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Abstract 
 

The Lisbon Treaty and the EU's high-level strategy Europe 2020 enrich the notion of economic and 
social cohesion by introducing a third territorial dimension. The ambiguity of territorial cohesion, 
however,  poses a problem for policy makers and analysts. In this paper territorial cohesion is defined 
using the concept of territorial optimum which combines maximization of regional product with 
territorial utility. 
The main objective of the paper is to analyze how the elements of territorial optimum are embodied 
in the traditional neoclassical and endogenous growth models. The analysis is divided into two parts: 
theoretical and empirical one. In the former the role of space and territory in the main neoclassical 
models is evaluated and interpreted. The latter part is structured in accordance to the components of 
territorial optimum. Particular emphasis is placed upon such spatial categories as agglomeration 
effects and public infrastructure. 
Several general conclusions and insights are drawn showing that even traditional neoclassical growth 
models provide an implicit territorial interpretation of development determinants. However, the 
overwhelming majority of both theoretical and empirical concepts based on the neoclassical 
paradigm allow only for one or two spatial factors and do not take into account the significance and 
complexity of territory as an additional factor affecting both production and productivity. It gives rise 
to further attempts at implementing territory in the mainstream modelling framework in a more 
robust and credible way. 
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SPÓ JNO ŚĆ  TERYTORI ALNA  W  

KONTEK ŚCIE  NEO KLA SYCZNY CH  TEORI I  

WZRO STU  

Grudzień 2014 
 

Zbigniew Mogiła* 
 

 
Abstrakt 

 
Traktat Lizboński, a także kluczowa strategia UE Europa 2020 wzbogaca pojęcie spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez wprowadzenie trzeciego wymiaru terytorialnego. Niejasność 
pojęcia spójności terytorialnej stwarza jednak problem zarówno dla decydentów jak i analityków. W 
niniejszym artykule spójność terytorialna definiowana jest poprzez koncept optimum terytorialnego, 
który łączy maksymalizację produktu regionalnego z użytecznością terytorialną. 
Głównym celem publikacji jest zbadanie w jaki sposób elementy optimum terytorialnego zawarte są 
w tradycyjnych neoklasycznych i endogenicznych modelach wzrostu. Analiza podzielona jest na dwie 
części: teoretyczną i empiryczną. Pierwsza ocenia i interpretuje rolę przestrzeni i terytorium w 
najważniejszych modelach neoklasycznych. Cześć druga jest skonstruowana jest zgodnie z 
komponentami optimum terytorialnego. Szczególny nacisk położono na takie kategorie przestrzenne 
jak efekty aglomeracji i infrastruktura publiczna. Sformułowano kilka okólnych wniosków i 
spostrzeżeń ukazujących, iż nawet tradycyjne neoklasyczne modele wzrostu dostarczają 
bezwarunkowych terytorialnych determinant rozwoju. Jednakże znaczna większość koncepcji 
zarówno teoretycznych i empirycznych bazujących na paradygmacie klasycznym uwzględnia jedynie 
jeden lub dwa czynniki przestrzenne i nie bierze pod uwagę znaczenia i złożoności terytorium jako 
dodatkowego czynnika wpływającego na zarówno produkcję jak i produktywność. Stwarza to 
podstawy do dalszych prób implementacji terytorium do głównego nurtu ram  modelowania w 
bardziej solidny i wiarygodny sposób. 

 
 
Kody JEL :   R11, R12, R13, 041 
Słowa kluczowe:  spójność terytorialna, neoklasyczne modele wzrostu, optimum 

terytorialne 
 
Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
„Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu 
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1. Wprowadzenie – zarys koncepcji optimum terytorialnego 

Spójność terytorialna jest nieistotną kategorią w kontekście rozwoju regionalnego. To 

prowokacyjne stwierdzenie ma wyłącznie na celu ukazanie pewnego paradoksu 

semantycznego pozwalającego stworzyć kontekst dla dalszej analizy. Istota owego 

paradoksu zasadza się na tym, iż zarówno negacja, jak i aprobata treści przedstawionego na 

wstępie zdania mogą być uznane za właściwe w zależności od przyjętej koncepcji 

teoretycznej. W samych pojęciach spójność terytorialna i rozwój regionalny występują co 

najmniej trzy źródła możliwych rozbieżności znaczeniowych. Po pierwsze, percepcja 

spójności terytorialnej  jest wysoce zróżnicowana (por. m.in. Gorzelak 2009, 64; Faludi 2009; 

Markowski 2009, 78; Szlachta, Zaucha 2010; Medeiros 2011).1 Po drugie, różnorodność 

pojęciowa rozwoju, mimo dużej intuicyjności tego zagadnienia, jest szeroka i sprowadza się 

czasami do eksploracji różnych aspektów rzeczywistości (por. m.in. Szlachta 1996; Kudłacz 

1999; Churski 2008; Markowski 2008; Capello 2009, 44-45). Po trzecie, określenie region 

może dotyczyć nie tylko różnej skali jednostek administracyjno-statystycznych, lecz także 

obszarów charakteryzowanych przez określone relacje funkcjonalno-przestrzenne czy też 

grupy problemów i wyzwań2. Mając na uwadze powyższe, warto wspomnieć o modelach 

wzrostu (odwołujących się do tradycji neoklasycznej koncepcji Solowa-Swana (1956)) 

abstrahujących explicite nie tylko od pojęcia wewnątrzregionalnej spójności terytorialnej, ale 

generalnie od aspektów terytorialnych związanych ze zróżnicowaniem badanego obszaru 

geograficznego (uznanie neutralności przestrzennej wzrostu gospodarczego i 

homogeniczności terytorialnej).  Z drugiej strony, należy przywołać teorie rozwoju lokalnego 

(Capello 2009, 37-42), które swój potencjał poznawczo-wyjaśniający opierają na 

heterogenicznym, wewnętrznie zróżnicowanym  potencjale danego obszaru otwierając tym 

samym sposobność do uwzględnienia kategorii spójności terytorialnej w rozważaniach nad 

rozwojem regionalnym. 

Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza tradycyjnych neoklasycznych oraz 

endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego pod kątem ich relacji ze spójnością 

terytorialną. Stąd też dla transparentności dalszego wywodu należy w pierwszej kolejności 
                                                
1 Dogłębna analiza zagadnienia spójności terytorialnej jest przedmiotem ekspertyzy prof. J. Zauchy pt. „Przegląd 
literatury dot. spójności terytorialnej i wnioski do dalszych badań” z 15.08.2013. 

2 Analiza pojęcia i rodzajów regionów zawarta jest m.in. w: Wlaźlak (2010, 19-42). 
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zdefiniować spójności terytorialną. Nie chodzi jednak w tym momencie o określenie 

samoistnej kategorii, lecz pojęcia ściśle odniesionego do rozwoju regionalnego i w pewnym 

stopniu go definiującego. Na potrzeby niniejszego opracowania spójność terytorialna 

zostanie zdefiniowana poprzez koncepcję optimum terytorialnego, której  zarys 

przedstawiono poniżej: 

 
Pr[F1(X11, X12, X13, X14, X15,X16, X17, X18, X19), …, Fn(Xn1, Xn2, Xn3, Xn4, Xn5,Xn6, Xn7, Xn8, Xn9), Mr]  

max, 

przy założeniu Ur=z 

gdzie: 

Pr  – funkcja produktu terytorialnego regionu r3; 

Fi  – funkcje produkcji dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych i regionu r; 

Xi1  – wektor zmiennych opisujących zasoby4 naturalne, kulturowe i rekreacyjne (w tym 

jakość środowiska naturalnego) obszaru funkcjonalnego i; 

Xi2  – wektor zmiennych opisujących zasoby prywatnego kapitału materialnego obszaru 

funkcjonalnego i; 

Xi3 – wektor zmiennych opisujący zasoby kapitału publicznego obszaru funkcjonalnego i; 

Xi4 – wektor zmiennych opisujący zasoby infrastruktury transportowej obszaru 

funkcjonalnego i; 

Xi5  – wektor zmiennych opisujących zasoby kapitału ludzkiego obszaru funkcjonalnego i; 

Xi6  – wektor zmiennych opisujących zasoby kapitału społecznego obszaru funkcjonalnego i; 

Xi7  – wektor zmiennych opisujących efekty aglomeracyjne obszaru funkcjonalnego i; 

Xi8  – wektor zmiennych opisujących zasoby siły roboczej obszaru funkcjonalnego i; 

Xi9  – macierz zmiennych opisujących relacje danego obszaru z sąsiednimi obszarami 

funkcjonalnymi (spatial spillovers na poziomie wewnątrzregionalnym); 

Mr  – macierz zmiennych opisujących relacje regionu r z regionami sąsiednimi (spatial 

spillovers na poziomie międzyregionalnym); 

Ur  – użyteczność terytorialna regionu r; 

                                                
3
 W przypadku obszarów funkcjonalnych pokrywających się należy skorygować P o wspólne dla danych 

obszarów części produktu. W uproszczonej wersji obszary funkcjonalne mogą przybrać formę jednostek 
administracyjnych wchodzących w skład danego regionu. 

4
 Zmienne określające zasoby będą podlegały dodatkowo ograniczeniom zasobowym danego obszaru 

funkcjonalnego. 

(1) 
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z  – wyznaczona przez władze publiczne wartość. 

Odwołując się do koncepcji wskaźników dostępności (accesssibility indicators - m.in. 

Forslund, Johansson (1995) oraz Karlsson, Pettersson (2005) za: Bröcker, Rietveld (2009)) 

użyteczność terytorialną (Ur) można zdefiniować w następujący sposób: 

𝑈𝑟 = � 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

𝑈𝑖 = � 𝑈𝑖𝑋𝑗
3
𝑗=1 , 

𝑈𝑖𝑋1 = 𝑙𝑜𝑔� exp{𝑎𝑋1𝑠 − 𝑏𝐶𝑖𝑠}𝑠 , 

𝑈𝑖𝑋2 = 𝑙𝑜𝑔� exp{𝑐𝑋2𝑠 − 𝑑𝐶𝑖𝑠}𝑠 , 

𝑈𝑖𝑋3 = 𝑙𝑜𝑔� exp{𝑒𝑋3𝑠 − 𝑓𝐶𝑖𝑠}𝑠 , 

𝐶𝑖𝑠 = 𝑔(𝑋4), 
 

gdzie: 

Ui  – użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i; 

s  – inne obszary funkcjonalne regionu r; 

Cis  – koszty interakcji pomiędzy i i s; 

a,b,c,d,e,f  – wagi. 

Niezależnie od sposobu definiowania spójności terytorialnej kategoria ta może 

reprezentować różne znaczenie dla społeczności danego regionu.  Przy czym nie chodzi tu o 

znaczenie dla poszczególnych rezydentów. Kluczowy jest wynik konsensusu społecznego, 

który może być odzwierciedlony w decyzjach instytucji mających formalny mandat do 

kształtowania polityki rozwoju danego obszaru. Tym samym nie należy traktować spójności 

terytorialnej jako kategorii absolutnej, w kierunku której rozwój regionalny powinien 

grawitować. Nie jest ona wartością samą w sobie. Spójność terytorialna silnie przenika 

pojęcie rozwoju regionalnego rozumianego jako: proces poprawy jakości życia możliwie 

najszerszego kręgu mieszkańców regionu, zarówno w wymiarze materialnym i 

niematerialnym, którego fundamentem jest odkrywanie i jak najpełniejsze dyskontowanie w 

długim okresie potencjałów endogenicznych. Stanowi ona determinantę i zarazem implikację 

rozwoju regionalnego i powinna z nim być zestawiana.  Powyższe nadaje stricte utylitarnego 

charakteru kategorii spójności terytorialnej i powoduje, że można przedstawić ją w 

kontekście optimum terytorialnego. Wspomniane optimum  rozumiane jest jako 

maksymalizacja synergicznego wykorzystania potencjałów terytorialnych wszystkich 

obszarów funkcjonalnych regionu (Pr) przy zadanym poziomie użyteczności terytorialnej (Ur). 

(2) 
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Z kolei użyteczność terytorialna  określana jest poprzez pryzmat dostępności5 do zasobów 

naturalnych, kulturowych, rekreacyjnych,6 rynków pracy jako źródła dochodów oraz usług – 

w tym użytku publicznego. Zadany poziom użyteczności terytorialnej (Ur) i jej struktura (U1 - 

Un) są wynikiem konsensusu społecznego odzwierciedlonego w polityce władz publicznych. 

