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SPATIAL ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH 
REVIEW OF THEORETICAL LITERATURE 

 
Tomasz Brodzicki*  

 
 
Abstract 
 
This paper addresses the spatial aspects of economic growth at regional level. We review the 
theoretical and empirical literature on economic growth and new economic geography (NEG) 
paying particular attention to dynamic NEG models.  
Both economic growth and location of economic activity are endogenous. Complex 
interdependencies exist between them and they are only to a limited extent included in the 
current theoretical models. 
A review of the literature leads to the conclusion on the existence of a negative relationship 
between the rate of economic growth at the national level and the degree of differentiation 
at regional level. Thus, equalization-oriented policy aimed at equilibrating development 
opportunities may lead to a general slowdown. Emerging theoretical models a la Melitz in 
the heterogeneous firms models take into account the stochastic distribution of productivity 
at the firm level lead to interesting conclusions, but at the same time lose clarity and 
explicitness of generated recommendations. 
The ideal theoretical model adapted to Polish conditions should be of a dynamic and multi-
sector, multi-regional type with core-periphery setup - allowing for hierarchical policentricity 
and endogenous economic growth (broadly defined capital accumulation), allowing for the 
flow of goods and factors of production, taking into account imperfect diffusion of 
knowledge (localized diffusion) . The ultimate version of the model should envisaged random 
variation in productivity of firms and consumer preferences. At the same time it would not 
eliminate the problem of the black-boxes. Due to the complexity of the model does not exist, 
what is more, it is unlikely to be created in the future. In all likelihood, the model would not 
lead to clear policy conclusions. Its usefulness from the perspective of regional policy would 
be thus very limited. 
 
 
JEL classification:   O40, O43, R11, R12 
 
Keywords:  economic growth, new economic geography, regional 

development 
 
The paper uses the results of the project financed by the Polish National Science Centre “Concept 
of the territorial cohesion in cohesion policy. Implications for Economic Growth" (no. 
2012/05/B/HS4/04212). 

 
* Tomasz Brodzicki, PhD 
1. Economics of European Integration Division, Faculty of Economics, University of Gdańsk, ul. Armii 

Krajowej 119/121, 81-824 Sopot,Poland, t.brodzicki@ug.edu.pl 
2. Institute for Development, ul. A. Mickiewicza 10, 81-832 Sopot, Poland, t.brodzicki@instytut-

rozwoju.org 

mailto:t.brodzicki@ug.edu.pl
mailto:t.brodzicki@instytut-rozwoju.org
mailto:t.brodzicki@instytut-rozwoju.org


 

 

PRZESTRZENNE ASPEKTY WZROSTU GOSPODARCZEGO. 
PRZEGLĄD LITERATURY TEORETYCZNEJ 

 
Tomasz Brodzicki*  

 
Abstrakt 
 
Niniejszy artykuł omawia aspekty przestrzenne rozwoju gospodarczego. Dokonano przeglądu 
literatury teoretycznej i empirycznej wzrostu gospodarczego i nowej geografia ekonomicznej, 
szczególną uwagę zwracając na dynamiczne modeli NEG. Zarówno wzrost gospodarczy jak i 
lokalizacja działalności mają charakter endogeniczny. Między jednym a drugim procesem 
zachodzą skomplikowane współzależności, które jedynie w ograniczonym stopniu są ujęte we 
współczesnych modelach teoretycznych.  
Przeprowadzony przegląd literatury prowadzić jednocześnie do wniosku o występowaniu 
ujemnej zależności między tempem rozwoju gospodarczego na poziomie narodowym a 
stopniem zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego. Tym samym polityka 
ukierunkowana na wyrównywanie szans rozwojowych może doprowadzić do spowolnienia 
ogólnego poziomu rozwoju. Nowopowstające modele teoretyczne a la Melitz uwzględniające 
stochastyczny rozkład produktywności na poziomie przedsiębiorstw prowadzą do ciekawych 
wniosków, lecz jednocześnie tracą przejrzystość generowanych wniosków i jednoznaczność 
rekomendacji.  
Idealny model teoretyczny dostosowany do polskich uwarunkowań powinien mieć charakter 
dynamicznego, wieloregionalnego i wielosektorowego modelu centra – peryferie 
dopuszczającego hierarchiczną policentryczność z endogeniczną lokalizacją i wzrostem 
gospodarczym (akumulacja szeroko rozumianego kapitału) dopuszczającym przepływ dóbr 
oraz czynników produkcji przy uwzględnieniu niedoskonałej dyfuzji wiedzy (zlokalizowana 
dyfuzja). W wersji docelowej model taki powinien dopuścić występowanie losowego 
zróżnicowania produktywności przedsiębiorstw oraz preferencji konsumenckich. Jednocześnie 
nie eliminowałby to problemu czarnych skrzynek. Ze względu na poziom skomplikowania 
model taki nie istnieje, co więcej bardzo mało prawdopodobne jest jego powstanie. Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, model nie prowadziłby jednocześnie do przejrzystych wniosków. 
Jego przydatność z perspektywy wyprowadzenia jednoznacznych wniosków dla polityki 
regionalnej byłaby ograniczona. 
 
Kody JEL:   O40, O43, R11, R12 
 
Słowa kluczowe:  wzrost gospodarczy, nowa geografia ekonomiczna, rozwój 

regionalny 
 
Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 
2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla 
wzrostu gospodarczego”.  
 
* Tomasz Brodzicki, dr 
1. Katedra Ekonomiki Integracji Europejskie,j, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, ul. Armii 

Krajowej 119/121, 81-824 Sopot,, t.brodzicki@ug.edu.pl 

2. Instytut Rozwoju, ul. A. Mickiewicza 10, 81-832 Sopot t.brodzicki@instytut-rozwoju.org 

mailto:t.brodzicki@ug.edu.pl
mailto:t.brodzicki@instytut-rozwoju.org


  

 2 

  
„Nie wolno przyjąć niczego bez uzasadnienia, że ono jest,  
musi ono być oczywiste albo znane na mocy doświadczenia,  
albo zapewnione przez autorytet Pisma Świętego” 
— William Ockham, I Sent., 30, 1 
 
 

1. Wprowadzenie 

Nierównomierny rozkład przestrzenny ludności, zatrudnienia jak i bogactwa w układach 

międzynarodowych jak i układach regionalnych jest niezaprzeczalnym faktem. Także w ujęciu 

dynamicznym tempo rozwoju poszczególnych regionów różni się. Obserwowane 

dysproporcje przestrzenne można wyjaśnić na dwa sposoby. W pierwszym podejściu, 

pierwotnej natury, nierównomierny rozwój gospodarczy może być postrzegany, jako skutek 

nierównomiernego (egzogenicznego) rozmieszczenia zasobów naturalnych, ukształtowania 

terenu czy zróżnicowanych uwarunkowań klimatycznych. Przestrzeń ze swej natury nie jest 

homogeniczna. W drugim podejściu, obserwowane w rzeczywistości różnice przestrzenne są 

wynikiem działań ludzkich dążących do poprawy pierwotnych uwarunkowań geograficznych  

– druga natura przestrzeni (Ottaviano, Thisse 2002). O dyslokacji działalności gospodarczej w 

drugim podejściu, gdzie lokalizacja ma charakter endogeniczny, decyduje sfera gospodarcza. 

W dużej mierze decyduje o tym bilans sił proaglomeracyjnych (dośrodkowych) jak i 

prodyspersyjnych (odśrodkowych). Podlega on zmianom w czasie, a w konsekwencji 

obserwujemy zmiany w poziomie przestrzennej nierównowagi. Asymetryczny rozkład wydaje 

się być stanem permanentnym (stanem równowagi długookresowej), ponieważ w lokalizacji 

występuje silna inercja i zależność od ścieżki (histereza w lokalizacji). Wydaje się, iż jedynie 

bardzo silne wstrząsy (szoki), są w stanie wytrącić system gospodarczy z perspektywy 

przestrzennej z tego stanu (vide analizy empiryczne efektów bombardowań w czasie II 

Wojnie Światowej (Davis i Weinstein 2002 i 2008, Brakman i in. 2004). 

Rozwój gospodarczy w tym ujęciu ma ze swojej natury zarówno wymiar temporalny (jest 

zjawiskiem dynamicznym i niekoniecznie jednokierunkowym, nieodwracalnym) jak i wymiar 

przestrzenny. Odbywa się tym samym w czasoprzestrzenni. Niezerowe koszty transportu, 

zróżnicowanie pierwotnych uwarunkowań geograficznych czy niedoskonała dyfuzja wiedzy 

powodują, iż w procach rozwojowych występują istotne opóźnienia. Poziom rozwoju 



  

 3 

regionów w układzie przestrzennym może być tym samym zróżnicowany, a różnice w 

poziomie rozwoju mogą być trwałe czy nawet się zwiększać.  

Wg Friedmana (1967) przestrzenna struktura gospodarki danego obszaru (grupy regionów w 

ramach danego kraju czy układu integracyjnego) formułuje się w procesie przechodzenia od 

prymitywnego społeczeństwa przedindustrialnego do cywilizacji poprzemysłowej, przy czym 

każdemu etapowi rozwoju odpowiada właściwy typ organizacji przestrzennej gospodarki, 

wynikający z jego potrzeb i możliwości. Fazy rozwoju struktury przestrzennej gospodarki 

obejmują: 

 Niezależne ośrodki lokalne; 

 Pojedynczy ośrodek dominujący (rdzeń); 

 Ośrodek krajowy z sub-ośrodkami peryferyjnymi (rdzeń – peryferia); 

 Funkcjonalny współzależny system miast (w układzie hierarchicznym). 

O sposobie organizacji przestrzennej gospodarki wydaje się w dużym stopniu decydować 

specyfika wykorzystywanej na danym etapie rozwoju technologii czy spectrum 

wykorzystywanych technologii. Wysokie koszty transportu przy niskich możliwościach 

wytwórczych przedsiębiorstw prowadziły do naturalnej fragmentaryzacji rynków (dyspersji 

działalności gospodarczej). Spadek kosztów transportu spowodował proces przestrzennej 

konsolidacji rynków, co w powiązaniu ze wzrostem możliwości wytwórczych (wykorzystanie 

korzyści skali) dało możliwość obsługi większych rynków z jednej lokalizacji. W konsekwencji 

prowadzi to do stopniowej koncentracji działalności gospodarczej. Z drugiej strony 

przestrzenna koncentracja powoduje wzrost natężenia konkurencji między podmiotami – 

efekt prokonkurencyjny czy też efekt wypychania rynkowego staje się siłą prodyspersyjną.  

Należy z drugiej strony podkreślić, iż interakcje między podmiotami przyjmują nie tylko 

postać horyzontalnej konkurencji, pionowe wzstępujące bądź zstępujące powiązania w 

ramach łańcuchów wartości dodanych prowadzą do przestrzennej koncentracji. Struktura 

poszczególnych rynków właściwych jak i siła rynkowa przedsiębiorstw zależy poza wymiarem 

przestrzennych również od ilości konkurujących podmiotów, rozkładu ich wielkości oraz 

występowania bądź nie interakcji strategicznych (charakterystycznych dla modeli oligopolu 

bądź duopolu). 
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Postęp technologiczny mający wpływ na wysokość kosztów transportu (wymiany) jak i na 

technologię produkcji przedsiębiorstw (wzrost zdolności wytwórczych, a tym samym 

położenie i kształt krzywej możliwość produkcyjnych) może wywrzeć znaczny wpływ na 

decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych. Równie ważne są oczywiście 

uwarunkowania po stronie popytowej – wielkość danego rynku (liczba ludności), przeciętny 

poziom zamożności i powiązane z nimi preferencje konsumentów jak i potencjał rynków 

sąsiadujących (a więc łączny potencjał rynkowy). Między obydwiema kategoriami czynników 

występują silne powiązania – przyczynowość okrężna.  

Interakcja między przestrzenią (lokalizacją) a procesami akumulacyjnymi (wzrostem) należy 

niewątpliwie do jednego z najciekawszych i jednocześnie najtrudniejszych obszarów 

współczesnej ekonomii. Należy w tym miejscu podkreślić, iż uzyskane dotychczas wyniki na 

polu teoretycznym jak i empirycznym są w dużej mierze niezadawalające (Combes i in. 2008). 

Aprzestrzenność zasadniczego nurtu literatury ekonomicznej, aż do pojawienia się modeli 

tzw. nowej geografii ekonomicznej (ang. new economic geography, NEG) należy uznać za jej 

zasadniczą słabość. Działo się tak pomimo wspomnianego powyżej bezzaprzeczalnego faktu 

występowania istotnych i trwałych koncentracji przemysłu czy aglomeracji (miast i 

metropolii), także w ujęciu hierarchii ośrodków dostrzeganych przez Marshalla (Marshall 

1879, 1890) czy Christallera (1966)1. W neoklasycznej teorii ekonomii opartej na modelu 

konkurencji doskonałej ze stałymi korzyściami skali), atomistycznymi przedsiębiorstwami 

pozbawionymi siły rynkowej (biorcy ceny, cena równa kosztowi krańcowemu a tym samym 

zerowy mark-up), homogenicznością przestrzeni, zerowymi kosztami transportu dóbr i/lub 

mobilnymi czynnikami wytwórczymi (w przypadku modeli gospodarki otwartej) lokalizacja de 

facto nie miała znaczenia. Nawet w obliczu pierwotnych dysproporcji zostałyby one 

wyeliminowane (przepływ czynników wytwórczych) lub zneutralizowane w wyniku wymiany 

handlowej (teoremat FPE wyrównywania się cen czynników produkcji np. w modelach HO – 

HOV – wymiana handlowa, jako doskonały substytut przepływu czynników wytwórczych). 

Uwzględnienie przestrzeni w rozważaniach teoretycznych a tym samym endogenizacja 

wyborów lokalizacyjnych wymaga wyjścia poza uproszczoną formułę świata neoklasycznego. 

Kluczowe znaczenie ma tu odrzucenie założeń o zerowych kosztach transportu – koszt 

                                                
1 Pisal o tym np. Zaucha (2007). 
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transportu dobra jest funkcją odległości między handlującymi podmiotami oraz dopuszczenie 

występowania rosnących korzyści skali (wewnętrznych i zewnętrznych). W konsekwencji 

wchodzimy w skomplikowany świat konkurencji niedoskonałej.  

Udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę przestrzeni w procesie wzrostu gospodarczego z 

perspektywy osiągnieć współczesnej ekonomii wymaga dokonania przeglądu dwóch 

zasadniczych nurtów teoretycznych:  

 teorii wzrostu gospodarczego w tym tzw. nowej teorii wzrostu (NGT), 

 teorii lokalizacji w tym tzw. nowej geografii ekonomicznej (NEG). 

 

2. Przegląd teorii wzrostu gospodarczego 

Teorie wzrostu skupiają swoją uwagę przede wszystkim na modelowaniu długookresowych 

procesów akumulacyjnych i postępu technologicznego w celu wyjaśnienia przyczyn 

współcześnie występującego zróżnicowania zarówno poziomów rozwoju jak i tempa 

wzrostu. Tradycyjne jak i współczesne modele wzrostu gospodarczego pomijają, co do 

zasady interakcje przestrzenne. 

Model neoklasyczny Solowa-Swana (1956, 1957) przypisuje kluczową rolę w wyjaśnieniu 

wzrostu gospodarczego w długim okresie akumulacji kapitału fizycznego (rosnące z czasem 

techniczne uzbrojenie pracy, stosunek K do L) oraz postępowi technologicznemu mającemu 

charakter egzogeniczny. W długim okresie czasu, w stanie ustalonym (ang. steady-state), 

tempo wzrostu zostaje zredukowane do egzogenicznie określonego tempa wzrostu 

gospodarczego – wszystkie kluczowe zmienne takie jak dochód per capita, dochód na 

zatrudnionego czy konsumpcja per capita rosną w tym samym tempie2. Analogicznie do 

modeli klasycznych model ten zakłada występowanie stałych korzyści skali a tym samym 

konkurencji doskonałej na wszystkich rynkach. Funkcjonujące na nich atomistyczne 

przedsiębiorstwa nie mają siły rynkowej i są naturalnie biorcami cen. Homogeniczność 

przedsiębiorstw w świecie stałych korzyści redukuje gospodarkę w wymiarze przestrzennym 

do punktu bądź jednolitej płaszczyzny – model staje się więc aprzestrzenny.  

                                                
2 Ze względów modelowych stabilną scieżkę wzrostu uzyskujemy wyłącznie gdy postęp technologiczny 
przyjmuje postać postępu neutralnego w rozumieniu Harroda, co oznacza, iż postęp technologiczny poprawia 
jednynie produktywność pracy a tym samym funkcja produkcji przyjmuje postać Y=f(K,AL).  
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Jednym z zasadniczych wniosków płynących z modelu neoklasycznego wzrostu powinna być 

tendencja do konwergencji poziomów rozwoju w długim okresie do jednego wspólnego 

(beta-konwergencja absolutna, efekt doganiania) bądź do indywidualnie określonych ze 

względów strukturalnych stanów wzrostu ustalonego (beta-konwergencja warunkowa). 

Większość badań empirycznych konwergencji wywodzi się pośrednio bądź bezpośrednio z 

badań Baumola (1986), Barro i Sala-i-Martina (1992) oraz Mankiw;a i in. (1992) bazujących 

na neoklasycznej bądź poszerzonej neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego (patrz 

poniżej). Ogólnie rzecz biorąc, liczne analizy empiryczne potwierdzają występowanie 

konwergencji rozwojowej w homogenicznych grupach krajów (regionów) i zaprzeczają 

występowaniu tego zjawiska w heterogenicznych (globalnych) próbach.  

Szczególnie ciekawą jest w tym kontekście jest również hipoteza tzw. konwergencji klubowej 

opisanej po raz pierwszy przez Baumola (1986) zakładająca występowanie konwergencji 

tylko i wyłącznie w bliskich strukturalnie grupach gospodarek. Występowanie zjawiska 

konwergencji klubowej zostało potwierdzone empirycznie dla regionów Europy (m.in. de 

Siano i D’Uva 2005) jak i w przypadku dużych prób krajów (Ben-David 1994). 

W kontekście prowadzenia analiz konwergencji na wysoce zdezagregowanych przestrzennie 

poziomach systemów gospodarczych warto zauważyć, że mechanizmy sprawcze prowadzące 

do wyrównywania się poziomów dochodów w długim okresie takie jak przepływy czynników 

produkcji, dyfuzja technologii, przepływy dóbr i usług czy nawet płatności transferowe nie są 

ze swej natury aprzestrzenne (Rey, Montouri 1999). Nieuwzględnienie uwarunkowań 

przestrzennych w analizie konwergencji regionalnej należy uznać za poważny błąd 

metodologiczny. Szoki generowane w jednym regionie mogą się łatwo rozprzestrzeniać na 

regiony sąsiadujące mocno komplikując dynamikę przejściową procesów konwergencji.  

Doniosły model Mankiw, Romera i Weila (1992), dalej model MRW, poszerza neoklasyczne 

podejście poprzez uwzględnienie roli akumulacji kapitału ludzkiego. Akumulacja tego 

kapitału wg autorów zachodzi w sposób analogiczny do kapitału fizycznego. W długim 

okresie o tempie rozwoju gospodarczego decyduje analogicznie do standardowego modelu 

neoklasycznego, tempo egzogenicznej zmiany technologicznej, co należy uznać za zasadniczą 

słabość podejścia. Pomimo tego, poszerzony model neoklasyczny przechodzi pozytywną 
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weryfikację w większości analiz empirycznych (m.in. generując zbieżne z obserwowanymi w 

rzeczywistości tempo procesu konwergencji)3.  

Z perspektywy teoretycznej kolejnym krokiem jest próba endogenizacji procesu wzrostu w 

ramach modelu, której podjęła się szkoła tzw. nowej teorii wzrostu (ang. new growth theory, 

NGT). Za moment narodzin NGT przyjmuje się publikacje Romera (Romer 1986) oraz Lucasa 

(1988). Ogólnie rzecz biorąc ze współczesnej perspektywy wyróżnia tzw. pierwszą oraz drugą 

generację modeli NGT. Pierwsza generacja modeli, reprezentowanych m.in. przez modele 

Romera (1986), Lucasa (1988), Barro (1990) czy model typu AK Rebelo (1991), dążyła do 

endogenizacji procesu wzrostowego w możliwie najprostszy sposób. Wymagało to odejścia 

od neoklasycznego założenia o malejącym produkcie kapitału fizycznego, dopuszczając do 

wystąpienia niemalejącego, czyli stałego bądź rosnącego produktu krańcowego dla szeroko 

definiowanego kapitału. Uzyskanie tego efektu wymagało wprowadzenia korzyści 

zewnętrznych wynikających z akumulacji kapitału ludzkiego czy rozlewania się wiedzy między 

innymi poprzez odwołanie się do koncepcji uczenia się przez działanie Arrowa (Arrow 1962, 

ang. learning by doing, LBD). Modele te pozbawione były jednak nadal aspektu 

przestrzennego. 

Teoretycy wyszli od jednosektorowych modeli zakładających występowanie prostego 

liniowego związku między wielkością szeroko definiowanych zasobów kapitału a produkcją i 

brak efektów zewnętrznych (Romer 1986, Rebelo 1991, Jones i Manuelli 1990, Barro 1990). 

Stopniowo komplikowali ich strukturę – dochodząc stopniowo do wielosektorowych (dwu 

czy trzysektorowych) modeli z efektami zewnętrznymi. Występowanie efektów 

zewnętrznych pozwala przynajmniej w teorii na wprowadzenie niehomogenicznego 

zróżnicowania przestrzeni. 

Druga generacja modeli NGT skupiła się przede wszystkim na wyjaśnieniu postępu 

technologicznego w strukturze modelu prowadząc tym samym do endogenizacji wzrostu. 

Wymaga to ogólnie rzecz biorąc wprowadzenia do struktury modelu wyodrębnionego 

sektora badawczo-rozwojowego będącego odpowiedzialnym za produkcję wiedzy czy 

innowacji (Romer 2000). Wiedza ma jednak specyficzną naturę charakteryzuje się, bowiem 

                                                
3 Funkcja produkcji w podejściu modelu MRW przyjmuje następującą postać: Y=K 1/3H1/3 (AlL) 1/3

. 
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brakiem rywalizacji przy przynajmniej częściowej wyłączalności ze względu na ochronę 

gwarantowaną przez prawo patentowe czy szerzej ochronę własności intelektualnej4.  

Cechą wyróżniającą modele drugiej generacji jest tym samym rozbudowana struktura 

modelu oraz bogata podbudowa mikroekonomiczna (analogicznie do modeli NEG 

wywodzących się z tej samej bazy). Włączenie problematyki działalności badawczo-

rozwojowej do struktury modelu rozpoczęło się od Romera (1987, 1990), Aghion i Howitta 

(1992) oraz szeregu modeli Grossmana i Helpmana – także w ujęciu gospodarki otwartej 

(1990a, 1990b, 1991a, 1991b).  