Stąd też kształtując w odpowiedni sposób cele i dobierając do nich adekwatne instrumenty 

działania instytucje publiczne mogą dążyć do osiągniecia maksymalnego produktu 

regionalnego przy określonym poziomie użyteczności terytorialnej7. Docelowa użyteczność 

terytorialna osiągana jest poprzez interwencję w ramach czterech grup czynników: zasobów 

naturalnych, kulturowych i rekreacyjnych - w tym jakości środowiska naturalnego (X1); 

zasobów prywatnego kapitału materialnego (X2
8); zasobów kapitału publicznego (X3); 

kosztów interakcji pomiędzy obszarami funkcjonalnymi (Cis) będącymi funkcją zasobów 

infrastruktury transportowej (X4). Ten ostatni kanał oddziaływania  należy uznać za 

najbardziej prawdopodobny w praktycznej realizacji polityki rozwoju. W zaprezentowanym 

ujęciu spójność terytorialna rozpatrywana jest zarówno w ujęciu statycznym (jako docelowe 

optimum), jak i dynamicznym (jako zintegrowane podejście terytorialne w polityce rozwoju 

zorientowane na osiągnięcie rzeczonego optimum). 

                                                
5 Pomiędzy obszarami funkcjonalnymi regionu. 

6
 Przy uwzględnieniu jakości środowiska naturalnego. 

7
 Innymi słowy, władze publiczne mogą dążyć do optymalnego poziomu spójności terytorialnej z punktu 

widzenia danej społeczności regionalnej w danym okresie. 

8
 Jako aproksymację atrakcyjności rynku pracy i możliwości generowania dochodów zarobkowych wybrano 

zasoby prywatnego kapitału materialnego (stanowiącego m.in. efekt bezpośrednich inwestycji zagranicznych). 
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Rys. 1. Optimum terytorialne 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zaprezentowany wyżej zarys koncepcji optimum terytorialnego obejmuje zarówno 

determinanty rozwoju regionalnego o tradycyjnym neoklasycznym charakterze (kapitał 

materialny X6 oraz zasoby siły roboczej X8), jak i czynniki niematerialne (m.in. kapitał 

społeczny X6 i efekty aglomeracyjne X7) ujmowane często jako zmienne w rozszerzonych 

agregatowych funkcjach produkcji. Kwestia nierówności w ujęciu przestrzennym adresowana 

jest na poziomie użyteczności terytorialnej (Ur). Dążenia do poprawy użyteczności 

terytorialnej – poprzez wzrost jakości i dostępności zasobów regionalnych - mogą generować 

wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe efekty. Przykładowo rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury transportowej w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów rekreacyjnych 

regionu może przyczynić się do wzrostu obciążeń fiskalnych potrzebnych do sfinansowania 

projektów drogowych, kolejowych i lotniczych. Prawdopodobną tego implikacją będzie 

ograniczenie nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym oraz zmniejszenie dynamiki 

produkcji. Z drugiej strony dążenie do wzrostu akumulacji kapitału prywatnego – np. na 

drodze stymulowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wraz z 

towarzyszącą temu rozbudową systemu infrastruktury transportowej może wydatnie 

zwiększyć dynamikę rozwoju gospodarczego pogłębiając zarazem nierówności w 

terytorialnym rozkładzie dochodów (Minerva, Ottaviano 2009, 87). Do innych 

prawdopodobnych  konsekwencji rozwoju infrastruktury transportowej należy zaliczyć m.in.: 

nadmierne koszty jej utrzymania, nieadekwatność do przyszłych potrzeb (np. na skutek 
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niekorzystnych tendencji demograficznych); negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz 

wysokie koszty alternatywne. Wszystkie powyższe czynniki mogą wpłynąć w przyszłości na 

zmianę konstrukcji optimum terytorialnego. Powiązania koncepcji optimum terytorialnego z 

„kluczami terytorialnymi” (Böhme i in. 2011), modelem prof. J. Zauchy (2013) oraz 

składowymi kapitału terytorialnego wg R. Camagniego (2008) prezentuje poniższa tabela.  

Tab. 1. Powiązanie determinant spójności terytorialnej jako optimum terytorialnego z koncepcją „kluczy 
terytorialnych” w kontekście modelu J. Zauchy oraz składowych kapitału terytorialnego wg R. Camagniego 

Produkt terytorialny jako rezultat wykorzystania potencjałów terytorialnych wszystkich obszarów 
funkcjonalnych regionu 

Determinanta 
spójności terytorialnej 

Klucz terytorialny Model J. Zauchy 
Składowa kapitału 
terytorialnego wg 

R. Camagni 

Zasoby naturalne 
Aktywa lokalne 

związane z danym 
terytorium 

Spójność terytorialna rozumiana 
jako wkład czynników 

terytorialnych do wzrostu 
gospodarczego (efektywność 

terytorium) 

Public goods and 
resourcse 

Zasoby siły roboczej 
Aktywa lokalne 

związane z danym 
terytorium 

Spójność terytorialna rozumiana 
jako wkład czynników 

terytorialnych do wzrostu 
gospodarczego (efektywność 

terytorium) 

- 

Kapitał materialny Jak wyżej Jak wyżej 
Privet Fixed 

Capital and Toll 
Goods 

Kapitał ludzki Jak wyżej Jak wyżej Human Capital 

Kapitał społeczny Jak wyżej Jak wyżej 
Social capital 

Relational capital 

Kapitał publiczny (w 
tym infrastruktura 

transportowa) 

Aktywa lokalne 
związane z danym 

terytorium, 
dostępność, usługi 

pożytku publicznego 

Spójność terytorialna jako 
płaszczyzna włączania 
specyficznych celów 

przestrzennych do polityk rozwoju 

Public goods and 
resourcse 

Intermediate, 
Mixed-Rivalry 

Tangible Goods 
Connectivity and 

Receptivity; 

Efekty aglomeracyjne 

Aktywa lokalne 
związane z danym 

terytorium, 
dostępność 

Spójność terytorialna rozumiana 
jako wkład czynników 

terytorialnych do wzrostu 
gospodarczego (efektywność 

terytorium) 

Aglomeration 
Economies, 

Connectivity and 
Receptivity 

Relational Private 
services 

Cooperation 
Netwroks 

Powiązania społeczno-
gospodarcze pomiędzy 

obszarami 
funkcjonalnymi 
regionu oraz w 

układzie 
międzyregionalnym 

Powiązania sieciowe 
miast, ośrodki 

centralne, ich regiony 
funkcjonalne 

Jak wyżej (gospodarka 
przepływów) 

Cooperation 
Netwroks 

Użyteczność terytorialna (suma użyteczności poszczególnych obszarów funkcjonalnych regionu w 
kontekście interakcji z pozostałymi obszarami regionu) 
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Determinanta 
spójności terytorialnej 

Klucz terytorialny Model J. Zauchy 
Składowa kapitału 
terytorialnego wg 

R. Camagni 

Dostępność do usług 
użyteczności publicznej 

Dostępność, 
powiązania sieciowe 

miast, ośrodki 
centralne, ich regiony 
funkcjonalne, usługi 
pożytku publicznego 

Spójność terytorialna jako 
płaszczyzna włączania 
specyficznych celów 

przestrzennych do polityk rozwoju 

- 

Dostępność do rynku 
pracy (dochodu) 

Dostępność, 
powiązania sieciowe 

miast, ośrodki 
centralne, ich regiony 

funkcjonalne 

Jak wyżej - 

Dostępność do 
zasobów naturalnych, 

kulturowych i 
rekreacyjnych 

Dostępność, 
powiązania sieciowe 

miast, ośrodki 
centralne, ich regiony 
funkcjonalne, usługi 
pożytku publicznego 

Jak wyżej - 

Określenie optimum terytorialnego (maksymalizacji produktu terytorialnego przy oczekiwanym poziomie 
użyteczności terytorialnej) odbywa się na drodze odziaływania władz publicznych, co wpisuje się w 

komponent modelu prof. J. Zauchy: Spójność terytorialna jako proces integrowania polityki rozwoju wobec 
terytorium 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Böhme i in. (2011); Camagni (2008); Zaucha (2013). 
 

W kolejnej sekcji opracowania została zaprezentowana typologia teorii  wzrostu i rozwoju 

regionalnego9 w kontekście przestrzeni i terytorium10. Tym samym stworzone zostało tło dla 

rozważań nad ujęciem aspektów terytorialnych w tradycyjnych neoklasycznych oraz 

endogenicznych modelach wzrostu (sekcja 3). W dalszej kolejności analizie poddana została 

empiryczna płaszczyzna wspomnianych ujęć (sekcja 4). Głównym zamierzeniem było tu 

ukazanie kierunków (m.in. przyjmowanych metod, specyfikacji modeli i ich operacjonalizacji, 

sposobów estymacji równań behawioralnych, dezagregacji terytorialnej, etc.) w zakresie 

empirycznego modelowania wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem aspektów 

przestrzenno-terytorialnych. Konstrukcja sekcji 4 została oparta na schemacie wytyczonym 

przez determinanty tworzące koncepcję optimum terytorialnego. Opracowanie wieńczą 

główne wnioski i refleksje sformułowane na kanwie analizy przeprowadzonej w 

                                                
9
 W niniejszym opracowaniu pojęcie rozwój obejmuje zarówno kwestie jakościowe (strukturalne), jak ilościowe. 

Sformułowanie wzrost gospodarczy jest natomiast pojęciem o charakterze ilościowym. 

10
 Przestrzeń (space) rozumiana jest jako obszar geograficzny charakteryzowany poprzez wektor 

zagregowanych zmiennych umożlwiających analizę porównawcza z innymi obszarami. Terytorium (territory) 
pojmowane jest zaś jako szeroki zbiór determinant rozwoju uwarunkowanych historycznie, wzajemnie ze sobą 
sprzężonych i stanowiących swoisty czynnik produkcji. Wyodrębnienie kategorii przestrzeni i terytorium w 
rozważaniach nad teoretycznymi aspektami rozwoju i wzrostu regionalnego ukazane zostało m.in. w: Capello 
(2008, 13-31). 
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poszczególnych sekcjach. Charakter modeli wzrostu neoklasycznej proweniencji powoduje, iż 

mogą być one w relatywnie prosty sposób implementowane z poziomu krajowego na 

szczebel regionalny.11 Stąd też w opracowaniu uwaga została skoncentrowana zarówno na 

modelach o charakterze krajowym, jak i konstrukcjach teoretycznych i empirycznych 

zorientowanych na niższe szczeble dezagregacji terytorialnej. 

2. Przestrzeń i terytorium versus wzrost i rozwój krajów i regionów – 
typologia ujęć teoretycznych 

Wszystkie teorie wzrostu i rozwoju na poziomie krajowym oraz regionalnym mają charakter 

przestrzenny. Każda koncepcja teoretyczna odniesiona do określonej jednostki terytorialnej 

pozwala co najmniej scharakteryzować ją poprzez wektor zmiennych i zachodzących między 

nimi relacji umożliwiając tym samym porównywanie poszczególnych obszarów 

geograficznych. Powyższa interpretacja jest tyleż oczywista, co trywialna. Znacznie bardziej 

dyskusyjna jest natomiast kwestia uwzględnienia w konstrukcjach teoretycznych kategorii 

terytorium uwzgledniającej złożony system współzależności między materialnymi i 

niematerialnymi czynnikami rozwoju o charakterze lokalnym. Wszystkie teorie i modele 

rozwoju zawierają w sobie pierwiastek terytorialny. Czasami stanowi on podstawę danej 

konstrukcji myślowej, niekiedy zaś wyrażony jest implicite. Mając na uwadze kryterium 

znaczenia terytorium w kształtowaniu procesów rozwojowych można stwierdzić, iż nurt 

teorii i modeli wzrostu i rozwoju regionalnego konstytuowany jest przez 3 główne typy 

koncepcji:12  

1) Koncepcje - terytorium jako determinanta warunków wyjściowych rozwoju; 

2) Koncepcje uwzględniające dystans przestrzenny; 

3) Koncepcje uwzględniające specyfikę wewnątrzregionalną. 

2.1 Koncepcje  - terytorium jako determinanta warunków wyjściowych rozwoju 

Pierwszy z wyszczególnionych wyżej typów odnosi się do konstrukcji teoretycznych, które na 

gruncie formalnym mają naturę a-terytorialną nie uwzględniającą uwarunkowań regionu o 

                                                
11

 Przy uwzględnieniu specyfiki regionalnej dotyczącej m.in. większej ekspozycji na relacje z otoczeniem regionu 
(por. m.in. Borts, Stein 1964; Richardson 1973). 