W modelowaniu sektora badawczo-rozwojowego zauważono, że jego działalność służyć 

może zarówno horyzontalnej dyferencjacji produktu zwiększającej liczbę dostępnych odmian 

dóbr (Romer 1987, 1990, Grossmana i Helpmana 1991a) bądź pionowemu, innymi słowy 

jakościowemu, zróżnicowaniu produktu ze względu na jakość (Grossman i Helpman 1991a, 

Aghion i Howitt 1992). Tym samym można wyróżnić modele horyzontalnej dyferencjacji bądź 

tzw. drabin jakości (zróżnicowania pionowego dóbr). Aghion i Howitt (2009) określają te 

modele odpowiednio, jako modele zróżnicowania produktów (ang. product variety) oraz 

modelem schumpeterowskim opartym na koncepcji kreatywnej destrukcji. Model 

horyzontalnej dyferencjacji bazuje analogicznie do większości współczesnych modeli 

teoretycznych tzw. nowej ekonomii na modelu konkurencji monopolistycznej Dixita i Stiglitza 

(1977) w której konsumenci charakteryzują się upodobaniem do różnorodności (love for 

variety). Całkowita użyteczność takich konsumentów rośnie wraz ze wzrostem ilości 

dostępnych odmian. Model ten stanowił bazę rozwoju zarówno nowej teorii handlu 

wyjaśniającej występowanie handlu wewnątrzgałęziowego jak i modeli nowej geografii 

ekonomicznej uwzględniających przestrzeń i interakcje w niej zachodzące. 

Należy dodać, iż z czasem pojawiły się również modele eklektyczne łączące oba powyższe 

podejścia (Aghion i Howitt 1998, Young 1998, Howitt 1999). W sowim modelu Aghion i 

Howitt (1998) dzielą ogólną działalność innowacyjną na badania podstawowe prowadzące 

do tworzenia nowych odmian produktów (innowacje o charakterze radyklanym) oraz 

                                                
4 Wiedza charakteryzuje się jednocześnie dyfuzją w przestrzeni, która jest przestrzennie ograniczona między 
innymi ze względu na istotny komponent wiedzy ukrytej, zostanie to szerzej omówione w dalszej części 
opracowania. 
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działalność drugorzędną, opartą na procesie uczenia się, zmierzającą do stopniowej poprawy 

jakości produktów (innowacje mają tym samym charakter inkrementalny). 

Dalszy rozwój teorii wzrostu poszedł w kierunku uwzględnienia głębszych determinant 

wzrostu w tym przede wszystkim uwarunkowań instytucjonalnych (patrz tekst J. Zauchy , 

Acemoglu i in. 2001) jak i stricte egzogenicznych uwarunkowań geograficznych (patrz np. 

Gallup i Sachs 1999). Przodownikiem podejścia głębokich determinant jest Rodrik (2002).5 

 

3. Przegląd teorii nowej geografii ekonomicznej 

Nowa geografia ekonomiczna (NEG) przywróciła problematykę przestrzeni w głównym 

nurcie rozwoju teorii ekonomii, który przez długi okres był aprzestrzenny. Wyłonienie się 

nowej geografii ekonomicznej jest utożsamiane z publikacją Krugmana (1991), która na 

nowo odkryła znaczenie lokalizacji w procesach gospodarczych. W podejściu tym 

marshallowska aglomeracja (Marshall 1879, 1890) i kumulatywnej przyczynowości Myrdala 

(Myrdal 1957) zostały znacząco zmodyfikowane i powiązane w ramach koncepcji okrężnej 

przyczynowości (ang. circular causality).  

Fujita i Thisse (2003) stwierdzają, iż istotne są trzy wyjściowe założenia w modelowaniu 

interakcji przestrzennych: 

1. Przestrzeń jest heterogeniczna (neoklasyczna teoria handlu, model HO), co może 

oznaczać występowanie przewag komparatywnych w oparciu o technologię, zasoby 

naturalne, udogodnienia bądź o występowanie węzłów transportowych czy rynków 

(giełdy); 

2. W produkcji i konsumpcji występują efekty zewnętrzne – siły aglomeracyjne powstają 

oddolnie w wyniku nierynkowych interakcji miedzy agentami – przedsiębiorstwami i 

gospodarstwami domowymi (rozlewanie się wiedzy, komunikacja biznesowa, relacje 

                                                
5
 Analizy Brodzickiego (2014) dla polskich regionów wskazały na istotne znaczenie otwartości i jakości instytucji 

w determinowaniu rozwoju gospodarczego polskich regionów poziomu NUTS-2 (województwa) przy 
statystycznie nieistotny wpływie na typ etapie rozwoju pierwotnych uwarunkowań geograficznych (geografia 
fizyczna). Istotne znaczenie wywiera natomiast druga natura geografii związana z obecnie ukształtowaną 
dyslokacją ludności i potencjału gospodarczego w tym głównych dystryktów przemysłowych i obszarów 
metropolitalnych.  
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społeczne) – klasyczne efekty marshallowskie różnorodności i specjalizacji z efektem kuli 

śnieżnej w przypadku pojawienia się koncentracji, zewnętrzne korzyści skali; 

3. Rynki są niedoskonale konkurencyjne (konkurencja przestrzenna, geografia 

ekonomiczna) – przedsiębiorstwa są obdarzone siłą rynkową – kształtując ceny powyżej 

kosztów krańcowych jako konsekwencja dopuszczenia wewnętrznych korzyści skali: 

a. konkurencja monopolistyczna – wiele przedsiębiorstw, brak interakcji 

strategicznych, produkt zróżnicowany; 

b. Konkurencja oligopolistyczna – niewiele przedsiębiorstw (kilka podmiotów o 

podobnej sile rynkowej, silne interakcje strategiczne, równowaga nash’owska –  

teoria gier). 

Combes i in. (2008) pokazują, że ze względu na powyższe wybór strategii modelowania ma 

istotne implikacje dla uzyskanych wyników: 

 Podejście 1, 2 i 3a oznacza perspektywę makro z pominięciem roli pojedynczych 

przedsiębiorstw, 

 Podejście 3b uwzględnia potencjalne interakcje strategiczne w decyzjach podmiotów, 

 Podejście 1 generuje rozwiązanie, które jest społecznie efektywne w rozumieniu Pareto 

natomiast wybór modeli 2 i 3 generuje rozwiązanie społecznie nieefektywne.  

Zdaniem Combesa i in. (2003) modele NEG wybierają opcję trzecią w której decyzje 

lokalizacyjne stają się endogeniczne kosztem przyjęcia założenia o homogeniczności 

przestrzenni (pominięcie pierwotnej natury geografii). 

Podstawowy model nowej geografii ekonomicznej Krugmana (1991a, 1991b) z typowym 

układem jądro – peryferie (ang. core-periphery, CP) powstał w wyniku poszerzenia bazowego 

modelu nowej teorii wymiany handlowej Krugmana (1980) o możliwość międzyregionalnej 

mobilności czynników produkcji. Model ten bazuje na koncepcji konkurencji 

monopolistycznej Dixita i Stiglitza (1977). Ujęcie to jest na tyle znaczące dla podejścia NEG, iż 

określane jest przez Combesa i in. (2008) jako ujęcie czy model DSK – Dixita-Stiglitza-

Krugmana. W tym przypadku decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych jak i 

pracowników (konsumentów) stały się istotne a uwarunkowania przestrzenne zyskały na 

znaczeniu. Kluczową cechą modeli NEG jest endogenizacja decyzji lokalizacyjnych, a tym 
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samym endogenizacja lokalizacji działalności gospodarczej w przestrzeni (Brulhart 2001; 

Brakman i in. 2005).  

Endogeniczność lokalizacji oznacza, iż podmioty rynkowe jak i gospodarstwa domowe 

świadomie podejmują decyzję o wyborze lokalizacji dążąc do maksymalizacji zysku lub 

całkowitej użyteczności na podstawie zestawu informacji generowanych przez system 

rynkowy. Stopień przestrzennej koncentracji bądź rozproszenia działalności gospodarczej 

zależy natomiast w dużym uproszczeniu od bilansu sił dośrodkowych (proaglomeracyjnych) 

jak i odśrodkowych (prodyspersyjnych). Poszczególne modele różnią się katalogiem i  

znaczeniem poszczególnych sił do i odśrodkowych.  

Przestrzenna struktura rynku w modelach NEG ewoluuje pod wpływem takich czynników jak:  

 wielkość gospodarki poszczególnych regionów, 

 wysokość kosztów transportu, 

 zakres wewnętrznych korzyści skali, związany z wielkością produkcji w poszczególnych 

zakładach produkcyjnych, 

 zakres zewnętrznych korzyści skali – związane ze stopniem koncentracji działalności 

gospodarczej w poszczególnych sektorach – klasyczne korzyści marshallowskie, 

 występowanie powiązań wstępujących i zstępujących (ang. forward/backward linkages) 

w łańcuchach wartości dodanej, 

 efektu popytu kreowanego przez rynek wewnętrzny – efekt rynku rodzimego (efekt 

rynku rodzimego, ang. home market effect, HME) 

 natężenie konkurencji na poszczególnych rynkach będące funkcją ilości podmiotów i 

rozkładu ich wielkości (funkcja wielkości rynku oraz korzyści skali, efekt 

prokonkurencyjny) jak również interakcji między nimi (np. występowanie zmów 

ograniczających czy wyłączających wolną konkurencję). 

Modele nowej geografii ekonomicznej analogicznie do modeli nowych teorii handlu i 

wzrostu bazują przede wszystkim jak już wiemy na modelu konkurencji monopolistycznej 

dopuszczającym występowanie wewnętrznych jak i zewnętrznych korzyści skali. Zewnętrzne 

korzyści skali są naturalną siłą proaglomeracyjną prowadzącą zarówno do powstania 

jednosektorowych koncentracji sektorowych jak i wielosektorowych aglomeracji. W modelu 
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tym występuje produkt zróżnicowany, homogeniczne przedsiębiorstwa specjalizują się w 

produkcji poszczególnych odmian produktu posiadając pewną siłę rynkową a konkurencja 

ma charakter niedoskonały. Jednocześnie ilość przedsiębiorstw na rynku jest na tyle duża, iż 

umożliwia wyłączenie problemu interakcji strategicznych charakterystycznych dla modeli 

oligopolu czy duopolu. Ramy te są dość często krytykowane i pojawiają się próby 

uwzględnienia występowania interakcji strategicznych w decyzjach lokalizacyjnych 

podmiotów np. z wykorzystaniem modelu oligopolu Cournota (patrz np. Combes i La 

Fourcade 2011). 

W modelach NEG oddziaływanie wielu różnych determinant prowadzi do występowania 

wielu możliwych stanów równowagi o niestabilnym bądź stabilnym charakterze (patrz 

poniższy wykres – stany stabilne oznaczone są ciągłą linią pogrubioną, stany niestabilne – 

pogrubioną linią przerywaną) mogących przyjąć w skrajnych rozwiązaniach postać: 

 całkowitej koncentracji działalności produkcyjnej w jednym z rozpatrywanych regionów 

(układ asymetryczny, przypadek tzw. katastroficznej aglomeracji), 

 całkowitą dyspersję działalności produkcyjnej (układ symetryczny, równy podział 

potencjału między jednostkami terytorialnymi).  

Zależność tą obrazuje kluczowy dla modeli NEG wykres tzw. tomahawku (patrz wykres 1 

pokazujący stany równowagi prostego modelu jądro-peryferia jako funkcji otwartości 

wymiany ). W większości przypadków, obserwowanych w rzeczywistości gospodarczej, 

pojawia się stabilna równowaga o asymetrycznym charakterze (patrz np. rozkład populacji 

czy działalności gospodarczej w Polsce). Tylko wyjątkowe zdarzenia są w stanie wytrącić 

realne systemy gospodarcze z takiego często długookresowego stanu równowagi.  