12
 Inne inspirujące podziały teorii wzrostu i rozwoju regionalnego w kontekście przestrzeni i terytorium można 

znaleźć m.in. w Capello (2008, 2009). 
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charakterze geograficznym (dotyczących m.in. dostępności, morfologii terenu, zasobów 

naturalnych, itp.) oraz relacyjnym (odzwierciedlonych m.in. w korzyściach aglomeracji, 

kapitale społecznym, powiązaniach o charakterze materialnym i niematerialnym, lokalnych 

milieu, etc.). Na poziomie interpretacyjnym pozwalają one jednak uwzględnić w mniej lub 

bardziej ograniczonym stopniu uwarunkowania terytorialne. Do tego typu koncepcji należy 

zaliczyć teorie i modele, które mogą być stosunkowo prosto transponowane z poziomu 

krajowego na szczebel regionalny – przede wszystkim tradycyjne neoklasyczne modele 

wzrostu odwołujące się do prac Solowa (1956) i Swana (1956) (m.in. Diamond 1965; Mankiw 

i in. 1992), niektóre endogeniczne modele wzrostu (m.in. Rebelo 1991), zorientowane 

popytowo teorie keynesowskie (m.in. teoria bazy ekonomicznej (North 1955)) czy też 

klasyczne teorie handlu międzynarodowego (m.in. teoria kosztów absolutnych A. Smitha 

(1954); teoria kosztów komparatywnych D. Ricardo (1957); model Heckschera-Ohlina (1933)) 

odwołujące się do absolutnych i relatywnych różnic w kosztach alternatywnych i 

produktywności determinowanych albo przez zróżnicowanie technologiczne (Smith; Ricardo) 

albo przez różnice w komparatywnej zasobności czynników produkcji (Heckscher, Ohlin, 

Samuelson). Wszystkie wspomniane koncepcje artykułują przestrzenne zróżnicowanie w 

zakresie czynników natury stricte ekonomicznej. Stąd też długookresowy wzrost gospodarczy 

oraz strumienie wymiany międzyregionalnej stanowią rezultat determinowany przez: 

wyjściowe zasoby pracy i kapitału, poziom rozwoju technologicznego (odzwierciedlony 

poprzez pracochłonność w teoriach handlu międzynarodowego, oraz poprzez egzogeniczny 

postęp techniczny w neoklasycznych modelach wzrostu); stopę oszczędności oraz zmiany 

demograficzne. Interpretując powyższe założenia jako wynik procesów specyficznych dla 

danego terytorium można nadać rzeczonym teoriom i modelom ograniczony rys terytorialny. 

Tym samym- posługując się przykładem tradycyjnych neoklasycznych modeli wzrostu- stan 

stacjonarny (steady state) może być tłumaczony m.in. jako rezultat specyficznych procesów 

terytorialnych skanalizowanych i ukazanych przez pryzmat egzogennych założeń. Wymiar 

terytorialny nie stanowi tu – expressis verbis - czynnika stymulującego rozwój, ani nie jest 

włączony w mechanizmy rozwojowe. Zarysowany wyżej kontekst interpretacyjny może być 

jednak użyty - w szczególności w przypadku koncepcji konwergencji warunkowej - w analizie 

porównawczej tendencji rozwojowych charakteryzujących różne obszary terytorialne. 



  

12 

    

2.2 Koncepcje uwzględniające dystans przestrzenny 

Ujęcie kategorii terytorium w rozważaniach natury teoretycznej nad wzrostem i rozwojem 

krajów i regionów przybiera dwie zasadnicze formy. Pierwszą z nich stanowi w dużej mierze 

narracyjna, jakościowa prezentacja przyczyn, uwarunkowań, mechanizmów oraz 

konsekwencji procesów rozwojowych. Domeną drugiego dominującego nurtu (mainstream) 

jest zaś inkorporowanie wywodu w rygory sformalizowanych modeli matematycznych o 

względnie wysokim stopniu abstrakcji. Złożoność determinant rozwoju o charakterze 

lokalnym powoduje, iż ich ujęcie w postaci formalnych modeli teoretycznych, a także ich 

późniejsza operacjonalizacja nastręczają wiele trudności. Stąd też istotną grupę teorii 

stanowią koncepcje zorientowane na bezpośrednie lub pośrednie uwzględnienie w 

mechanizmach społeczno-gospodarczych dystansu przestrzennego. Implementacja kategorii 

odległości fizycznej do modeli pozwala uwzględnić siły aglomeracyjne oraz koszty transportu 

- jedne z najważniejszych determinant procesów rozwojowych ściśle związane z przestrzenią 

geograficzną. Jest to istotny krok w kierunku sformalizowanego wpisania terytorium w 

procesy gospodarcze. Aspekty terytorialne nie maja tu charakteru implicite jak w przypadku 

tradycyjnych modeli neoklasycznych i występują w roli  kluczowych determinant 

mechanizmów społeczno-gospodarczych. Wspomniane teorie operują jednakże ciągle na 

stosunkowo wysokim poziomie generalizacji i abstrakcji w zakresie kwestii terytorialnych. 

Dotykają one tylko w  bardzo ograniczonym wymiarze złożoności mechanizmów i relacji 

zachodzących wewnątrz regionu. Rola terytorium pozostaje zogniskowana przede wszystkim 

na kategorii efektów aglomeracyjnych  i wynikających z nich implikacji w zakresie rozkładu 

geograficznego aktywności społeczno-gospodarczej oraz charakterystyki procesów 

rozwojowych. Trzy główne rodzaje  teorii i modeli można zakwalifikować do powyższej 

grupy: teorie lokalizacji, teorie  wzrostu endogenicznego oraz nową geografie ekonomiczną 

(NEG) włącznie z nową geografią ekonomiczną wzrostu (new economic geography growth 

NEGG).13    

Główną inspiracją dla nadania kategorii rozwoju rysu terytorialnego była teoria lokalizacji.  

Po pierwsze, zainicjowała i ukierunkowała ona terytorialne podejście do 

mikroekonomicznych decyzji przedsiębiorstw (maksymalizacja zysków) oraz gospodarstw 

domowych (maksymalizacja użyteczności); po drugie skoncentrowała się ona na 

                                                
13 Koncepcje NEG oraz NEGG (m.in. Bond-Smith, McCann 2013) są przedmiotem odrębnej ekspertyzy. 
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nierównowagach terytorialnych rozpatrując je poprzez pryzmat efektów zewnętrznych 

(externalities) oraz efektów aglomeracyjnych (Capello 2009). Teoria lokalizacji stanowi 

swoisty konglomerat koncepcji odwołujących się do dystansu geograficznego (odległości 

fizycznej) i przez jego pryzmat tłumaczących usytuowanie aktywności związanych z szeroko 

pojętą produkcją i konsumpcją. Cztery główne klasyczne filary tworzą podstawę teorii 

lokalizacji: teoria stref rolniczych (von Thünen 1826); teoria lokalizacji przemysłu 

zorientowana na minimalizacje kosztów transportu surowców i wyrobów gotowych (Weber 

1929); teoria ośrodków centralnych (Christaller 1933; Lösch 1954) wprowadzająca pojęcie 

hierarchii ośrodków miejskich i podejmująca próbę wyjaśnienia ich rozmieszczenia poprzez 

pryzmat funkcji centralnych niższego i wyższego rzędu; teorie adresujące konkurencję w 

wymiarze przestrzennym (Hotelling 1929; Beckmann 1969).14  

Rozwój modeli konkurencji monopolistycznej (Dixit Stiglitz 1977) wsparty postępem w 

zakresie metod analizy systemów nieliniowych dał asumpt do wykrystalizowania się dwóch 

gałęzi koncepcji teoretycznych odwołujących się pośrednio do kategorii dystansu 

geograficznego (McCann, van Oort 2009, 22-23). Pierwszą z gałęzi jest –wspomniana już 

wyżej- nowa geografia ekonomiczna stanowiąca w pewnym sensie renesans teorii lokalizacji. 

Drugą grupę tworzą endogeniczne teorie wzrostu. Dwie przywołane gałęzie nawiązują do 

dystansu poprzez  uwzględnienie pojęcia efektów aglomeracyjnych wynikających z 

geograficznej bliskości firm z tego samego sektora (korzyści lokalizacyjne) lub z wielu branż 

(korzyści urbanizacyjne). Wykorzystując formułę modeli matematycznych nowa geografia 

ekonomiczna koncentruje się na relacji trzech czynników determinujących decyzje 

lokalizacyjne agentów rynkowych: korzyści aglomeracyjnych, kosztów transportu oraz 

migracji (Fujita,Krugman, Venables 1999; Fujita, Thisse 2002; Baldwin, Forslid, Martin, 

Ottaviano, Robert Nicoud 2003).15 Nowe (endogeniczne) teorie wzrostu prezentują postęp 

technologiczny jako kategorię wyjaśnianą bezpośrednio lub pośrednio w obrębie modelu 

poprzez odejście od założeń o malejących przychodach z odtwarzalnych czynników produkcji 

                                                
14

 Wspomniane wyżej koncepcje znalazły liczne implikacje. Można wspomnieć tu m.in.: neoklasycznej 
przestrzennej równowadze ogólnej (m.in. Isard 1957; Lefeber 1958; Koopman Beckmann 1957;Böventer 1962); 
korzyściach lokalizacyjnych i zewnętrznych korzyściach skali (m.in. Marshall 1890;  Vernon 1963); „dychotomii: 
adaptacja - adopcja ” (Alchian 1950; Tiebout 1957); hipotezie Tiebouta (1958); przestrzennej granicy 
zyskowności (spatial margin of profitability); kumulatywnej przyczynowości (Myrdal  1957; Kaldor 1970); 
koncepcji zależności od ścieżki (path dependancy). 

15
 Analiza koncepcji wpisujących się w nurt Nowej Geografii Ekonomicznej jest przedmiotem odrębnej 

ekspertyzy. 
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i doskonale konkurencyjnym rynku (Barro, Sala-i-Martin 2004; Aghion, Howitt 2009).16 

Należy podkreślić, iż uwzględnienie rosnących przychodów skali jako determinanty wzrostu 

gospodarczego zostało zainicjowane w keynesowskim modelu kumulatywnej przyczynowości 

Myrdala/Kaldora (1970). 

2.3 Koncepcje uwzględniające specyfikę wewnątrzregionalną 

Zarówno nowa geografia ekonomiczna, jak i endogeniczne teorie wzrostu odwołują się 

pośrednio do kategorii terytorium, aczkolwiek czynią to w sposób stosunkowo generalny  

nadający poszczególnym obszarom geograficznym homogeniczną strukturę. Innymi słowy, w 

centrum rozważań stawiane jest kluczowe dla rozwoju regionalnego pojęcie efektów 

aglomeracyjnych, aczkolwiek niepodejmowana jest próba wniknięcia w złożoność 

odśrodkowych i dośrodkowych procesów determinujących koncentrację aktywności 

społeczno-gospodarczej(Capello 2009, 42-43). Nie uwzględnia się wewnętrznego 

zróżnicowania poszczególnych regionów. Abstrahuje się od czynników i relacji 

niepoddających się prostej kwantyfikacji (m.in. kapitału społecznego, sieci powiązań, 

aspektów kulturowych, instytucji, etc.), a stanowiących o specyfice rozwoju danego regionu i 

zachodzących w nim procesów kumulatywnej przyczynowości zgodnie z koncepcją 

Myrdala/Kaldora (1970). Koncepcjami teoretycznymi, które próbują zaadresować powyższe 

kwestie są teorie rozwoju lokalnego. Roberta Capello (2008a; 2009, 38-39) dokonuje 

podziału wspomnianych teorii na egzogeniczne i endogeniczne. Do pierwszej grupy wpisują 

się m.in.: teoria biegunów wzrostu (Perroux 1955) wskazująca na oddziaływanie 

zaawansowanych technologicznie i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw dużej skali 

oraz sektorów na inne podmioty gospodarcze i branże; koncepcje dotyczące roli korporacji 

transnarodowych w procesach rozwoju regionalnego (Lipietz 1980; Blomstrom, Kokko 1988); 

koncepcja przestrzennej dyfuzji innowacyjności (Hägerstrand, 1952); teoria centrum i 

peryferii (Friedman 1973).  Endogeniczne teorie rozwoju lokalnego dzielone są na dwie 

podgrupy: teorii neo-marszalowskich (odwołujących się do statycznych efektów aglomeracji) 

i neo-schumpeterowskich (związanych z odziaływaniem koncentracji aktywności 

gospodarczej na rozwój innowacyjności). Warto wspomnieć tu o teorii dystryktów 

przemysłowych Becattiniego (1979) bazującej na koncepcji Alfreda Marshalla, a także o 

takich koncepcjach jak m.in.: rozwój oddolny Stöhra (1990) czy  region uczący się Lundvalla 

                                                
16 Szarsze omówienie endogenicznych modeli wzrostu ma miejsce w sekcji 3. 
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(1992). Cennym wsparciem merytorycznym dla teorii rozwoju lokalnego może być dorobek 

ekonomii ewolucyjnej oraz instytucjonalnej. Wydaje potwierdzać to dyskusja nad 

przeciwieństwami i obszarami komplementarności pomiędzy ekonomią ewolucyjną i 

instytucjonalną, z jednej strony, oraz NEG i endogenicznymi teoriami wzrostu, z drugiej 

przeprowadzona przez Philipa McCanna (2009, 25-27).Warto nadmienić, iż teorie wpisujące 

się do niniejszej grupy- w przeciwieństwie do przytroczonych wcześniej modeli - dotyczą ex 

definitione poziomu regionalnego. Główna krytyka teorii rozwoju lokalnego opiera się na 

braku sformalizowanego języka tych konstrukcji myślowych utrudniającego ich weryfikację 

na gruncie modeli empirycznych oraz interdyscyplinarną debatę. Na gruncie badań 

empirycznych dotyczących polskich regionów kwestia wewnątrzregionalnego zróżnicowania 

podejmowana jest m.in. w: Churski (2008), Dziemianowicz (2008); Dziemianowicz, Szlachta, 

Szmigiel-Rawska (2010); Churski (2014). 

3. Terytorium a neoklasyczne teorie wzrostu 

Wprawdzie korzenie tradycyjnych neoklasycznych modeli wzrostu sięgają koncepcji Harroda 

(1939) i Domara (1946), jednakże to powstałe niezależnie modele Solowa (1956) i Swana 

(1956) zainicjowały nurt modeli wzrostu gospodarczego. Wspomniane koncepcje proponują 

ścisły, kwantyfikowalny sposób rozważań o determinantach i mechanizmach wzrostu 

gospodarczego. Język ten choć elegancki z formalnego punktu widzenia odznacza się 

wysokim stopniem hermetyczności względem całej gamy czynników rozwoju regionalnego 

artykułowanych w teoriach rozwoju lokalnego. Jak zauważono we wcześniejszej części 

opracowania tradycyjne modele neoklasyczne można zakwalifikować do grupy koncepcji 

terytorium jako determinanta warunków wyjściowych rozwoju. Kategoria terytorium 

podejmowana jest tu w sposób abstrakcyjny i syntetyczny poprzez egzogeniczne założenia 

dotyczące postępu technologicznego, procesów demograficznych oraz wyjściowy stan 

wyposażenia obszaru geograficznego w czynniki produkcji. Można stwierdzić, iż aspekty 

przestrzenne (space) ujawniają się w trywialny sposób na drodze analizy porównawczej 

wektorów zagregowanych zmiennych (zasobów kapitałowych, zasobów czynnika pracy, 

wytworzonego dochodu, etc.) pomiędzy co najmniej dwoma terytoriami mającymi często 

charakter jednostek administracyjnych. 
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Analizując aspekty terytorialne (territory) w kontekście neoklasycznych modeli wzrostu 

warto pamiętać o rozróżnieniu pomiędzy teoriami zakładających brak relacji regionu/kraju z 

otoczeniem zewnętrznym oraz koncepcjami wpisującymi się w makroekonomie gospodarki 

otwartej (Nijkamp 1998, 18-26). Badanie procesów rozwojowych przy założeniu braku 

interakcji danego terytorium z otoczeniem - w postaci wymiany dóbr, przepływu kapitału, 

dyfuzji technologii czy też ruchów migracyjnych - ogranicza i spłyca obszar rozważań. 

Zauważalne jest to w szczególności w kontekście regionów, które określane są często -ex 

definitione - jako jednostki terytorialne o większej ekspozycji na czynniki zewnętrze niż kraje 

(Borts, Stein 1964; Richardson 1973). Ze względu na główny cel niniejszej sekcji, jakim jest 

analiza ujęć aspektów terytorialnych (territory)17 w tradycyjnych neoklasycznych oraz 

endogenicznych modelach wzrostu zagadnienie międzyregionalnych przepływów dóbr, oraz 

czynników produkcji w kontekście wzrostu gospodarczego nie zostanie odrębnie omówione. 

Kwestia ta podejmowana jest m.in. w (Nijkamp 1998). 

W celu zachowania kompletności wywodu należy wspomnieć po raz kolejny o modelu 

Solowa-Swana. Zakłada on, iż: 

 

F(K(t),A(t)L(t)) = K(t)α[A(t)L(t)]1-α, 

ḱ = sf(k) − (n + a + δ)k, 

gdzie: 

F  - funkcja produkcji; 

K(t) - kapitał materialny; 

A(t)  - postęp techniczny; 

L(t) - siła robocza; 

ḱ  - przyrost kapitału na jednostkę efektywnej pracy; 

s  - stopa oszczędności; 

n  - stopa wzrostu liczby ludności; 

                                                
17 Uwzględnienie  efektu interakcji międzyregionalnych byłoby niezwykle istotną kwestią badawczą m.in. w 
kontekście analizy konwergencji. Takie podejście bliższe jest jednak abstrakcyjnej kategorii przestrzeni (space) 
aniżeli terytorium (territory) w ujęciu Capello (2009). 

(3) 
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a  - tempo postępu technicznego; 

δ - stopa amortyzacji; 

k  - kapitał na jednostkę efektywnej pracy. 

W kontekście analizy komparatywnej dwóch lub większej liczby obszarów model Solowa-

Swana pozwala stwierdzić, iż kraj charakteryzujący wyższą stopą oszczędności i/lub wyższym 

przyrostem rzeczywistym predystynowany jest do osiągnięcia wyższego poziomu równowagi 

dynamicznej (steady-state). Ponadto, obszar o szybszym postępie technologicznym 

charakteryzować winien się wyższą stopą wzrostu gospodarczego w stanie równowagi 

(Mankiw 1995). Z kolei wyższy wyjściowy poziom kapitału implikować będzie niższą stopę 

wzrostu w procesie dochodzenia do steady –state. Jak zauważono już wcześniej, w 

tradycyjnych modelach neoklasycznych terytorium może być nie tylko traktowane trywialnie 

jako kategoria, z którą łączy się określone procesy i na tle, której dokonuje się porównań. 

Można przyjąć bowiem, iż postęp techniczny, stopa oszczędności, zmiany w liczbie populacji, 

zasobność gospodarki w pracę i kapitał, a także tzw. „reszta Solowa” stanowią emanację 

szerokiej gamy złożonych i często wymykających się wszelkim próbom kwantyfikacji 

czynników terytorialnych. Czynniki te znajdują implicite odzwierciedlenie w szeregu 

zmiennych agregatowych. Terytorium warunkuje zatem stan wyjściowy gospodarki i 

założenia egzogeniczne. I na tym kończy się jego rola. Proces rozwoju poddaje się dalej 

liniowej inercji. Akumulacja kapitału społecznego i ludzkiego, korzyści zewnętrzne, siły 

aglomeracyjne, lerning-by-doing nie odgrywają dalej żadnego znaczenia. Przestrzeń, czy też 

szerzej terytorium nie stanowią czynnika determinującego rozwój.  W podobny sposób 

można rozpatrywać endogenizację koncepcji Solowa-Swana  w postaci modelu Ramseya 

(1928; Cass 1965;Koopmans 1965), gdzie stopa oszczędności nie ma już charakteru 

egzogenicznego a określana jest na drodze maksymalizacji użyteczności przez gospodarstwa 

domowe mającej stricte ekonomiczno-psychologiczny charakter. W neoklasycznym modelu 

Diamonda (1965) stopa oszczędności przyjmuje formę endogeniczną, ponadto model 

charakteryzuje się skończonym horyzontem czasowym uwzględniającym zmiany 

pokoleniowe. Nie jest naszą intencją prezentowanie bogatego zbioru konstrukcji 

teoretycznych wpisujących się w rodzinę tradycyjnych modeli neoklasycznych. Celem jest 

natomiast: po pierwsze podkreślenie abstrakcyjnego zakodowania terytorium w określonym 

układzie zmiennych będących wypadkową procesów w określonej przestrzeni; po drugie 
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wskazanie, iż czynniki terytorialne determinują implicite wyjściowe warunki rozwoju, ale nie 

sam jego mechanizm prezentowany przez modele. 

Druga połowa lat 80 XX w. przyniosła znaczący przełom w zakresie teorii wzrostu. Związany 

był on z endogenizacją długookresowego wzrostu gospodarczego i przyjęciu założenia o 

stałych lub rosnących przychodach z odtwarzalnych czynników produkcji. Choć pierwsze 

zręby koncepcji nowej teorii wzrostu powstały już w latach 60. XX w. (m.in. Arrow 1962; 

Kaldor 1962) to za pionierski w tym względzie uznaje się model lerning- by-doing Paula 

Romera (1986). Opiera się on na założeniu o rosnących przychodach w skali całej gospodarki 

determinowanych przez dyfuzję wiedzy. Jest to kluczowy element różnicujący model Romera 

od tradycyjnych teorii neoklasycznych. Choć nie ma tu uwzględnionych explicite czynników 

terytorialnych to rosnące przychody skali można intepretować w kontekście efektów 

aglomeracyjnych, gdzie wiedza tworzona przez poszczególne przedsiębiorstwa może 

rozprzestrzeniać się (m.in. poprzez ruch siły roboczej, działania kooperacyjne i 

konkurencyjne) i być dyskontowana w sposób bez-kosztowy przez inne firmy prowadząc tym 

samym do trwałego wzrostu gospodarki bez stanu ustalonego. Takie podejście implikuje 

występowanie procesów dywergencyjnych pomiędzy krajami oraz regionami. Analogiczną 

interpretację terytorialną można zastosować w przypadku modelu Lucasa (1988), w którym 

źródłem i wehikułem efektów zewnętrznych jest kapitał ludzki.  Dotyczy to jednak tylko tej 

wersji modelu, w której zakładane są efekty zewnętrzne generowane przez akumulację 

rzeczonego kapitału na poziomie gospodarki jako całości. Efekty zewnętrzne przyczyniające 

się rosnących przychodów skali na poziomie całego systemu gospodarczego można 

traktować jako aproksymację efektów aglomeracyjnych związanych z bliskością 

przestrzenną. Wydaje potwierdzać to analogia zawarta w artykule Lucasa (1988, 35-39 ), 

gdzie mechanizm efektów zewnętrznych zostaje przyrównany do sił wynikających z 

geograficznie bliskich interakcji międzyludzkich determinujących centralną pozycję miast w 

systemie gospodarczym. Należy wspomnieć, iż kategoria wiedzy będąca przedmiotem 

efektów zewnętrzny w modelu Romera (1986) ma charakter swoistego dobra publicznego, 

po które sięgnąć może każdy uczestnik rynku (non-rival). W przypadku pojęcia kapitału 

ludzkiego wiedza i umiejętności są zakorzenione w poszczególnych jednostkach, przez co 
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bardziej hermetyczne, aczkolwiek poddające się rozprzestrzenianiu, czemu wydatnie sprzyja 

niewielki dystans geograficzny (Barro, Sala-I-Martin 2004).18  

Przytoczone wyżej przykłady endogenicznych modeli wzrostu reprezentują dwie z czterech 

głównych grup tego typu konstrukcji teoretycznych – modele jednosektorowe (Romer 1986) 

oraz dwusektorowe (Lucas 1988) - nie adresujących explicite kwestii endogenizacji postępu 

technologicznego. Dwie kolejne grupy nowych teorii wzrostu tworzone są przez modele 

odwołujące się endogenicznego kształtowania się rozwoju technologii. W pierwszym 

przypadku za najbardziej reprezentacyjną koncepcję można uznać model Romera ze 

zwiększającą się liczba dóbr (1990), gdzie akumulacja kapitały ludzkiego w sektorze B+R 

skutkuje efektami zewnętrznymi. Wzrost kapitału ludzkiego w obszarze działalności B+R przy 

danym poziomie postępu technicznego (liczby dotychczasowych innowacji) przyczynia się do 

ponad proporcjonalnego wzrostu wolumenu dóbr pośrednich. Tym samym, mimo braku 

bezpośredniego uwzględnienia w modelu Romera aspektów terytorialnych za ich emanację 

można uznać rozwój współpracy pomiędzy sektorem B+R, dostawcami, podwykonawcami 

oraz producentami dóbr finalnych będący w dużej mierze funkcją dystansu geograficznego. 