Należy w tym miejscu podkreślić, iż modele NEG rozróżniają punkty równowagi krótko i 

długookresowej. Długi okres zasadniczo dopuszcza możliwość zmian strukturalnych w 

gospodarce. Jest to zasadnicze wyzwanie z punktu widzenia potencjalnych rekomendacji dla 

polityki gospodarczej. 

Większość modeli NEG ma charakter statyczny tzn. starając się wyjaśnić ewolucję 

rozmieszczenia działalności w przestrzeni, pomija problem procesów akumulacyjnych. 

Bazując na wynikach analiz teoretycznych jak i obserwacji realnych procesów należy zadać 

kluczowe pytanie: w jaki sposób i w jakim stopniu wywołane procesami spadku kosztów 
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transportu czy szerzej spadku kosztów wymiany gospodarczej (a tym samym wyższy poziom 

otwartości) zmiany w lokalizacji działalności gospodarczej wpływają na wzrost 

poszczególnych gospodarek? Brakman i in. (2005) uważają za zasadniczy problemem i 

jednoczesne wyzwanie dla współczesnej ekonomii teoretycznej i empirycznej brak 

pogłębionych badań poświęconych problemowi wpływu lokalizacji oraz zmian w lokalizacji 

na wzrost gospodarczy. Zmiany w czasoprzestrzeni są często pomijane – pojawie się problem 

swoistej nieoznaczoności.  

Wykres 1. Klasyczny wykres tomahawku  

 
Źródło: Baldwin R. i in (2001), The Core-Periphery Model: Key Features and effects, s. 9. 

Zrozumienie tego typu efektów wymaga opracowania nowego typu modeli teoretycznych 

łączących nową geografię ekonomiczną z nową teorią wzrostu oraz ich dalszej empirycznej 

weryfikacji. Jednymi z pierwszych modeli idących w tym kierunku były opracowania Martina i 

Ottaviano (1996) oraz Baldwina i Forslida (1998, 2000). Stanowią one oddzielną klasę 

dynamicznych modeli NEG. 

Dynamiczne modele NEG przypisują dużą rolę efektom zewnętrznym akumulacji kapitału 

ludzkiego czy szeroko rozumianej wiedzy. Robią to więc analogicznie do modeli wzrostu 

endogenicznego. Efekty te maleją wraz z odległością, co oznacza innymi słowy, że są 

zlokalizowane (Hanson 2000). Tym samym czynniki, które determinują lokalizację 

działalności gospodarczej w ramach dynamicznych modeli NEG są jednocześnie czynnikami, 

które w modelach nowych teorii wzrostu odpowiadają za pojawienie się wzrostu o 
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charakterze endogenicznym tzn. determinowanym wewnętrznie w ramach struktury 

modelu.  

Baldwin i in. (2003) wyróżniają zasadniczo trzy typy modeli NEG. Są to modele: 

 jądro – peryferia (CP, core-periphery); 

 nieskrępowanego przedsiębiorcy (FE, footloose enterpreneur); 

 nieskrępowanego przepływu kapitału (FC, footloose capital).  

 

Klasyczny model NEG w formule DSK obejmuje następującą strukturę i zestaw założeń: 

 dwa regiony – rozwinięta północ (N) oraz nierozwinięte południe (S); 

 dwa sektory gospodarki – rolnictwo (A) i przemysł przetwórczy (M); 

 dwa czynniki produkcji – kapitał (K) i praca (L); 

 jeden z czynników produkcji jest mobilny, drugi – niemobilny; 

 sektor A – walrasowski sektor rolniczy z konkurencją doskonałą produkujący jednorodny 

produkt przy stałych korzyściach skali; 

 sektor M – sektor produkcyjny w ujęciu konkurencji monopolistycznej produkujący n 

odmian zróżnicowanego produktu przy rosnących korzyściach skali; 

 każda z odmian zróżnicowanego dobra produkowana jest przez inną firmę mającą w 

danej odmianie siłę rynkową – pewną rentę monopolową; 

 przedsiębiorstwa są homogeniczne – ujęcie tzw. firmy reprezentatywnej6; 

 preferencje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych są homogeniczne; 

 brak zróżnicowania poziomu zaawansowania technologicznego między regionami. 

 

Typowy dla nurtu NEG model jądro-peryferie a la Krugman (1991) charakteryzuje się 

następującymi cechami: 

                                                
6 Losowo wybrana firma jest reprezentatywna dla całego sektora. 
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 przyczynowością okrężną po stronie popytowej (przesunięcie produkcji powoduje 

przesunięcie wydatków) jak i po stronie podażowej (koszty produkcji, przesunięcie 

produkcji wpływa na poziom kosztów); 

 histerezą w lokalizacji działalności, czyli zależności aktualnego stanu od stanów w 

poprzedzających chwilach  - zależnością od ścieżki (ang. path-dependency); 

 występowaniem wielu punktów równowagi mających stabilny bądź niestabilny 

charakter; 

 występowaniem rozwiązań symetrycznych (N=S, dyspersja), po skrajnie asymetryczne 

(vide opisany powyżej klasyczny wykres tomahawk ‘u); 

 wykres dzwonu – ewolucji zróżnicowania rozwoju regionalnego; 

 katastroficzną aglomeracją spowodowaną homogenicznością preferencji; 

 występowaniem efektu rynku rodzimego); 

 występowaniem tak zwanej przestrzennej struktury płac (SWS, spatial wage structure) 

odzwierciedlających zróżnicowanie produktywności; 

 nieliniowością (niemonotonicznością) wielu związków np. wpływ kosztów transportu na 

poziom przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej. 

Modele nieorganicznego przedsiębiorcy FE (np. Ottaviano 1996; Forslid 1999; Forslid i 

Ottaviano 2002) zakładaj, iż koncentracja przestrzenna wymaga przepływu pracowników – 

międzyregionalnej migracji. Migracja jest przede wszystkim skutkiem występowania różnicy 

w płacach realnych po uwzględnieniu różnic w kosztach życia (wg parytetu siły nabywczej). 

Stopniowy, międzyregionalny przepływ pracowników, eliminuje wyjściową różnicę w 

płacach. Wyrównywanie się płac prowadzi do zaniku przepływu. Analogicznie do modeli 

jądro-peryferia w modelach FE występuje przyczynowość okrężna powiązana z popytem oraz 

powiązana z kosztami (Baldwin i in. 2003). 

Modele z nieskrępowanym przepływem kapitału (FC) charakteryzują się przede wszystkim 

wyeliminowaniem przyczynowości okrężnej. W modelach tych nie zachodzi tym samym 

katastroficzna aglomeracja, a w lokalizacji działalności nie występuje histereza. 

Ważną rolę w procesach rozwoju regionalnego odgrywa poziom wzajemnej otwartości 

(innymi słowy stopień integracji gospodarki regionalnej) powiązany z poziomem ogólnych 
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kosztów transportu czy szerzej kosztów wymiany. Koszty transportu, oddające swoisty opór 

przestrzeni, w modelach NEG analogicznie do modeli nowej teorii handlu modelowane są 

przede wszystkim z wykorzystaniem skrajnie uproszczonego, lecz jednocześnie eleganckiego 

podejścia tzw. kosztów góry lodowej (ang. ice-berg transport costs). Opiera się ono na 

założeniu, iż koszt transportu dobra stanowi część transportowanego dobra, analogicznie do 

topnienia góry lodowej wraz z jej ruchem w kierunku równika. Sama idea pochodzi od 

Samuelsona (1954) i została wykorzystana m.in. w słynnym artykule Krugmana (1991a). 

Obniżanie się kosztów wymiany jest wynikiem m.in.: 

 postępu technologicznego – wykorzystania bardziej efektywnych środków transportu, 

lepszą organizacją procesów logistycznych etc., 

 wykorzystaniem korzyści skali w transporcie – spadek kosztów jednostkowych, 

 poprawą infrastruktury transportowej warunkującą wzrost dostępności komunikacyjnej 

regionów, 

 obniżeniem poziomu ochrony rynku właściwego a więc wzrostem poziomu wzajemnej 

otwartości gospodarek w układzie międzyregionalnym. 

Wiele podstawowych modeli NEG, zarówno o statycznym jak i dynamicznym charakterze, 

wskazuje, iż w wyniku stopniowego obniżania kosztów wymiany z wysokich poprzez 

przeciętne do niskich, obserwowany powinien być w pierwszym okresie (wysokie od 

przeciętnych) wzrost stopnia specjalizacji (koncentracji działalności) aż do osiągnięcia 

pewnego punktu progowego po przekroczeniu którego (przeciętne do niskich), stopień 

specjalizacji będzie malał (rosnąca dyspersja). Tym samym związek między poziomem 

kosztów transportu a stopniem koncentracji działalności gospodarczej jest niemonotoniczny 

i ma charakter nieliniowy przyjmujący kształt odwróconej litery U (patrz np. Ottaviano 2008). 

Jeden z najciekawszych przykładów uwidaczniających potencjał wpływu integracji 

(asymetrycznego obniżenia kosztów wymiany) na lokalizację działalności gospodarczej jest 

opracowanie Hansona (1994). Hanson identyfikuje skutki zasadniczej zmiany reżimu polityki 

handlowej z protekcjonistycznej na liberalną Meksyku z 1985 roku na lokalizację przemysłu 

przetwórczego tego państwa. W relatywnie krótkim okresie zmiana ta doprowadziła do 

znaczącego skurczenia się dominującej dotychczas koncentracji przemysłu przetwórczego 

wokół stolicy Meksyku (tzw. Mexico City manufacturing belt), której powstanie było 
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związane z realizacją kosztownej polityki substytucji importu, oraz przemieszczeniem się 

działalności produkcyjnej na obszary położone bezpośrednio przy granicy ze Stanami 

Zjednoczonymi.  

Wyniki badań empirycznych wskazują, że także procesy integracyjne w ramach Unii 

Europejskiej wpływają na lokalizację działalności prowadząc przynajmniej w ostatnim okresie 

– związanym ze znaczący postępem procesu integracji, do wzrostu ogólnego poziomu 

specjalizacji, a tym samym wzrostu stopnia przestrzennej koncentracji działalności 

produkcyjnej (patrz np. Amiti 1999; Brulhart 2001; Midelfart-Knarvik i in. 2002). Procesy te 

wiążą się jednocześnie z realokacją działalności pomiędzy tzw. obszarami centralnymi a 

peryferyjnymi ugrupowania7. Kierunek przepływu zależy od specyficznych uwarunkowań 

poszczególnych sektorów (w tym zakresu korzyści skali, uzależnienia od kosztów transportu, 

intensywności powiązań wstępujących i zstępujących) – w tym zakresie widoczna jest silna 

heterogeniczność. Przepływ pierwotny związany był przede wszystkim z konsekwencjami 

iberyjskiego i północnego poszerzenia UE (1986 i 1995), które znacząco poszerzyło obszary 

peryferyjne ugrupowania jak i wdrożeniem programu rynku wewnętrznego liberalizującego 

przepływy czynników produkcji – kapitału i pracy. Kolejną falę zapoczątkowało poszerzenie 

UE o 10 nowych krajów członkowskich w 2004 roku oraz o Bułgarię i Rumunię w 2007 roku. 

Przystąpienie do UE Chorwacji w 2013 ze względu na swój marginalnych charakter nie 

tworzy raczej potencjału do wywołania tak istotnych zmian w dyslokacji działalności. Wejście 

nowych krajów doprowadziło do ponownych przesunięć lokalizacji poprzez optymalizujące  

swoją działalność podmioty w układzie rdzeń, stare i nowe obszary peryferyjne (szerzej patrz 

np. Brodzicki 2014). 

Brulhart (2001) stwierdza jednakże, że na poziomie zagregowanym, charakterystyczny dla UE 

układ jądro-peryferie wydaje się stopniowo zanikać. Midelfart-Knarvik i Overman (2002) 

stwierdzają jednocześnie, że polityka strukturalna UE ukierunkowana ogólnie rzecz biorąc na 

wyrównywanie szans rozwojowych, wywiera znaczący wpływ na lokalizację działalności 

gospodarczej w jej ramach, niekoniecznie prowadząc jednak do podnoszenia efektywności 

ugrupowania, jako całości. 

                                                
7 Mogą mieć tym samym istotne konsekwencje dla nowych państw członkowskich w tym Polski.  
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Baldwin i in. (2003) zwracają uwagę, iż w klasycznym ujęciu NEG – modeli statycznych, 

zasoby czynników produkcji mobilnych są stałe. Dochodzi tym samym do ich przesuwania 

między poszczególnymi regionami, nie występują procesy akumulacji zmieniające zasób 

dostępnych czynników. W dynamicznych modelach NEG dopuszcza się zmienność tych 

zasobów w czasie, co tworzy zasadniczą różnicę. W ujęciu średniookresowym w wyniku 

zmiany polityki gospodarczej dopuszczone jest jednorazowe dostosowanie zasobów kapitału 

tzn. jego przepływ między regionami, jakkolwiek tempo akumulacji pozostaje niezmienione – 

efekt poziomu wzrostu (ang. level effect). W podejściu długookresowym - w wyniku zmiany 

polityki gospodarczej dopuszczona jest zmiana tempa akumulacji kapitału – zachodzi 

klasyczny efekt stopy wzrostu (ang. rate of growth effect). 

Efekty dla dobrobytu w przypadku modeli z ustalonym poziomem kapitału K są następujące: 

 efekt ceny na granicy – spadek cen w imporcie, wzrost cen w eksporcie powoduje 

wzrost dobrobytu kraju N zgodnie z klasyczną definicją efektu terms of trade; 

 efekt lokalizacji, kosztów utrzymania – utrzymując ilość odmian dobra n na stałym 

poziomie, przesunięcie produkcji jednej odmiany dobra zróżnicowanego z kraju S do 

N powoduje wzrost dobrobytu kraju N; znaczenie efektu rośnie wraz ze wzrostem 

kosztów transportu; 

 efekt migracji – zależny od typu modelu, w modelach CP i FE napływ mobilnego 

kapitału K podnosi realny dochód; w modelu FC natomiast przychód kapitału ulega 

repatriacji – wywiera więc wpływ zerowy na poziom dobrobytu. 

W przypadku modeli dynamicznych ze zmiennym poziomem kapitału vide np. model CC 

(Baldwin 1992) akumulacja kapitału zachodzi aż do osiągniecia poziomu stanu ustalonego, 

dla którego wartość dodatkowej jednostki kapitału zrówna się z kosztem jej wytworzenia. W 

punkcie steady-state korzyści dla dobrobytu z dalszej akumulacji kapitału są zerowe. 

Klasyczne modele NEG uwzględniają wzrost gospodarczy wyłącznie, kiedy uwzględnią 

dynamiczny ze swej natury, proces akumulacji kapitału. Endogenizacja wzrostu 

gospodarczego w modelu NEG wymaga analogicznie do modeli nowych teorii wzrostu 

poszerzenia koncepcji kapitału i uwzględnienia jego efektów zewnętrznych bądź 

endogenizacji postępu technologicznego poprzez wprowadzenie do struktury modelu 
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sektora B+R odpowiedzialnego za tworzenie nowej wiedzy i innowacji. W procesie 

generowania wiedzy jak wiemy zachodzi jej dyfuzja - rozlewanie się na sąsiadujące regiony. 

Proces dyfuzji wiedzy może być na gruncie teoretycznym doskonały (globalna 

natychmiastowa dyfuzja) względnie niedoskonały (zlokalizowany). Liczne wyniki empiryczne 

potwierdzają, że dyfuzja wiedzy ma charakter niedoskonały i jest silnie zlokalizowana 

pomimo postępu w zakresie technologii informacyjnych. Patrz np. Jacobs (1969), Ciccone i 

Hall (1996), Coe i Helpman (1995), Coe i in. (1997), Jaffe i in. (1993), Zucker i in. (1998), Eaton 

i Kortum (1999), Keller (2002), Keller (2004) czy Thompson i Fox-Kean (2005). Związane jest 

to w dużym skrócie z występowaniem tzw. wiedzy ukrytej (ang. tacit-knowledge), której 

dyfuzja wymaga bezpośrednich interakcji międzyludzkich.  

Baldwin i in. (2002) poszerzają model NEG o akumulację kapitału (CC – constructed capital 

model). W modelu CC następuje akumulacja kapitału, a każda nowa jednostka kapitału wiąże 

się z pojawieniem nowej odmiany zróżnicowanego dobra. Wzrost ilości odmian jest tym 

samym przejawem postępu technologicznego analogicznie do modeli horyzontalnej 

dyferencjacji w literaturze wzrostu endogenicznego. Nieustający proces akumulacji kapitału 

przekłada się na ciągły wzrost ilości dostępnych odmian. To powoduje nieustający spadek 

ogólnego indeksu cen, a tym samym stopniowy wzrost realnego produktu i płac realnych. W 

modelu zachodzi, więc tak pojmowany proces wzrostu. 

Kolejnym krokiem jest przyjęcie szerokiej definicji kapitału – kapitał fizyczny, ludzki i wiedzy 

rozpatrywane łącznie oraz ominięcie problemu malejących przychodów poprzez założenie 

efektów uczenia się w procesie produkcji kapitału. Tym samym koszt wytworzenia kolejnej 

jednostki szeroko definiowanego kapitału maleje z czasem. Kapitał taki może rozlewać się na 

sąsiadujące obszary (zlokalizowane rozlewanie, modele LS – localized spillovers) bądź 

globalnie (perfekcyjne rozlewania, modele GS - globalized spillovers). Dochodzi do 

endogenizacji wzrostu gospodarczego. 

W modelach LS zachodzi perfekcyjna dyfuzja wiedzy między przedsiębiorstwami w regionie 

(np. w ramach jednego klastra), natomiast utrudniony jest przepływ wiedzy w ujęciu 

międzyregionalnym. W ujęciu zlokalizowanej dyfuzji lokalizacja ma wpływ na długookresowe 

tempo wzrostu.  
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W modelach GS dla odmiany zachodzi perfekcyjna dyfuzja wiedzy między 

przedsiębiorstwami z różnych regionów. W takim układzie proces akumulacji kapitału może 

doprowadzić do katastroficznej aglomeracji. Uwarunkowania przestrzenne nie mają wpływu 

na długookresowe tempo wzrostu (efekt w zakresie poziomu a nie stopy wzrostu) mają 

natomiast wpływ na poziom rozwoju (efekty przejściowe).  

W modelach  LS i GS prywatni atomistyczni innowatorzy pomijają w swej działalności efekty 

zewnętrzne, a tym samym wpływ swojej działalności na ewolucję ogólnego poziomu cen. W 

sektorze innowacyjnym zachodzi natomiast efekt uczenia się. Nieuwzględnienie powyższych 

powoduje, iż stopa wzrostu jest społecznie suboptymalna w rozumienia Pareto i pojawia się 

możliwość potencjalnie korzystnej interwencji publicznej. Modele NEG uwzgledniające 

rozlewanie się wiedzy to np. modele Martina i Ottaviano (1999), Badlwina i Forslid (1999), 

Baldwina i in. (2001) czy w końcu Baldwina i Martin (2004). 

Najnowsze modele teoretyczne a la Melitz (2003) odchodzą od tradycyjnego założenia 

homogeniczności przedsiębiorstw (modele reprezentatywnej firmy) na rzeczy uwzględnienia 

obserwowanej w rzeczywistości ich heterogeniczności – zróżnicowania produktywności a 

tym samym rozkładu wielkości. Modele te uwzględniając stochastyczny rozkład 

produktywności prowadzą do ciekawych wniosków np. przyczyny występowania  

eksporterów, powiązania konkurencyjności, internacjonalizacji z innowacyjnością, lecz 

jednocześnie tracą przejrzystość generowanych wniosków i jednoznaczność rekomendacji 

dla polityki gospodarczej. Nie pozostaje wątpliwości, iż uwzględnienie heterogeniczności firm 

doprowadzi do pojawienia się kolejnej generacji teorii geografii ekonomicznej (NNEG, 2NEG), 

a w dalszej kolejności nastąpi najprawdopodobniej w pełni uwzględnienie heterogeniczności 

preferencji (3NEG). Pytanie na ile poprawi to ogólny poziom rozumienia procesów 

gospodarczych?  

 

4. Model Baldwina-Forslida jako ilustracja dynamicznego modelu NEG 

Baldwin i Forslid (1999) przedstawili model procesu integracji gospodarczej łączący w sobie 

endogeniczną teorię wzrostu Romera ze współczesną teorią nowej geografii ekonomicznej 

Krugmana. Autorzy zwrócili uwagę na fakt, że proces wzrostu jest czynnikiem w znaczący 

sposób destabilizującym istniejący system gospodarczy, ale jednocześnie równoważonym 
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bądź częściowo neutralizowanym przez stabilizującą siłę mającą swoje źródło w 

międzyregionalnym procesie rozlewania się wiedzy.  

Autorzy podkreślili, że wiele aspektów procesu integracji w odróżnieniu od tradycyjnego 

podejścia, opartego wyłącznie na analizie kosztów handlowych, jest pośrednio bądź 

bezpośrednio powiązanych z redukcją kosztów dyfuzji wiedzy. Obniżenie kosztów przepływu 

informacji pomiędzy poszczególnymi regionami implikuje stopniowe zwiększenie się zasięgu 

oddziaływania efektów zewnętrznych procesu uczenia się.  

Według podejścia tradycyjnego stopień przestrzennej koncentracji-dyspersji regionów zależy 

od bilansu różnorodnych sił proaglomeracyjnych (dośrodkowych) jak i prodyspersyjnych 

(odśrodkowych). W tym ujęciu proces integracji (obniżanie kosztów wymiany) prowadzi do 

stopniowego wzrostu koncentracji przestrzennej poszczególnych gałęzi przemysłu, czyli do 

wzmocnienia efektów proaglomeracyjnych przeważających nad efektami prodyspersyjnymi. 

Natomiast uwzględnienie dodatkowych, stabilizujących system ekonomiczny efektów 

zewnętrznych procesu uczenia się (siła prodyspersyjna) może całkowicie zneutralizować 

oddziaływanie sił aglomeracyjnych lub wręcz doprowadzić do zwiększenia stopnia dyspersji 

geograficznej niektórych gałęzi przemysłu w ramach ugrupowań integracyjnych. 

Uwzględnienie w analizie sił stabilizujących może tym samym umożliwić adekwatną ocenę 

stosowanych w praktyce instrumentów polityki regionalnej ukierunkowanych na 

stymulowanie efektów zewnętrznych.  

W literaturze przedmiotu często występuje stwierdzenie o korzyściach procesu aglomeracji 

przemysłowej dla wzrostu gospodarczego ugrupowania integracyjnego jako całości. Cechą 

charakterystyczną procesu aglomeracji w modelach CP jest stopniowe koncentrowanie się 

działalności przemysłowej w regionach centralnych z oczywistą szkodą dla dobrobytu 

regionów peryferyjnych. Według Baldwina i Forslida potencjalne efekty prowzrostowe mogą 

jedynie osłabić a nie odwrócić straty poniesione przez mieszkańców peryferii w następstwie 

procesu aglomeracji. 