Jak pokazują bowiem prace Portera (1990) oraz przede wszystkim ustalenia poczynione na 

gruncie nowej geografii ekonomicznej (m.in. Fujita, Krugman, Venables 1999) efekty 

zewnętrzne warunkowane są przede wszystkim bliskością geograficzną. Drugą grupę 

konstrukcji teoretycznych dotyczących endogenicznego postępu technologicznego tworzą 

modele opierające się na wzroście jakości dóbr. Za pionierski w tym względzie można uznać 

model Aghiona-Howitta (1992), gdzie działalność B+R przyczynia się do wzrostu jakości 

produktów implikując ich wyższą produkcyjność. Substytucja starych dóbr nowymi o 

wyższych parametrach jakościowych wpisuje się w koncepcję twórczej destrukcji Josepha 

Schumpetera (1975). Korzyści zewnętrzne związane z rozwojem różnorodności produktów 

poprzez działalność B+R stanowią jedną z głównych cech struktur klastrowych, których 

podstawą jest bliskość geograficzna. Zarówno w koncepcji Romera (1990), jak i Aghiona-

Howitta (1992) efekty zewnętrzne związane z rozprzestrzenianiem się wiedzy łączą się z 

korzyściami zewnętrznymi w zakresie dostępu konsumentów do szerszego wolumenu dóbr 

lub możliwości pozyskiwania produktów wyższej jakości. Jak ukazują to w swojej pracy 

                                                
18 Należy zaznaczyć, iż w przywołanym artykule Lucas prezentuje dwa modele: jeden oparty na koncepcji 
kapitału ludzkiego „off-the-job” oraz  drugi „on-the-job” zbliżający go do modelu learning-by-dong Romera. 
(Klenow Rodriguez-Clare 2005). 
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Klenow i Rodriguez-Clare (2005) istnieją także nieliczne koncepcje teoretyczne, które 

koncentrują się wyłącznie na postępie technologicznym zbliżonym albo do ujęcia Romera 

(1990), albo do modelu Aghiona-Howitta (1992) (Rivera-Batiz & Romer(1991); Romer (1994); 

Kortum (1997)). 

W celu podsumowania interpretacji terytorialnej neoklasycznych i endogenicznych teorii 

wzrostu gospodarczego w poniższej tabeli zestawiono modele stanowiące reprezentację 

głównych kierunków rozważań w tym zakresie. W zestawieniu nie ujęto interpretacji 

przestrzennej koncepcji teoretycznych sprowadzającej się do możliwości terytorialnego 

porównywania agregatów makroekonomicznych traktując ją jako oczywistą. 

 

Tab. 2. Charakterystyka tradycyjnych modeli neoklasycznych oraz modeli endogenicznych w kontekście 
aspektów terytorialnych 

Model 
Liczba 

sektorów 

Przychody 
skali na 

poziomie 
gospodarki 

Efekty zewnętrzne Interpretacja terytorialna 

Tradycyjne modele neoklasyczne 

Solow-Swan 
(1956) 

Jeden Stałe Brak Wyjściowe zasoby kapitału 
fizycznego i ludzkiego, postępu 

technicznego, stopa oszczędności, 
stopa amortyzacji kapitału, tempo 
wzrostu liczby ludności mogą być 
interpretowane jako wypadkowe 
oddziaływania szeregu złożonych 
czynników i relacji terytorialnych. 

Same mechanizmy rozwoju 
odzwierciedlone w modelu nie 
mogą zostać jednak opatrzone 

interpretacją o charakterze 
terytorialnym. Terytorium 

warunkuje zatem stan wyjściowy 
gospodarki i założenia 

egzogeniczne. Na tym kończy się 
jego rola. Proces rozwoju poddaje 

się dalej liniowej inercji. 

Ramsey (1928) 
(także: Cass 

1965; Koopamns 
1965). 

Jeden Stałe Brak Jak wyżej z wyjątkiem stopy 
oszczędności, która jest 

endogenizowana poprzez 
intertemporalne decyzje 
optymalizacyjne sektora 

gospodarstw domowych, które 
mają w dużej mierze charakter 
ekonomiczno -psychologiczny. 

Diamond (1965) Jeden Stałe Brak Jak wyżej. 

Lerning-by-doing 
Romer (1986) 

Jeden Rosnące Schemat: Inwestycje w 
wiedzę na szczeblu 

poszczególnych 
przedsiębiorstw - 

Efekty aglomeracyjne związane z 
rozprzestrzenianiem się wiedzy 

jako ubocznego produktu 
działalności gospodarczej 
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Model 
Liczba 

sektorów 

Przychody 
skali na 

poziomie 
gospodarki 

Efekty zewnętrzne Interpretacja terytorialna 

kumulacja wiedzy na 
poziomie całej gospodarki 

- rozprzestrzenianie się 
wiedzy – dyskontowanie 
wiedzy przez wszystkie 

przedsiębiorstwa - wzrost 
produktywności 

przedsiębiorstw. Wiedza 
traktowana jako dobro publiczne, 

którego dyskontowaniu sprzyja 
koncentracja aktywności 

gospodarczej. Wpływ przestrzeni 
na „rozlewanie się” (spill-over) 

postępu technicznego 
indukowanego uczeniem się przez 

działanie wydaje się bardziej 
uzasadniony i bliski rzeczywistości 

niż dyfuzja efektów działalności 
ukierunkowanej stricte pro-

innowacyjnie (B+R), która wiąże się 
dążeniem poszczególnych agentów 

rynkowych do ochrony 
innowacyjnych rozwiązań. 

Lucas (1988) Dwa Rosnące 
(możliwy 
jest także 

wzrost 
endogeniczn

y przy 
stałych 

przychodach 
skali w 
dwóch 

sektorach) 

Rozwój kapitału ludzkiego 
(odrębny czynnik 

produkcji) – wzrost 
średniego poziomu 

kapitału ludzkiego w skali 
gospodarki – wzrost 

produktywności pracy i 
kapitału materialnego 

Efekty aglomeracyjne 
determinowane przez 
rozprzestrzenianie się 

umiejętności. Tego typu efekty 
zewnętrzne można uznać za jeden z 

głównych wehikułów 
rozprzestrzeniania się wiedzy i 
umiejętności w rzeczywistych 

procesach gospodarczych czemu 
sprzyja i co stymuluje bliskość 

geograficzna przedsiębiorstw oraz 
instytucji otoczenia biznesu. 

Barro and Sala-i-
Martin, (1992) 

Congestion 
model 

Jeden Stałe Efekt kongestii -związany z 
wzrostem liczby 

użytkowników usług 
publicznych (m.in. 

transportu drogowego, 
służb porządkowych, etc.) 

- przyczynia się do 
ograniczenia produkcji 

Negatywne efekty aglomeracyjne 
związane ze zbyt intensywnym 

napływem ludności i 
przedsiębiorstw do centrów 

wzrostu implikujące brak 
dostosowania podaży dóbr 

publicznych do zgłaszanego na nie 
popytu. 

Romer (1990) 3 sektory 
(dóbr 

finalnych; 
dóbr 

pośrednic
h; B+R) 

Stałe Prace B+R przyczyniają się 
do powstawania nowych 

produktów. Następuje 
społeczna akumulacja 

wiedzy o procesie 
produkcji przez co 

ograniczeniu ulegają 
koszty wytwarzania 

kolejnych dóbr. Korzyści 
zewnętrzne związane z 
rozprzestrzenianiem się 
wiedzy łączą się tutaj z 

korzyściami zewnętrznymi 
w zakresie dostępu 
konsumentów do 

szerszego wolumenu dóbr. 

Efektywny rozwój współpracy 
pomiędzy sektorem B+R , 

dostawcami, podwykonawcami 
oraz producentami finalnych 
towarów i usług jest w dużej 

mierze funkcją dystansu 
geograficznego. Efekty zewnętrzne 

związane z rozwojem (poprzez 
działalność B+R) różnorodności 

produktów stanowią jedną z 
głównych cech struktur 

klastrowych, których podstawą jest 
bliskość geograficzna. Przestrzenna 
dyfuzja postępu technologicznego 
może być jednak utrudniona przez 

dążenia agentów rynkowych do 
wydatnego ograniczenia dzielenia 
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Model 
Liczba 

sektorów 

Przychody 
skali na 

poziomie 
gospodarki 

Efekty zewnętrzne Interpretacja terytorialna 

się własnymi osiągnieciami. 

Aghion-Howitt 
(1992) (także: 

Grossman 
Helpman, (1991); 

Segerstrom, 
Anant, 

Dinopoulos, 
(1990); Eaton -
Kortum (1996); 
Howitt (1999)) 

 

3 sektory 
(dóbr 

finalnych; 
dóbr 

pośrednic
h; B+R) 

Stałe Prace B+R przyczyniają się 
do wzrostu jakości 

produktów implikując ich 
wyższą produktywność. 

Wypracowane innowacje 
stanowią dobro publiczne, 

którego dyskontowanie 
ułatwia i stymuluje 
przyszłe innowacje. 
Korzyści zewnętrzne 

związane z 
rozprzestrzenianiem się 
wiedzy łączą się tutaj z 

korzyściami zewnętrznymi 
w zakresie dostępu 
konsumentów do 

szerszego wolumenu dóbr 
o wyższej jakości. 

Jak wyżej. 

Rebelo (1991) 2 sektory 
(kapitał 

fizyczny i 
ludzki) 

Stałe Brak Wyjściowe zasoby kapitału 
fizycznego i ludzkiego, podział 

kapitału między dwa sektory oraz 
poziom techniki w dwóch 

sektorach mogą być 
interpretowane jako wypadkowe 
oddziaływania szeregu złożonych 
czynników i relacji terytorialnych. 

Same mechanizmy rozwoju 
odzwierciedlone w modelu nie 
mogą zostać jednak opatrzone 

interpretacją o charakterze 
terytorialnym. 

Mankiw, Romer, 
Weil (1992) 

Jeden Stałe Brak Wyjściowe zasoby kapitału 
fizycznego i ludzkiego, stopy 

oszczędności w dwóch sektorach, 
stopa amortyzacji kapitału, tempo 
wzrostu liczby ludności mogą być 
interpretowane jako wypadkowe 
oddziaływania szeregu złożonych 
czynników i relacji terytorialnych. 

Same mechanizmy rozwoju 
odzwierciedlone w modelu nie 
mogą zostać jednak opatrzone 

interpretacją o charakterze 
terytorialnym. 

Źródło: Opracowanie własne. 

4. Koncepcje empiryczne vs. spójność terytorialna 

Powyższa część opracowania miała na celu stworzenie kontekstu teoretycznego dla 

rozważań nad przestrzenno-terytorialnymi aspektami w tradycyjnych koncepcjach 
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neoklasycznych oraz nowej teorii wzrostu. W niniejszej części podjęta została próba 

zaprezentowania głównych sposobów implementacji determinant spójności terytorialnej do 

modeli empirycznych przybierających przede wszystkim formę makroekonomicznych 

rozszerzonych funkcji produkcji. W celu usystematyzowania wywodu i jego transparentności 

wykorzystana została koncepcja spójności terytorialnej jako optimum terytorialnego 

zaprezentowana w pierwszej sekcji niniejszego opracowania. Analiza jest porządkowana 

przez determinanty spójności terytorialnej wpisujące się w układ kluczy terytorialnych 

(Böhme i in. 2011) oraz model spójności terytorialnej autorstwa J. Zauchy (2013). Główna 

uwaga została skoncentrowana na takich czynnikach rozwoju jak: kapitał ludzki, kapitał 

publiczny – ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury transportowej oraz efekty 

aglomeracyjne.19 W ramach analizy różnych kierunków badań empirycznych zwrócono także 

uwagę na rolę relacji międzyregionalnych w modelowaniu wzrostu gospodarczego. 