Według autorów istnieją trzy podstawowe przyczyny, dla których należy skupić uwagę na 

analizie dynamicznej procesu integracji uwzględniającej wymiar prestrzenny systemu 

ekonomicznego: 

 wzrost gospodarczy oraz lokalizacja działalności wytwórczej są wzajemnie współzależne, 
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 ocena skuteczności instrumentów polityki regionalnej wymaga zastosowania modelu 

uwzględniającego powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym, lokalizacją i 

instrumentami tejże polityki, 

 uwzględnienie w analizie wymiaru przestrzennego umożliwia lepsze zrozumienie 

dynamiki procesów integracyjnych w zakresie zarówno przepływu dóbr jak i idei, 

pomysłów czy wiedzy. 

Model Baldwina i Forslida zakłada istnienie dwóch początkowo symetrycznych regionów 

(północy N i południa S), dwóch czynników produkcji (pracowników L i rolników A) oraz 

dwóch sektorów produkcji (przemysłu X oraz rolnictwa Z). Regionalne zasoby rolników A 

oraz globalne zasoby pracowników L są stałe, jednakże międzyregionalna dystrybucja 

zasobów pracowników L ma charakter endogeniczny – międzyregionalne przepływy 

pracowników są uzależnione od różnicy w płacy realnej między regionami N i S.  

Konkurencja w ramach sektora wytwórczego X z rosnącymi korzyściami skali ma charakter 

konkurencji monopolistycznej. Utrzymane jest tym samym klasyczne założenie 

homogeniczności przedsiębiorstw i możliwość rozpatrywania pojedynczego 

przedsiębiorstwa, jako reprezentatywnego dla całości sektora, czyli innymi słowy podmiotu o 

przeciętnych właściwościach. Sektora rolniczy Z produkuje dobra jednorodne w warunkach 

konkurencji doskonałej i stałych przychodów skali z wykorzystaniem wyłącznie pracy 

rolników A.  

Koszty handlu dobrami rolnymi wynoszą zero w odróżnieniu od frykcyjnych kosztów handlu 

dobrami sektora wytwórczego X - co najmniej τ-1 jednostek musi zostać wysłane, by można 

było sprzedać jedno dobro w innym regionie (opisane powyżej koszty transportu typu góry 

lodowej).  

Preferencje wszystkich konsumentów są reprezentowane przez funkcję użyteczności typu 

Cobba-Douglasa, gdzie znaczenie odgrywa udział wydatków na kompozytowe dobro sektora 

X w całości wydatków konsumpcyjnych. Preferencje dla rożnych typów dóbr sektora X 

określone są przez standardową funkcję użyteczności ze stałą elastycznością substytucji.  

Źródłem wzrostu gospodarczego w modelu jest nieustanna akumulacja szeroko 

definiowanego kapitału w jego różnych formach: kapitału ludzkiego, kapitału wiedzy oraz 

kapitału fizycznego. Autorzy włączają kapitał do analizy poprzez założenie, że 
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wyprodukowanie jakiejkolwiek nowej odmiany dobra sektora X wymaga poniesienia 

jednorazowego kosztu stałego składającego się z jednej jednostki kapitału K w dodatku do 

kosztu zmiennego wynikającego z kosztów pracy L. Autorzy definiują kapitał, jako nową 

wiedzę ucieleśnioną w niemobilnych międzyregionalnych aktywach wytwórczych.  

Uwzględnienie w modelu wzrostu gospodarczego, wymaga wprowadzenia sektora 

odpowiedzialnego za produkcję (akumulację) kapitału. Przyjmuje on postać sektora I 

działającego w formule konkurencji doskonałej. Wytworzenie jednej jednostki kapitału z 

założenia wymaga poświęcenia aI jednostek pracy L. Jednocześnie sektor I charakteryzuje się 

występowaniem technologicznych efektów zewnętrznych, czyli zapotrzebowanie na 

jednostki L potrzebne w produkcji jednej jednostki kapitału maleje wraz z rosnącą skalą 

produkcji.  

Funkcja produkcji sektora I opisana jest poniższym wzorem: 

[1] 
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gdzie QK przedstawia napływ nowego kapitału, LI odzwierciedla natomiast poziom 

zatrudnienia w sektorze I. Parametr  odzwierciedla wpływ efektu rozlewania się wiedzy. 

Można również zapisać: 

[2] K1tt QKδ)(1K        

gdzie deprecjacja  zależy od długości życia kapitału, T. 

Uwzględnienie problematyki wzrostu gospodarczego wymaga również wprowadzenia 

klasycznych międzyokresowych preferencji konsumenckich (pojawia się, więc problem 

optymalizacji międzyokresowej). 

Przepływy międzyregionalne pracowników L między regionami S i N są proporcjonalne do 

ciśnienia płac zdefiniowanego przez autorów, jako logarytmiczna różnica bieżących wartości 

płac realnych.  

Przekształcenia matematyczne umożliwiają wyznaczenie endogenicznych stóp wzrostu 

gospodarczego dla stanu wzrostu ustalonego, w którym międzysektorowe oraz 

międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych zanikają. 

Cechą charakterystyczną modeli łączących dynamikę wzrostu endogenicznego z dynamiką 

przestrzenną jest występowanie wielu możliwych stanów równowagi, różniących się alokacją 
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zasobów A i L w obrębie każdego z rozpatrywanych dwóch regionów oraz alokacją L 

pomiędzy regionami. Alokacja zasobów A (rolników) ze względu na założenie braku ich 

międzyregionalnej mobilności nie napawa trudności w przeciwieństwie do międzyregionalnej 

alokacji zasobów L, których przepływy uzależnione są od powyżej wspomnianej różnicy w 

kształtowaniu się płac realnych.  

Cechą zaczerpnięta z tradycyjnych (statycznych) modeli NEG jest rozpatrywanie kwestii 

stabilności i niestabilności możliwych rozwiązań modelu (tzw. bifurkacja). W analizowanym 

przykładzie, stabilność względnie niestabilność rozwiązań jest determinowana przez dwa 

egzogeniczne czynniki reprezentujące strategiczne decyzje polityki rządowej:  

 parametr  odzwierciedlający wpływ efektu rozlewania się wiedzy oraz  

 parametr  przedstawiający stopień otwartości handlu. 

Naniesienie na płaszczyznę (,) wszystkich możliwych kombinacji pozwala na graficzną 

prezentację możliwych rozwiązań modelu. Rysunek 2 poniżej przedstawia mapę stabilności 

rozwiązania symetrycznego – symetrycznej alokacji dostępnych zasobów produkcji pomiędzy 

poszczególnymi regionami.  

 
Rysunek 2.  Mapa stabilności rozwiązania symetrycznego w modelu Baldwina – Forslida (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Baldwin i Forslid (1999), Figure 1, s.12. 
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Autorzy opisując powyższą mapę stabilności dochodzą do wniosku, że niezależnie od 

kształtowania się poziomu otwartości w wymianie handlowej  pomiędzy regionami w 

sytuacji braku efektów rozlewania się wiedzy  system gospodarczy w modelu jest zawsze 

niestabilny – tym samym endogeniczny proces wzrostu gospodarczego destabilizuje system 

gospodarczy w wymiarze przestrzennym (Baldwin i Forslid 1999:12).  

Autorzy tłumaczą powyższe zjawisko stwierdzeniem, że w sytuacji braku efektu rozlewania 

się wiedzy, jakiekolwiek egzogeniczne zakłócenie powoduje, że relatywne zasoby kapitału w 

początkowo symetrycznych regionach ulegają trwałej dywergencji. Ma to miejsce w wyniku 

szybszej akumulacji doświadczenia w sektorze inwestycyjnym jednego z regionów, co przy 

malejącym koszcie wymiany istniejącego kapitału, przyciągnie więcej środków do tego 

sektora. Krańcowa różnica w tempie akumulacji kapitału doprowadzi również do stałego 

powiększania się dysproporcji poziomów płac realnych na rzecz obszaru szybciej 

akumulującego kapitał, a tym samym rosnącej presji płac. Przy przyjętym założeniu 

międzyregionalnej mobilności zasobów pracy doprowadzi to do dostosowawczego napływu 

pracowników do szybko rozwijających się regionów, indukując pochodne zwiększenie 

istniejącego zróżnicowania stóp wzrostu między poszczególnymi regionami.  

Z drugiej strony efekt rozlewania się wiedzy jest znaczącą siłą stabilizującą, która może 

potencjalnie zneutralizować destabilizujące efekty uboczne wynikające z dynamiki 

wzrostowej. Po pierwsze, dla perfekcyjnego, a więc idealistycznego, międzyregionalnego 

efektu rozlewania się wiedzy (czyli dla λ=1), system zachowuje stabilność przy relatywnie 

niskich poziomach otwartości handlu, a tym samym relatywnie wysokim poziomie 

autonomiczności rynków i wysokim poziomie protekcji rynków rodzimych.  

Po drugie, zasięg otwartości φ dla których system jest stabilny, wzrasta wraz ze 

zwiększaniem się λ. Przyczyną takiego stanu rzeczy są efekty zewnętrzne w produkcji sektora 

I przyczyniające się do zaistnienia zjawiska aglomeracji. Znaczenie tej siły jest jednakże 

bezpośrednio uzależnione od kształtowania się zasięgu oddziaływania efektów zewnętrznych 

w przestrzeni gospodarczej. Wraz ze wzrostem zakresu rozlewania λ od zera do jedności, siły 

aglomeracyjne indukowane przez proces wzrostu gospodarczego stopniowo zanikają aż do 

momentu kiedy zostaną całkowicie wyeliminowane.  
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Innym możliwym rozwiązaniem modelu Baldwina oraz Forslida jest sytuacja wyłonienia się 

obszarów (regionów) dynamicznie rozwijających się i koncentrujących przeważającą 

większość ogólnej działalności gospodarczej tzw. obszarów jądra oraz obszarów 

peryferyjnych (rozwiązanie JP)8. 

Jak widać na rysunku 3 rozwiązanie jądro-peryferia zachowuje stabilność dla większości 

możliwych par poziomu otwartości handlu  oraz poziomu oddziaływania efektu rozlewania 

się wiedzy . Wzrost znaczenia efektu rozlewania się wiedzy prowadzi do większego stopnia 

niestabilności gospodarki przy określonym poziomie otwartości handlu. Efekt rozlewania się 

wiedzy  zwiększa obszar stabilności równowagi symetrycznej jednocześnie powiększając 

obszar niestabilności dla rozwiązania typu JP.  

Endogeniczny wzrost gospodarczy napędzany akumulacją kapitału prowadzi do koncentracji 

działalności gospodarczej w pewnych regionach, podczas gdy efekt rozlewania się wiedzy 

prowadzi do przestrzennej dyspersji tej działalności. Dyspersja ta w przypadku rozwiązania 

jądro-peryferia powoduje rosnącą niestabilności systemu, neutralizując efekty 

aglomeracyjne indukowane przez procesy wzrostowe w systemie gospodarczym. 

Rysunek 3  Mapa stabilności równowagi rozwiązania JP w porównaniu do rozwiązania symetrycznego w 
modelu Baldwina – Forslida (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Rozwiązanie symetryczne oznacza, iż oba regiony N i S są tej samej wielkości – rozkład działalności jest 
równomierny. W rozwiązaniu JP jeden z regionów uzyskuje dominację – staje się jądrem dla peryferyjnego 
regionu. W przypadku katastroficznej aglomeracji jeden z regionów przejmuje całą działalność.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Baldwin i Forslid (1999), Figure 2, s.14. 

 
Po przeanalizowaniu istotnych kwestii stabilności/niestabilności możliwych rozwiązań 

modelu (symetrycznego oraz jądro-peryferia) Baldwin i Forslid (1999) przechodzą do 

rozważenia możliwych scenariuszów procesu integracji  gospodarczej. 

Autorzy analizując problematykę integracyjną bazują w dużej mierze na dotychczasowych 

osiągnięciach procesu integracji gospodarczej w Europie. Dokonania w zakresie integracji 

europejskiej szczególnie po wdrożeniu programu rynku wewnętrznego pozwoliły na 

osiągnięcie w ramach ugrupowania wysokiego poziomu zintegrowania gospodarek (wysoki 

poziom φ). Pochodnym efektem procesu integracji było również znaczne rozszerzenie 

przestrzennego oddziaływania efektów zewnętrznych procesu uczenia się na skutek 

obniżenia się kosztów przepływu informacji, analogicznie do obniżenia się kosztów 

przepływu dóbr handlowych czy czynników produkcji. Proces ten dodatkowo wzmocniła 

celowa polityka prowadzona na poziomie ponadnarodowym, stymulująca napływ wiedzy do 

regionów peryferyjnych i mająca na celu zminimalizowanie niekorzystnych efektów procesu 

integracji gospodarczej dla regionów położonych poza tzw. rdzeniem ugrupowania. 

Ze względu na specyfikę modelu Baldwina i Forslida możliwa stała się prezentacja 

potencjalnych efektów procesu integracji według różnych scenariuszy. Wiąże się to z faktem, 

że na jednej płaszczyźnie można zobrazować efekty malejących kosztów przepływów 

handlowych (rosnący poziom φ) oraz malejących kosztów przepływu wiedzy i informacji 

(rosnący poziom λ).  

Rysunek 4 prezentuje trzy możliwe scenariusze procesu integracji gospodarczej 

charakterystyczne dla omawianego modelu. 

 

Po pierwsze, integracja gospodarcza (spadek kosztów) prowadząca wyłącznie do redukcji 

kosztów handlowych może implikować pojawienie się silnych tendencji proaglomeracyjnych. 

Na przykład przesunięcie się z punktu A do B doprowadziłoby do katastrofalnej aglomeracji 

oraz utrwalenia się podziału na regionalne i peryferyjne. 

Po drugie, integracja gospodarcza, która redukowałaby jednocześnie koszty handlu dobrami 

oraz wiedzą w dużym stopniu obniżyłaby ryzyko zajścia procesu katastrofalnej aglomeracji. 

Przykładowo jednoczesny wzrost wartości φ i λ reprezentowany przez przesunięcie z punktu 
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A 

D 

A do C umożliwiłby skonsumowanie korzyści kreacji handlu bez pojawienia się zagrożenia 

nadmiernej delokalizacji działalności wytwórczej. 

Rysunek 4 Rożne scenariusze integracji gospodarczej w modelu Baldwina-Forslida (1999) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Baldwin i Forslid (1999), Figure 2, s. 14. 

 
Po trzecie, potencjalnie możliwym wydaje się również przypadek procesu integracji 

gospodarczej, który doprowadziłby wyłącznie do wzmocnienia efektu rozlewania się wiedzy i 

procesu uczenia się a tym samym do dyspersji działalności gospodarczej, na przykład: 

przejście z punktu początkowego A oznaczającego dominację układu jądro-peryferia w 

wyniku prowadzenia polityki wzrostu wartości czynnika λ do punktu D, w którym stabilnym 

jest wyłącznie rozwiązanie symetryczne (dyspersja działalności gospodarczej). W sytuacji 

powyższej proces integracji gospodarczej doprowadziłby tym samym do radykalnej dyspersji 

działalności gospodarczej oraz załamania się obecnej struktury ugrupowania z pozytywnym 

wpływem na dobrobyt dotychczasowych obszarów peryferyjnych. 

Najistotniejszym wnioskiem z analizy modelu Baldwina-Forslida (1999) wydaje się 

konstatacja, że obniżenie kosztów wymiany (związane ze spadkiem kosztów transportu czy 

stopniu protekcjonizmu) może przynieść odmienne skutki dla poszczególnych regionów ze 

względu na ich specyficzne uwarunkowania. Niektóre z nich z perspektywy długiego okresu 

zyskają, niektóre stracą. Dla niektórych procesy te będą miały natomiast całkowicie 
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neutralne znaczenie. W decydującej mierze decyduje o tym wyjściowa specyfika (w tym 

wielkość gospodarki) regionu – pierwotny charakter rdzenia bądź peryferii9.  

Dynamiczne modele NEG nie są modelami idealnymi. Nie są w stanie w pełni uchwycić 

skomplikowanej natury przestrzenni ani interakcji między podmiotami w niej zachodzącymi. 

Są pewnym kompromisem między chęcią uchwycenia jak największego spektrum 

uwarunkowań a obiektywnymi ograniczeniami po stronie modelowania. Ciekawą krytykę 

modeli tej klasy zawiera np. opracowanie Zauchy (2008)10. O przyszłości modeli NEG piszą 

też np. Fujita i Krugman (2004) stwierdzając, że przyszłe modele muszą mieć jeszcze bogatszą 

podbudową mikroekonomiczną, bazować w większym stopniu na wynikach analiz 

empirycznych i w lepszy sposób adresować kwestie konsekwencji dla dobrobytu 

poszczególnych społeczeństw, tym samym generować lepsze rekomendacje dla polityki 

gospodarczej.  

 

5. Empiryczne modelowanie interakcji przestrzennych – rozwój statystyki i 

ekonometrii przestrzennej 

Zarówno modele NGT jak i NEG jednoznacznie wskazują na rolę interakcji między aktorami w 

systemie gospodarczym, co może prowadzić do ich asymetrycznego rozmieszczenia w 

przestrzeni (Fujita i in. 1999). Uwzględnianie współzależności przestrzennych w modelach 

rozwoju regionalnego miało miejsce w drugiej połowie lat 90 (Bernat 1996; Rey and 

Montouri 1999; Fingleton i McCombie 1998 oraz 1999; Fingleton 1999; Lopez-Bazo i in. 

1999). W literaturze empirycznej pojawiły się proste modele opóźnienia przestrzennego  

(ang. spatial lag model, SLM)  czy przestrzennego modelu błędu (ang. spatial error model, 

SEM) bazujące przy wyborze postaci współzależności przestrzennych na prostych kryteriach 

statystycznych (test I Morana). Wybór ten zdaniem Fingletona i Lopeza-Bazo (2006), był w 

dużym stopniu przypadkowy i nie bazował na głębszych przesłankach – powiązanie z 

                                                
9
 Ciekawe rozwinięcie dynamicznych modeli NEG zawiera opracowanie Breinlicha, Ottaviano i Temple (2013). 

10
 Zdaniem Zauchy (2008): „Modele NEG nie mogą być uznane za wyczerpujące ujęcie zagadnień przestrzennych 

w analizach wzrostu gospodarczego. Grzeszą one nadmierną jednostronnością a odpowiadając na pytanie o 
rolę ziemi (przestrzeni) w procesach wzrostu odwołują się jedynie do kosztów pokonywania przestrzeni. W tej 
sytuacji koncentracja jest tym czynnikiem przestrzennym, który sprzyja rozwojowi. Jej alternatywą jest 
przestrzeń pozbawiona kosztów jej pokonywania. Nowa geografia pomija jednak koszty „zagęszczenia” , które 
mogą w negatywny sposób oddziaływać na stopę wzrostu PKB.” 



  

 30 

modelowaniem teoretycznym było pobieżne. Co ciekawe wyniki badań empirycznych są w 

tym zakresie niejednoznaczne – forma współzależności zależy w dużym stopniu od próby 

regionów, okresu czasu, postaci estymowanej funkcji (patrz podsumowanie w Rey i Janikas 

2005 oraz Abreu i in. 2005). Ciekawą postacią modelu jest przestrzenny model Durbina  (ang. 

Spatial Durbin Model, SDM), który będzie wykorzystywany w dalszych pracach badawczych. 

Próba uwzględnienia interakcji przestrzennych w modelach wzrostu gospodarczego odbywa 

się przede wszystkim na gruncie analiz empirycznych, co związane jest przede wszystkim z 

rozwojem nurtu ekonometrii przestrzennej (ang. spatial econometrics, SE). Postęp w jej 

metodologii ma głównie na celu poprawną i precyzyjną identyfikację przestrzennie 

uwarunkowanych efektów zewnętrznych procesów gospodarczych (Anselin 1988; LeSage, 

Pace 2009). Bez wykorzystania metod ekonometrii przestrzennej niemożliwa byłaby 

prawidłowa weryfikacja postulatów nowej geografii ekonomicznej zarówno w ujęciu 

statycznym jak i dynamicznym. 

Zarówno z perspektywy teoretycznej jak i empirycznej istnieje fundamentalna różnica 

między modelowaniem uwzględniającym opóźnienia czy korelację przestrzenną oraz 

zależności przestrzennych składników losowych (SEM). Modele SEM ze względu na swoją 

konstrukcję eliminują możliwość zachodzenia efektów międzyregionalnego rozlewnia się 

procesów gospodarczych. Ich istotność informuje jednakże o istnieniu innych 

niewystępujących w modelu zmiennych przestrzennie uwikłanych mający wpływ na zmienną 

objaśnianą. 

Przy wyborze konkretnej postaci modelu empirycznego należy kierować się logiką problemu 

badawczego. W tym sensie analiza ekonometryczna bezpośrednio powiązana jest z 

wnioskami płynącymi z modeli teoretycznych (ich równań strukturalnych). Problemem 

charakterystycznym dla teorii NEG może być brak jednoznacznych równań strukturalnych 

stanowiących podwaliny pod wyprowadzenie równań empirycznych – problem 

nieoznaczoności ścieżek (ang. intractibility). W sytuacji braku bezpośrednich przesłanek 

teoretycznych nie należy na pewno a priori przyjmować konkretnej postaci macierzy wag 

przestrzennych, lecz rozważyć ich kilka, uzasadnionych na gruncie teoretycznym, postaci. 

 

6. Kontekst polski i innych państw – empiryczna weryfikacja NEG 
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Niewątpliwie podstawowym wymiarem różnicowania się polskiej przestrzeni gospodarczej w 

kształcie nadanym po II Wojnie Światowej stała się oś obszary metropolitalne – 

pozametropolitalne (Domański 2008). Na przewagę obszarów metropolitalnych składa się 

wiele czynników o charakterze egzogenicznym i endogenicznym. Rozwój obszarów 

metropolitalnych, w ich znaczeniu funkcjonalnym, dynamizuje ich większa i rosnąca z czasem 

zewnętrzna dostępność komunikacyjna. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej była i jest 

w Polsce ukierunkowana przede wszystkim na poprawę połączeń międzymetropolitalnych. 

Kluczowe regiony ich lokalizacji pełnią rolę zasadniczych biegunów wzrostu gospodarczego 

Polski. W układzie tym występuje ścisła hierarchia z wyraźną supremacją Warszawy. Mamy 

też do czynienia z metropoliami monocentrycznymi jak i policentrycznymi takimi jak 

konurbacja śląska czy aglomeracja trójmiejska. 

Biorąc pod uwagę powyższe zależności kluczowego znaczenia nabiera model w układzie 

jądro –peryferia (model CP). Należy jednocześnie podkreślić, iż w ramach prac KPZK pojawiła 

się również koncepcja metropolii sieciowej (Zaucha 2012). 