4.1 Kapitał ludzki 

Podstawowym problemem metodycznym pozostaje zdefiniowanie kapitału ludzkiego 

adekwatnie do złożoności tej kategorii. Mankiw, Romer i Weil (1992) aproksymują 

wspomnianą formę kapitału poprzez odsetek ludności kontynuującej edukację na poziomie 

średnim. Z kolei, Vanhoudt i in. (2000) wykorzystują udział pracujących z podstawowym, 

średnim i wyższym wykształceniem w całym zasobie siły roboczej. Badinger i Tondl (2005) 

koncentrują się jedynie na odsetku osób z wyższym wykształceniem. Takie podejście 

poddawane jest krytyce za nie uwzględnienie jakości edukacji i siły roboczej (Bradley, 

Untiedt 2010). Brunow i Hirte (2009) wprowadzają do analizy dwa rodzaje pomiaru kapitału 

ludzkiego: 1) poprzez odsetek osób pracujących na stanowiskach wymagających wysokich 

kwalifikacji (bądź pracujących na takich stanowiskach przed okresem krótkookresowego 

bezrobocia); 2) poprzez odsetek osób z wyższym wykształceniem. Jakość czynnika pracy jako 

przybliżenie kategorii kapitału ludzkiego stosowana jest m.in. w pracy Grilichesa i Regeva 

(1995). Benhabib i Spiegel (1994), Demetriades, Arestis i Kelly (1998), Turner (2006) oraz 

                                                
19

 W niemniejszym opracowaniu skoncentrowano się na tych czynnikach optimum terytorialnego, które są 
interpretowane i operacjonalizowane przez badaczy często w odmienny sposób. Stąd też z analizy wyłączono 
kapitał materialny oraz zasoby siły roboczej. Zagadnienie kapitału społecznego  w kontekście rozwoju 
regionalnego  podejmowane jest w ekspertyzie J. Zauchy pt. Instytucje regionalne a wzrost gospodarczy 
regionów z lutego 2014 r.  
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Bronzini i Piselli (2009) starają się odzwierciedlić zasób kapitału ludzkiego poprzez średnią 

liczbę lat edukacji.20  

Problem z operacjonlizacją pojęcia kapitału ludzkiego wydatnie utrudnia porównywalność 

wyników estymacji. Innymi czynnikami poddającymi w wątpliwość wzajemne odnoszenie do 

siebie elastyczności produkcji (lub produktywności)  są: różnorodność w zakresie specyfikacji 

równań i  metod ich estymacji, a także zróżnicowane podejścia do uwzględniania relacji z 

obszarami sąsiednimi. Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia warto wspomnieć, iż 

wartości elastyczności produkcji względem kapitału ludzkiego wykazują relatywnie duże 

rozbieżności – przykładowo 0,05 (Turner 2006) i 0,37 (Demetriades, Arestis, Kelly 1998). W 

przypadku produktywności czynnika pracy zróżnicowanie wartości parametrów jest jeszcze 

większe - przykładowo 0,08 (Brunow Hirte 2009) oraz 0,74 (Griliches Regev 1995). W tabeli 3 

zestawiono przykłady badań odziaływania kapitału ludzkiego na produkcję i wydajność pracy.  

Tab. 3. Przykłady badań oddziaływania kapitału ludzkiego na produkcję/produktywność 

Badanie Charakterystyka 
Definicja kapitału 

ludzkiego 
Wartość elastyczności 

Mankiw, Romer i Weil 
(1992) 

Badanie na poziomie 
krajowym. Elastyczność 

produkcji. Przy 
zastosowaniu specyfikacji 

Lucasa. Dane 
przekrojowe. 

Odsetek ludności 
kontynuujących edukację 

na poziomie średnim. 

0,23-0,37 

Vanhoudt i in. (2000) Badanie na poziomie 
europejskich regionów 
NUTS-2. Elastyczność 

produkcji. Dane 
panelowe. 

Udział pracujących z 
podstawowym, średnim i 
wyższym wykształceniem 

w całym zasobie siły 
roboczej. 

0,18 

Badinger i Tondl (2005) Badanie na poziomie 
regionalnym. Elastyczność 

produkcji (WDB) oraz 
stopy wzrostu produkcji. 

Przy zastosowaniu 
specyfikacji Lucasa. Dane 

przekrojowe i 
przestrzenne. 

Odsetek osób z wyższym 
wykształceniem. 

0,05-0,07 (produkcja) 
0,03-0,04 (stopa wzrostu) 

Brunow i Hirte (2009) Badanie na poziomie 
niemieckich regionów. 

Elastyczność 
produktywności pracy. 

Dane przekrojowe i 
przestrzenne. 

1)odsetek osób 
pracujących na 
stanowiskach 

wymagających wysokich 
kwalifikacji (bądź 

pracujące na takich 
stanowiskach przed 

okresem 

0,08-0,11 

                                                
20

 Na podstawie zestawienia badań zawartego w: Bradley, Untiedt (2010) oraz Polasek, Schwarzbauer, Sellner 
(2011). 
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Badanie Charakterystyka 
Definicja kapitału 

ludzkiego 
Wartość elastyczności 

krótkookresowego 
bezrobocia); 2) odsetek 

osób z wyższym 
wykształceniem 

Griliches i Regev (1995) Analiza produktywności 
sektora przemysłowego w 

Izraelu. 

Jakość czynnika pracy jako 
przybliżenie kategorii 

kapitału ludzkiego 

0,14-0,74 

Demetriades, Arestis i 
Kelly (1998) 

Badanie elastyczności 
produkcji. 

Średnia liczba lat edukacji. 0,37 

Turner (2006) Badanie elastyczności 
produktywności pracy. 

Poziom stanów USA. Dane 
panelowe. 

Średnia liczba lat edukacji. 0,11-0,15 

Bronzini i Piselli (2009) Badanie na poziomie 
włoskich regionów. 

Elastyczność 
produktywności pracy. 
Zastosowanie technik 

ekonometrii 
przestrzennej. 

Średnia liczba lat edukacji. 0,38 

Fischer (2009) Badanie na poziomie 
europejskich regionów. 

Elastyczność 
produktywności pracy. 
Zastosowanie technik 

ekonometrii przestrzennej 
(model Durbina). Dane 

przekrojowe i 
przestrzenne. 

Odsetek od osób powyżej 
15 roku życia z wyższym 

wykształceniem. 

0,13 (przy uwzględnieniu 
autokorelacji 

przestrzennej łączny 
rezultat nieistotnie różny 

od zera) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bradley, Untiedt (2010, 96-97) oraz  Polasek, Schwarzbauer, Sellner 
(2011). 

 

Empiryczne modele inkorporujące kategorie kapitału ludzkiego do agregatowej funkcji 

produkcji konstruowane są zwykle w nawiązaniu do wspomnianej już wyżej koncepcji Lucasa 

(1988) przybierającą formalnie postać (Faggian, McCann 2009, 135): 

 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛽(𝑢ℎ𝐿)1−𝛽ℎ𝑎
𝛾
, 

 

gdzie: 

Y  – produkcja; 

A  – postęp techniczny; 

K  – kapitał; 

1-u  – liczba godzin w ciągu dnia, które każdy pracownik przeznacza na naukę; 

h  – kapitał ludzki; 

(4) 
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L – siła robocza; 

γ  – efekty zewnętrzne. 

Mając na uwadze zaprezentowane na początku niniejszego opracowania podejście do 

spójności terytorialnej jako swoistego optimum z istotną rolą relacji wewnątrz – i 

międzyregionalnych należy podkreślić istotne znaczenie modeli regresji przestrzennej 

(modelu autoregresji przestrzennej SAR21; modeli z autokorelacją przestrzenną składnika 

losowego SEM/SMA/SEC22; przestrzennego modelu  Durbina23) (Suchecki 2010, 237-252; 

Viton 2010). Zastosowanie rozwiązań ekonometrii przestrzennej stanowi próbę uchwycenia 

wzajemnych współzależności między sąsiednimi obszarami, które przyjmują zarówno 

charakter komplementarnych, jak i konkurencyjnych relacji. Zakres powyższych powiązań 

jest szeroki i obejmuje także kategorie trudne do skwantyfikowania. Stąd też modele 

ekonometrii przestrzennej należy uznać za wartościowe narzędzia, które jednakże-ex 

definitione- abstrahują od wielu procesów zachodzących wewnątrz regionu oraz w relacji z 

innymi regionami. Jak pokazuje to powyższe zestawienie metody ekonometrii przestrzennej 

znajdują zastosowanie w ocenie makroekonomicznego wpływu kategorii kapitału ludzkiego 

na wzrost gospodarczy (m.in. Bronzini i Piselli (2009) oraz Fischer (2009)). 

 

W kontekście analizy korzyści zewnętrznych związanych z akumulacją kapitału ludzkiego 

(efektów lokalizacyjnych i urbanizacyjnych) istotnym poziomem badania są odpowiednio 

sektory/gałęzie gospodarcze oraz ośrodki miejskie. Stąd też w piśmiennictwie można 

odnaleźć metody badawcze dotyczące niższych poziomów analizy niż szczebel regionalny. 

Moretti (2004) wskazuje na możliwość określenia wspominanych efektów zewnętrznych na 

drodze porównania produktywności podmiotów gospodarczych, wynagrodzeń oraz cen 

ziemi między ośrodkami miejskimi. W kontekście powyższego Rauch (1993) bazując na pracy 

Mincera (1974) skonstruował następujący model:24 

 

𝑦𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝑥𝑖𝑗𝛽 + 𝑧𝑗𝛾 + 𝜇𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 , 

 

                                                
21

 Modele uwzględniające wpływ zmiennych objaśnianych w regonach sąsiednich. 

22 Modele uwzględniające wpływ składnika losowego w regionach sąsiednich. 

23
 Modele uwzględniające wpływ zmiennych objaśniających w regonach sąsiednich. 

24 Na podstawie Halfdanarson, Heuermann , Südekum (2008). 

(5) 
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gdzie: 
 

y  – wynagrodzenie;25 

i  – indywidualny i-ty pracownik; 

j – aglomeracja j; 

x – wektor zmiennych charakteryzujących podmiot fizyczny (jak np. produktywność, wiek, 

wykształcenie, etc.); 

z – wektor zmiennych charakteryzujących aglomerację (jak np. powierzchnia, liczba 

ludności, czynniki kulturowe i meteorologiczne, itp.); 

μ, ε – składniki równania wyrażające odziaływanie nieobserwowanych czynników 

dotyczących odpowiednio aglomeracji i podmiotów fizycznych. 

 

Należy wspomnieć, iż zarysowane powyżej podejście było uwzględniane i rozwijane, często 

w sposób krytyczny, przez wielu innych autorów (m.in.: Rudd (2000); Dalmazzo i del Blasio 

(2005); Ciccone i Peri (2006); Moretti (2004)). W kontekście badań nad efektami akumulacji 

kapitału ludzkiego na poziomie ośrodków miejskich i gałęzi gospodarczych za niezwykle  

inspirujące należy uznać podejście Glaeser i in. (1992 za: Groot, Poot, Smit 2009, 264-265)26 

zgodnie z którym stopa wzrostu pracujących w danym sektorze w ośrodku miejskim r jest 

determinowana przez stopę wzrostu płac, postęp technologiczny w obszarze referencyjnym 

n (regionie lub kraju) oraz poziom specjalizacji, konkurencji i zróżnicowania sektorowego w 

ośrodku miejskim: 

 

log �
𝑙𝑖𝑟 ,𝑡+1
𝑙𝑖𝑟𝑡

 = −
1

𝛼
log �

𝑤𝑖𝑟 ,𝑡+1

𝑤𝑖𝑟𝑡
 +

1

𝛼
log  

𝐴𝑖 ,𝑡+1,𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐴𝑖 ,𝑡,𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 + 

+
1

𝛼
𝑔(𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦) 

 

gdzie: 

lirt  - liczba pracujących w sektorze i w ośrodku miejskim r w czasie t; 

                                                
25 Analogiczny model został skonstruowany dla renty jako wynagrodzenia za zastosowanie czynnika produkcji 
ziemia. 

26 Meta-analiza badań opartych na metodzie Glaesera zawarta została w opracowaniu Groot, Poot, Smit (2009). 

(6) 
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wirt - płaca w sektorze i w ośrodku miejskim r w czasie t; 

Ai,t,national  - postęp technologiczny w sektorze i w obszarze referencyjnym. 

Mając na uwadze główny przedmiot niniejszego opracowania jakim są makroekonomiczne 

neoklasyczne modele wzrostu metodom odwołującym się do koncepcji Mincera czy też 

Glaesera poświęcono wyłącznie syntetyczny fragment tekstu wraz z odwołaniem do 

bogatego dorobku empirycznego w tym zakresie. 

4.2 Efekty aglomeracyjne 

Zagadnienie korzyści aglomeracyjnych stanowi szeroką kategorią pojęciową. Można w jej 

ramach wyodrębnić (Christ 2009) statyczne korzyści pieniężne oraz dynamiczne korzyści 

niepieniężne. W pierwszym przypadku należy wspomnieć o efektach lokalizacyjnych 

generowanych przez bliskość firm z danego sektora/branży (Marshall 1920) ora o efektach 

urbanizacyjnych będących implikacją współzależności pomiędzy różnymi sektorami 

usytuowanymi w dużej bliskości geograficznej (np. na obszarze ośrodka miejskiego) (Jacobs 

1969). Z kolei dynamiczne korzyści o charakterze niepieniężnym odwołują się do 

wewnątrzsektorowego (Marshall-Arrow-Romer oraz Porter 1990) oraz międzysektorowego 

(Jacobs 1969) przepływu wiedzy. Korzyści zewnętrzne związane rozprzestrzenianiem się 

technologii, umiejętności i doświadczenia zostały omówione w poprzednim punkcie. W 

niniejszej części uwaga zostanie skoncentrowana w większym stopniu na przykładach badań 

empirycznych dotyczących statycznych korzyści aglomeracyjnych.  

 

Wśród badań empirycznych implementujących efekty aglomeracyjne do funkcji produkcji 

warto wyróżnić dwa podejścia. Pierwsze –mające dominujący charakter - opiera się na 

założeniu, iż korzyści z koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej podnoszą w równym 

stopniu wydajność wszystkich czynników produkcji. Przy czym trzeba podkreślić, iż wiele 

analiz poszczególnych sektorów lub całej gospodarki odwołuje się często tylko do jednego 

czynnika produkcji- pracy (m.in.: Glaeser i in. (1992) czy też Henderson i in. (1995)) bądź 

kapitału (m.in. Rosen (1979) oraz Roback 1982 za: Cohen, Morrison Paul 2009).  Takie 

podejście spotyka się z krytyką (Rosenthal Strange (2004)) jako niekompletne. Stąd tez w 

piśmiennictwie funkcjonują modele uwzględniające wiele czynników produkcji. Należy 
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wspomnieć w tym miejscu o koncepcji Rosenthala i Strange’a (2004 za: Cohen i Morrison 

Paul 2009, 105) implementującej do funkcji produkcji efekty aglomeracyjne: 

 

𝑦𝑗 = 𝑔�𝐴𝑗  𝑓(𝑋𝑗 ), 

 
gdzie: 

yj  – zagregowana produkcja firmy j; 

f  – funkcja produkcji; 

Xj  – wektor czynników produkcji; 

g(Aj)  – przesunięcie funkcji produkcji wynikające z efektów aglomeracyjnych.27 

 

Inne podejście prezentują m.in. Cohen i Morrison Paul (2009, 106) rezygnując z neutralnego 

charakteru efektów aglomeracyjnych względem czynników produkcji – na wzór neutralnego 

postępu w ujęciu Hicksa - i przedstawiając następujący model (przy oznaczeniach jak wyżej): 

𝑦𝑗 = 𝑓(𝑋𝑗 ,𝐴𝑗 ). 

 
W celu uwzględnienia zróżnicowanego odziaływania korzyści aglomeracyjnych na 

produktywność siły roboczej oraz kapitału wprowadza się do funkcji produkcji w roli 

argumentów czynniki aproksymujące efekty związane z koncentracją działalności. Przybranie 

przez równanie 8 relatywnie elastycznej postaci analitycznej28  (np. funkcji translog lub 

uogólnionego modelu Leontiefa - Generalized Leontief) pozwoli uchwycić wrażliwość 

produktu marginalnego Xj na zmiany innych czynników oraz efektów aglomeracyjnych Aj 

(Cohen, Morrison Paul 2008, 12). 

Wyniki analizy oddziaływania koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej na wydajność 

pracy i produkt poszczególnych sektorów oraz całej gospodarki zależą w dużej mierze od 

sposobów operacjonalizacji samych sił aglomeracyjnych (odpowiednik Aj w wyżej 

przedstawionych modelach). Wiele badań prowadzonych w tym zakresie koncentrowało się 

                                                
27

 Warto zauważyć, iż z formalnego punktu widzenia g(Aj) pełni  tę samą rolę  jak czynnik postępu technicznego 
A(t) w tradycyjnych formach funkcji Cobba Douglasa. Ze względu na większą złożoność kategorii terytorium i jej 
odziaływania na wzrost gospodarczy zależność wydajności czynników produkcji od efektów aglomeracyjnych 
jest zagadnieniem bardziej skompilowanym niż zależność postępu technicznego od czasu. Stąd też 
wprowadzane jest g(Aj) zamiast Aj (Cohen, Morrison Paul 2008, 10). 

28
 Postać analityczna funkcji produkcji w mniejszym stopniu ograniczana przez odgórne założenia niż ma to 

miejsce w przypadku funkcji Cobba-Douglasa czy nawet funkcji CES. 

(7) 

(8) 
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na wpływie wielkości sektorów i branż gospodarczych (aproksymowanej poprzez wielkość 

zatrudnienia: m.in. Henderson (1986)) na produktywność (efekty lokalizacyjne). Inne analizy 

podejmowały zagadnienie oddziaływania wielkości ośrodków miejskich (aproksymowanej 

poprzez liczbę rezydentów: m.in. Sveikauskas (1975); Segal (1976); Moomaw (1981) za: 

Ciccone, Hall (1996)) na wydajność pracy (efekty urbanizacyjne). Jako odzwierciedlenie 

efektów aglomeracyjnych wykorzystywane są także: indeksy zróżnicowania sektorowego 

zatrudnienia, jako aproksymacja korzyści aglomeracyjnych w rozumieniu Jacobs (m.in. 

Henderson 1995 za: Ciccone, Hall (1996)); koncentracja poddostawców - jako aproksymacja 

korzyści aglomeracyjnych związanych z bliskością geograficzną między producentami dóbr 

finalnych i poddostawcami (Morrison, Siegel 1999 za: Ciccone, Hall (1996)); indeksy 

specjalizacji jako aproksymacja efektów aglomeracyjnych w ujęciu Portera i Marshalla 

(Glaeser i in. (1992) za: Ciccone, Hall (1996). Interesującym podejściem do prezentacji 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej jest przestrzenna gęstość zatrudnienia – 

liczba zatrudnionych przypadająca na akr powierzchni- (Ciccone, Hall 1996) oraz 

przestrzenna gęstość produkcji, zatrudnienia, kapitału materialnego i ludzkiego (Ciccone 

2000).29 

Dwa ostatnie przytoczone wyżej opracowania prezentują wyniki analizy przeprowadzonej na 

poziomie makroekonomicznym. W pierwszym przypadku Ciccone i Hall (1996) wykazują, iż  

1% wzrost gęstości zatrudnienia w hrabstwie amerykańskim przyczynia się do 6% wzrostu 

wydajności pracy. Rezultaty zawarte w drugim artykule (Ciccone 2000) wskazują natomiast, 

iż średnia elastyczność produktywności pracy względem przestrzennej gęstości zatrudnienia 

na poziomie regionów we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii 

kształtuje się na poziomie 5%. Innym interesującym przykładem analizy wpływu 

przestrzennej gęstości aktywności gospodarczej jest stosunkowo nowa praca Davisa, Fishera 

i Whiteda (2013). Autorzy rozszerzają neoklasyczny model wzrostu poprzez: 1) nadanie 

przestrzennej specyfiki produkcji i rynkowi mieszkaniowemu; 2) nadanie infrastrukturze 

lokalnej charakteru dobra trwałego wykorzystywanego w produkcji i przez rynek 

mieszkaniowy; 3) założenie, iż pozytywne efekty aglomeracyjne rekompensują negatywny 

efekt kongestii. Wyniki badania wskazują, iż wzrost przestrzennej gęstość produkcji (w 

                                                
29 Kompleksowa prezentacja bezpośrednich i pośrednich sposobów aproksymacji efektów aglomeracyjnych (ich źródeł i 
efektów) z uwzględnieniem ich typologii zawarta jest w: Nakamura, Morrison Paul (2009,305-323). 
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przeliczeniu na akr powierzchni) przyczynia się - poprzez poprawę całkowitej produktywności 

czynników produkcji (total factor productivity) - do wzrostu konsumpcji per capita o 10,2%. 

Analiza opracowań dotykających zagadnienia efektów aglomeracyjnych wskazuje, iż 

przeważa tutaj podejście odwołujące się do sektorów i branż gospodarczych. Przykłady 

badań zostały zestawione                   w poniższej tabeli.30 

 
Tab. 4. Przykłady badań oddziaływania efektów aglomeracyjnych na gospodarkę 

Badanie Sektor 
Średnia 
wartość 

elastyczności 

Przedział 
elastyczności 

Aberg (1973) Przetwórstwo przemysłowe 0.017 [0.014;0.019] 

Au and Henderson (2006) Gospodarka 0.013 [-0.007;0.033] 

Baldwin et al. (2007) Przetwórstwo przemysłowe 0.061 [-0.008;0.104] 
Baldwin et al. (2008) Przetwórstwo przemysłowe -0.088 [-0.310;0.300] 

Brulhart and Mathys (2008) 
Gospodarka; Przetwórstwo 

przemysłowe; Usługi 
-0.080 [-0.800;0.280] 

Ciccone (2002) Gospodarka (pozarolnicza) 0.047 [0.044;0.051] 

Ciccone and Hall (1996) Gospodarka (pozarolnicza) 0.053 [0.035;0.084] 

Cingano and Shivardi (2004) Przetwórstwo przemysłowe 0.054 [0.019;0.073] 

Combes et al. (2008a) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.052 [0.024;0.143] 

Combes et al. (2008b) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.035 [0.012;0.054] 

Davis and Weinstein (2001) Gospodarka (pozarolnicza) 0.027 [0.010;0.057] 

Fingleton (2003) Gospodarka 0.017 [0.016;0.018] 

Fingleton (2006) Gospodarka 0.025 [0.014;0.049] 

Graham (2005) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.193 [-0.037;0.503] 

Graham (2007a) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.110 [-0.191;0.382] 

Graham (2007b) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.097 [-0.277;0.491] 

Graham and Kim (2008) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.079 [-0.130;0.306] 

Graham (2007c) Przetwórstwo przemysłowe; Usługi 0.194 [0.041;0.399] 

Henderson (1986) Przetwórstwo przemysłowe 0.010 [-0.366;0.180] 
Henderson (2003) Przetwórstwo przemysłowe 0.024 [-0.127;0.189] 

Kanemoto et al. (1996) Gospodarka 0.089 [0.010;0.250] 

Lall et al. (2004) Przetwórstwo przemysłowe 0.017 [-0.204;0.658] 

Mion and Naticchioni (2005) 
Gospodarka (pozarolnicza); 
Przetwórstwo przemysłowe 

0.034 [0.002;0.109] 

Moomaw (1981) Przetwórstwo przemysłowe 0.060 [0.006;0.319] 

Moomaw (1983a) Przetwórstwo przemysłowe 0.038 [-0.052;0.182] 

Moomaw (1985) Przetwórstwo przemysłowe 0.040 [-0.104;0.270] 

Nakamura (1985) Przetwórstwo przemysłowe 0.026 [-0.037;0.081] 

Rice et al. (2006) Gospodarka 0.025 [-0.005;0.070] 

Rosenthal and Strange (2008) Gospodarka 0.042 [0.025;0.058] 

Sveikauskas (1975) Przetwórstwo przemysłowe 0.057 [0.012;0124] 

Sveikauskas et al. (1988) Przetwórstwo przemysłowe 0.013 [0.007;0.017] 

Tabucchi (1986) Przetwórstwo przemysłowe 0.060 [-0.079;0.300] 

Wheeler (2001) Gospodarka 0.017 [0.000;0.030] 

Źródło: Graham, Melo (2010,8-9). 
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 Niektóre z przytoczonych badań określają elastyczność produktywności względem koncentracji aktywności 
odwołując się także do zagadnienia kapitału ludzkiego (np. Rosenthal Strange (2008)). 
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Narzędziem badawczym, które stanowi próbę połączenia podejścia makroekonomicznego z 

orientacją na czynniki o charakterze terytorialnym jest MASST (Macroeconomic, Sectoral, 

Social and Territorial) (Capello 2008b; Capello, Fratesi 2012). Model wyraźnie wyróżnia rolę 

efektów aglomeracyjnych aproksymowanych poprzez wprowadzenie kategorii regionów 

zurbanizowanych, zaglomeryzowanych i wiejskich. W zakresie relacji kraj-regiony MASST 

łączy w sobie podejście odgórne (top-down) i oddolne (bottom-up). Stąd też na poziomie 

regionalnym modelowany jest relatywny wzrost gospodarczy w odniesieniu do krajowej 

stopy wzrostu przy jednoczesnym uwzględnianiu głównych determinant zakorzenionych 

terytorialnie: 

 
Δdiffr = f[ΔManr, ΔSerr, innor,functr, inr, spillr, trustr, Daggecr, polr], 

 
gdzie: 

Man  – stopa wzrostu pracujących w sektorze przemysłowym; 

Ser – stopa wzrostu zatrudnienia w sektorze usługowym; 

inno – poziom innowacyjności (udział zasobów ludzkich w działalności badawczo-

rozwojowej); 

funct  – funkcji o wyższej wartości dodanej (udział liczby pracujących na stanowiskach 

generujących wyższą wartość dodaną, do funkcji o niższej wartości dodanej zaliczani 

są operatorzy maszyn i monterzy); 

in – dostępność (infrastruktura transportowa na km2); 

spill  – międzyregionalne efekty spill-over (pozycja regionu r względem innych regionów); 

trust – kapitał relacyjny (w oparciu o udział respondentów w „EU value surveys” z wysoką 

lub bardzo wysoką oceną zaufania do innych osób) ; 

pol  – wsparcie polityki regionalnej (fundusze w ramach polityki spójności per capita); 

Daggec  – uwzględnienie struktur osadniczej w podziale na regiony zurbanizowane, 

zaglomeryzowane oraz wiejskie poprzez wyodrębnienie tych kategorii osadniczych 

w powyższych zmiennych. 