Przestrzenna dyslokacja działalności w układzie przestrzennym w Polsce charakteryzuje się 

jednocześnie dużym poziomem stabilności. Dzieje się tak pomimo zasadniczych zmian 

zachodzących na przestrzenni ostatnich 25 lat: 

 transformacja systemowa – przejście od modelu gospodarki centralnie planowanej do 

funkcjonującej gospodarki wolnorynkowej w tym w drodze: 

o liberalizacji wewnętrznej (uwolnienie cen, wolne wejście), 

o liberalizacji zewnętrznej (obniżenie barier taryfowych i pozataryfowych, napływ 

kapitału zagranicznego), 

o restrukturyzacji gospodarki w tym przede wszystkim prywatyzacji, 

o zmian instytucjonalnych, 

 stopniowy proces integracji gospodarczej ze strukturami zachodnioeuropejskimi 

o umowa przejściowa i Układ Europejski a w konsekwencji strefa wolnego handlu 

2002, 

o wejście do UE a tym samym objęcie regułami rynku wewnętrznego z czterema 

zasadniczymi swobodami, 
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o ogromny napływ funduszy strukturalnych – inwestycje w twardą infrastrukturę 

komunikacyjną punktową i liniową, 

 zmian w otoczeniu Polski: 

o pogłębienie i poszerzenie procesu integracji gospodarczej w ramach UE w tym 

akcesja części państw sąsiadujących do ugrupowania  

o rozpad ZSRR 

o globalizacja gospodarki  

 zmian technologicznych: 

o rewolucja ICT z konsekwencjami dla sposobu organizacji działalności wielu 

sektorów gospodarki, 

o pojawienie się nowych innowacyjnych modeli biznesowych, defragmentaryzacji 

produkcji przy jednoczesnym ukształtowaniu się globalnych łańcuchów produkcji i 

dostaw. 

Teoretycy nurtu nowej geografii ekonomicznej dążąc do uproszczenia problemu 

analitycznego budują modele w układzie standardowo obejmującym dwa regiony i dwa 

sektory (2X2). W rzeczywistości zarówno ilość regionów jak i sektorów jest wyższa. W 

sytuacji układu wieloregionalnego (Behrens i in. 2004), nawet statyczna lokalizacja 

przedsiębiorstw jest determinowana wzajemnym oddziaływaniem efektów przestrzennych 

(dostępność) i aprzestrzennych (przyciąganie, atrakcyjność), na który wpływ ma ogólny 

rozkład popytu we wszystkich rozpatrywanych regionach (efekt kraju trzeciego). Tym samym 

potencjał konkretnego regionu jest funkcją nie tylko wielkości tegoż regionu, ale również 

jego relatywnej dostępności w ramach wieloregionalnego systemu gospodarczego (stąd 

popularność podejścia potencjału rynkowego). 

Nawet najbardziej zaawansowane modele równowagi przestrzennej dla Francji autorstwa 

Combesa i La Foucard (2001) czy Combesa i La Foucard (2011), uwzględniający nawet 

problem interakcji strategicznych (konkurencja Cournota) w decyzjach lokalizacyjnych 

podmiotów czy Teixeiry (2006) dla Portugalii, mają raczej charakter statyczny tzn. pomijają 

problem dynamiki rozwojowej w perspektywie średniego i długiego okresu.  
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Zakładając nawet stabilność bieżącego układu przestrzennego – w pewnym sensie 

równowagę systemu gospodarczego Polski – nie jesteśmy wstanie odpowiedzieć w 

praktyce na pytanie czy znajdujemy się w stanie równowagi krótko czy długookresowej. 

Ten sam problem zgłaszają Combes i La Foucard (2011) w analizie empirycznej dla Francji. 

Jeżeli modele NEG prowadzą do wielu potencjalnych stanów równowagi zależnych od 

ścieżki, to wybór metody symulacji czy też kalibracji modelu, będzie miał wpływ na uzyskany 

wynik. Innymi słowy, w dużym stopniu uzyskany końcowy wynik można pierwotnie założyć. 

 

7. Podsumowanie 

Lokalizacja działalności gospodarczej ma charakter endogeniczny. Wzrost gospodarczy ma 

również charakter endogeniczny. Między jednym a drugim procesem występują 

skomplikowane współzależności, które jedynie w ograniczonym stopniu są ujęte we 

współczesnych modelach teoretycznych. 

Przegląd modeli NEG pozwala na wyciągnięcie kilku kluczowych obserwacji (Baldwin i in. 

2003): 

 błędne są próby wyciągania wniosków, co do efektów wdrażanych polityk gospodarczych 

przy pomocy prostej liniowej ekstrapolacji dotychczasowych związków/trendów – 

założenie a priori liniowości związku może prowadzić do błędnej specyfikacji modelu 

empirycznego; 

 zależności między zmiennymi mogą mieć charakter niemonotoniczny – nieliniowy (patrz 

np. klasyczny dla NEG diagram tomahawku) – możliwość występowania związków 

nieliniowych musi być uwzględniona w analizie empirycznej, 

 liberalizacja wymiany handlowej może przynieść silnie nieliniowy i istotny wpływ na 

lokalizację działalności, industrializację i rozwój poszczególnych regionów. 

Rozwój teorii wzrostu endogenicznego i nowej geografii ekonomicznej oraz postęp w 

zakresie metod empirycznych znacząco pogłębił zrozumienie skomplikowanych interakcji 

między lokalizacją w przestrzeni a procesami akumulacyjnymi w gospodarce w ujęciu 

dynamicznym.  
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Wiele pytań pozostaje nadal otwartych a dotychczas uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. Z 

tego też względu wielu autorów spoza głównego nurtu podważa bezpośrednio bądź 

pośrednio przydatność nowych modeli w tworzeniu rekomendacji dla polityki gospodarczej, 

w tym zwłaszcza polityki rozwoju regionalnego (Garretsen i in. 2013). 

Przeprowadzony przegląd literatury może prowadzić do wniosku o występowaniu ujemnej 

zależności między tempem rozwoju gospodarczego na poziomie krajowym a stopniem 

zróżnicowania poziomu rozwoju regionalnego. Tym samym polityka ukierunkowana na 

wyrównywanie szans rozwojowych (ang. equalization-oriented policy) może doprowadzić do 

spowolnienia ogólnego poziomu rozwoju. Część autorów np. R. Martin (2008) uważa jednak 

ten wniosek za zbyt daleko idący – rozstrzygnięcie rzeczywistego występowania zależności 

wymaga dalszych i pogłębionych analiz teoretycznych i empirycznych.  

Wydaje się, iż w rozwoju teorii ekonomii występuje swoisty trade-off między przejrzystością 

wniosków a stopniem skomplikowania modelu teoretycznego11. W sytuacji powyższego 

trudnego wyboru wymagającego kompromisu fundamentalnego znaczenia nabiera jasny i 

precyzyjnie postawiony cel projektu badawczego. W sytuacji powyższego dylematu w 

badaniach naukowych należy się prawdopodobnie kierować zasadą brzytwy Ockhama, 

zgodnie z którą w wyjaśnianiu zjawisk należy dążyć do prostoty, wybierając takie 

wyjaśnienia, które opierają się na jak najmniejszej liczbie założeń i pojęć. 

Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania w wyniku przeprowadzonego krytycznego 

przeglądu literatury należy przyjąć, iż nie ma obecnie jednego w pełni adekwatnego modelu 

teoretycznego. Jedynym sensownym podejściem jest podejście eklektyczne – możliwe 

szerokie i biorące pod uwagę najważniejsze postulaty różnych podejść badawczych 

Idealny model teoretyczny dostosowany do polskich uwarunkowań powinien mieć charakter 

dynamicznego wieloregionalnego i wielosektorowego modelu centra – peryferie 

dopuszczającego przynajmniej dwu czy trzystopniową hierarchię obszarów centralnych 

(hierarchiczna policentryczność) z endogeniczną lokalizacją (siły dośrodokowe i odśrodkowe) 

i wzrostem gospodarczym (akumulacja szeroko rozumianego kapitału) dopuszczającym 

przepływ dóbr oraz czynników produkcji: wykwalifikowanych pracowników, kapitału i wiedzy 

przy uwzględnieniu niedoskonałej dyfuzji wiedzy (zlokalizowana dyfuzja). Model ten 

                                                
11

 Zdaniem wybitnego amerykańskiego onkologa klinicznego Model to kłamstwo, które pomaga ci ujrzeć 
prawdę. 
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musiałby prawdopodobnie uwzględniać również w sposób bardziej wysublimowany czynnik 

ziemi, jako czynnik produkcji, ale jednocześnie ziemię, jako zasoby naturalne czy ziemię 

przyspieszającą bądź spowolniającą tempo wzrostu w nadmiernych zagęszczeniach 

działalności gospodarczej (Zaucha 2008). 

W wersji docelowej model taki powinien dopuścić występowanie losowego zróżnicowania 

produktywności firm a la Melitz (2003), a tym samym uwzględniać rzeczywistą 

heterogeniczność firm oraz heterogeniczność preferencji konsumpcyjnych (eliminacja 

możliwości katastrofalnej aglomeracji). Model taki byłby modelem NEG 3 czy nawet 4 

generacji. Jednocześnie nie eliminowałby problemu czarnych skrzynek – czarną skrzynką 

stałyby się determinanty heterogeniczności produktywności i preferencji konsumentów. 

Ze względu na poziom skomplikowania model taki nie istnieje, co więcej bardzo mało 

prawdopodobne jest jego powstanie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, model nie 

prowadziłby jednocześnie do przejrzystych wniosków – niemożliwe byłoby wyprowadzenia 

jednoznacznych równań strukturalnych. Jego przydatność z perspektywy wyprowadzenia 

jednoznacznych wniosków dla polityki regionalnej byłaby ograniczona. 

Rekomendacje i wnioski praktyczne w kontekście projektu badawczego 

 Regiony są z natury heterogeniczne (płytkie i głębokie uwarunkowania rozwojowe); 

 Analiza determinant rozwoju gospodarczego prowadzona na zdezagregowanym 

poziomie (regionów, podregionów) musi uwzględniać perspektywę przestrzenną; 

 Pominięcie potencjalnych interakcji przestrzennych należałoby z punktu widzenia 

współczesnego stanu wiedzy teorii jak i empirii za poważny błąd metodologiczny; 

 Intensywność interakcji między regionami jest funkcją ich wielkości jak i odległości 

między nimi (grawitacja); 

 Uwzględnienie czynników specyficznych dla regionów (ich heterogeniczności) można 

uzyskać poprzez wykorzystanie modeli panelowych z efektami stałymi dla regionów 

(model fe); 

 Wykorzystać należy w maksymalnym postęp w zakresie metod ekonometrii 

przestrzennej w tym rozważyć modele SLM, SEM, SAR-AR czy SDM. 



  

 36 

 W modelowaniu empirycznym nie należy a priori zakładać charakteru interakcji 

przestrzennych między sąsiadującymi regionami (wybór macierzy wag przestrzennych), 

aczkolwiek z perspektywy teoretycznej preferowane powinny być modele SAR; 

 Analizy należy przeprowadzić w miarę możliwości równocześnie na kilku możliwych 

poziomach dezagregacji danych przestrzennych: regionów, podregionów i powiatów - 

można dopuścić występowanie współzależności między powiązanymi poziomami 

przestrzennymi; 

 Koncepcja kapitału terytorialnego nie występuje w modelach NEG, w modelach NGT, a 

tym samym z perspektywy mainstreamu teorii ekonomii jest trudna do obronienia na 

obecnym etapie; 

 Należy określić współzależności między poszczególnymi komponentami kapitału 

terytorialnego; 

 Należy zbudować i obliczyć składowe kapitału terytorialnego oraz być może, do 

rozważenia, indeks syntetyczny w układzie przestrzenno-czasowym;   

 Należy spróbować wprowadzić tak obliczony kapitał terytorialny do modeli 

empirycznych. 
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