 

(9) 
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Model MASST stanowi interesującą i inspirującą koncepcję empiryczną uwzględniającą: 1) 

podejście terytorialne zorientowane na materialne (zgodnie z tradycyjnymi teoriami 

neoklasycznymi) i niematerialne (zgodnie z teoriami rozwoju lokalnego) czynniki rozwoju 

takie jak kapitał ludzki, społeczny, korzyści aglomeracyjne; 2) relację między akumulacją 

kapitału ludzkiego a długookresowym wzrostem (zgodnie z teoriami wzrostu 

endogenicznego), a także 3) międzyregionalne zależności przestrzenne nawiązujące do analiz 

prowadzonych na gruncie ekonometrii przestrzennej (Capello Fratesi 2012). Pewne 

wątpliwości może budzić jednak skala terytorialna zastosowania modelu MASST (regiony 

NUTS-2 dla 27 państw UE), która generuje pewne ryzyko, iż w analizie niektórych regionów 

może przeważyć mechaniczne podejście ekonometryczne nad podejściem uwzględniającym 

w pełni i w krytyczny sposób złożoną specyfikę poszczególnych jednostek terytorialnych.  

4.3 Wydatki rządowe na dobra publiczne i konsumpcję 

Rola sektora publicznego w kształtowaniu krótko i długookresowych procesów rozwojowych 

– abstrahując od wartościujących ją sadów – wydaje się być bezsporna. Należy wspomnieć tu 

o kilkunastokwartałowych efektach o charakterze popytowym wpływających na wzrost 

gospodarczy na drodze keynesowskiego mechanizmu mnożnikowego. W długim okresie za 

kluczowe trzeba uznać jednak rozważania nad rolą wydatków publicznych w rozwoju 

podażowej strony gospodarki (m.in. rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportowej, 

telekomunikacyjnej, energetycznej, ilościowym i jakościowym wzroście zasobów kapitału 

ludzkiego, a także rozbudowie i modyfikacji parku maszynowego sektora przedsiębiorstw). 

Mając na uwadze powyższe w badaniach empirycznych nad wzrostem gospodarczym często 

implementuje się do funkcji produkcji dodatkową zmienną, jaką jest kapitał publiczny 

(Capello, Fratesi 2008c, 53). Rezultaty analiz wpływu wydatków fiskalnych na produkcję nie 

są jednak konkluzywne (por. Klenow, Rodriguez-Clare (1997); Agell i in. (1997) za: Nijkamp i 

Poot (2003, 2)). Ostatnie z przytoczonych opracowań prezentuje niezwykle interesujące 

wyniki meta-analizy oddziaływania polityki fiskalnej na długookresowy wzrost gospodarczy. 

Autorzy bazując na 93 publikacjach (1983-1998) wyodrębniają 4 typy interwencji fiskalnych: 

wydatki na edukację, wydatki na obronność, wydatki na infrastrukturę, wydatki 

konsumpcyjne instytucji publicznych oraz dodatkowo uwzględniają średnią krańcową stopę 

podatkową. Rezultaty badania prezentuje poniższa tabela.    
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Tab. 5. Wyniki meta-analizy oddziaływania wydatków publicznych na wzrost gospodarczy 

Rodzaj polityki 
fiskalnej 

Liczba 
badań 

Odsetek 
wskazujący na 

wpływ pozytywny 

Odsetek wskazujący 
na wpływ 

negatywny 

Odsetek  wskazujący na brak 
konkluzywnego rezultatu 

Edukacja 12 0.92 0 0.08 

Infrastruktura 39 0.72 0.08 0.2 

Podatki 10 0 0.6 0.4 

Obrona i 
bezpieczeństwo 

21 0.05 0.52 0.43 

Spożycie publiczne 41 0.17 0.29 0.54 

Wszystkie typy 123 0.38 0.26 0.36 

Źródło: Nijkamp, Poot (2003, 33) 
 

Główne konkluzje wynikające z meta-analizy Nijkampa i Poota (2003) można sformułować w 

następujący sposób: 

 badanie wyraźnie potwierdza znaczenie wydatków pro-edukacyjnych oraz pro-

infrastrukturalnych na długookresowy wzrost gospodarczy. W przypadku pozostałych 

obszarów fiskalnych wyniki meta-analizy są jednoznaczne; 

 rezultaty analiz dotyczących wpływu polityki fiskalnej na długookresowy wzrost gospodarczy 

warunkowane są przez następujące czynniki: rodzaju zastosowanej metody (regresja, CGE, 

etc.), sposobu estymacji (panelowa, przekrojowa, szeregów czasowych), poziomu 

dezagregacji terytorialnej analizy (kraj vs. region) oraz poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju/regionu (rozwinięty vs. rozwijający się); 

 w 88,6% badań wykorzystano metodę regresji. 37,4% analiz miało charakter panelowy 

uwzględniający wymiar przestrzenny i czasowy. 28,5% badań bazowało na danych 

przekrojowych (cross-section). 52% analiz wykorzystujących dane panelowe i przekrojowe 

bazowało na regresji liniowej. W 11,4% badań wykorzystano inne niż regresja metody (m.in. 

podejście symulacyjno-kalibracyjne (van Sinderen 1993, Berthélemy i in. 1995)). W 

poddanych analizie badaniach nie wykorzystano modeli CGE (Computable General 

Equilibrium models- obliczeniowe modele równowagi ogólnej); 

 tylko 22,8% badań koncentruje się wyłącznie na krajach rozwijających się. Ograniczenia w 

dostępności faktografii pomiędzy rozwiniętymi i rozwijającymi się krajami wydatnie 

utrudniają porównywanie uzyskanych rezultatów; 

 zaledwie 17,9% badań koncentruje się na regionach jako jednostce terytorialnej będącej 

przedmiotem analizy. Poziom dezagregacji ma istotne przełożenie na wyniki finalne. 
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Przykładowo odziaływanie infrastruktury na długookresowy wzrost gospodarczy regionów 

jest w mniejszym stopniu wspierane przez rezultaty analiz niż ma to miejsce na poziomie 

krajowym. Można tłumaczyć to przez rozprzestrzenianie się oddziaływania infrastruktury 

poza relatywnie niewielki region, na którego terytorium inwestycje infrastrukturalne miały 

miejsce; 

 w znikomym stopniu adresowane jest zagadnienie sprzężeń zwrotnych pomiędzy wydatkami 

publicznymi a wzrostem gospodarczym; 

 w większości badań nie zostały wykorzystane techniki ekonometrii przestrzennej 

pozwalające uwzględnić interakcje z innymi jednostkami terytorialnymi; 

 operujące na wysokim poziomie agregacji modele wzrostu endogenicznego wymagają 

uzupełnienia ze strony wielosektorowych modeli (m.in. CGE) oraz analiz o charakterze 

mikroekonomicznym; 

 zastosowanie funkcji produkcji do określenia odziaływania sektora publicznego na wzrost 

gospodarczy dotyczy w dużej mierze wydatków edukacyjnych związanych z kształtowaniem 

zasobów kapitału ludzkiego (patrz. cześć 4.1) oraz inwestycji infrastrukturalnych, których 

sposoby implementacji do funkcji produkcji zostały zaprezentowane w części kolejnej (4.4).  

W celu uzupełnienia powyższej metaanalizy warto wspomnieć o symulacjach odziaływania 

polityk unijnych przeprowadzanych przy zastosowaniu wielorównaniowych modeli 

makroekonomicznych dużej skali. Tego typu modele- jak HERMIN (Bradley, Untiedt 2010) czy 

QUEST (Varga,Veld 2008; 2009) – umożliwiają prowadzenie analiz kontrfaktualnych 

pozwalających na wyabstrahowanie długookresowego wpływu zewnętrznych interwencji 

finansowych podejmowanych głównie w ramach polityki spójności UE. Przykładowo modele 

HERMIN stanowią narzędzie dające możliwość oszacowania wpływu funduszy UE na 

poszczególne sektory gospodarki (przemysł, usługi rynkowe i nierynkowe, budownictwo oraz 

rolnictwo). Wydatki finansowe sektora publicznego zasilają tu gospodarkę wieloma kanałami 

– m.in. na drodze inwestycji w infrastrukturę podstawową i kapitał ludzki, a także poprzez 

bezpośrednie wsparcie sektora przedsiębiorstw w tym działalności badawczo rozwojowej. 

Analizy przy zastosowaniu modeli HERMIN dotyczą zarówno poziomu krajowego (Bradley, 

Untiedt, Zaleski 2009) oraz regionalnego (Zaleski i in. 2013). 
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W kontekście powyższych rozważań warto wspomnieć także o modelu TEQUILA (Territorial 

Efficiency Quality Identity Layered Assessment) stworzonym w ramach projektu ESPON w 

celu oceny efektów terytorialnych polityk, programów i dużych zintegrowanych projektów w 

ramach UE na poziomie ugrupowania jako całości oraz w ujęciu regionalnym (Camagni 

2009). TEQUILA jest narzędziem analizy wielokryterialnej opartym - co warto zaakcentować – 

na trzech komponentach spójności terytorialnej: efektywności terytorialnej; jakości 

terytorialnej oraz tożsamości terytorialnej (Camagni 2009). Chociaż model TEQUILA nie 

wpisuje się w kategorię modeli neoklasycznych warto wspomnieć o tym narzędziu 

badawczym, jako swoistej alternatywie w zakresie analizy terytorialnego odziaływania 

finansowych interwencji publicznych (m.in. ESPON 2013). 

4.4 Infrastruktura publiczna (z wyróżnieniem infrastruktury transportowej) 

Mając na uwadze znaczenie infrastruktury publicznej dla rozwoju regionalnego oraz 

spójności terytorialnej należy temu zagadnieniu poświęcić szczególną uwagę. Za początek 

badań nad wpływem elementów systemu infrastrukturalnego na wydajność i wolumen 

wytwarzanego produktu należy uznać analizę Aschauera (1989). Opiera się ona na 

rozszerzeniu funkcji produkcji o kapitał publiczny (infrastrukturalny) interpretowany jako 

kolejny czynnik produkcji. Alternatywą dla takiego rozwiązania metodycznego jest 

uwzględnienie kapitału publicznego jako zmiennej wpływającej bezpośrednio na postęp 

techniczny (De Haan, Romp 2005, 44): 

 
Yt = A(Gt ) ƒ (Kt ,Lt ,Gt ), 

gdzie: 

Y - poziom produkcji; 

K - zasób kapitału prywatnego; 

L - zasób pracy; 

G - zasób kapitału publicznego; 

A - postęp techniczny; 

t - dany rok. 

(10) 
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Krytyka wprowadzania zasobów infrastruktury transportowej jako odrębnego argumentu 

funkcji wynika w dużej mierze z faktu, iż system dróg nie jest bezpośrednio włączany w 

proces produkcyjny. Może sprzyjać natomiast ograniczeniu kosztów transakcyjnych, podnosi 

atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru otwierając nowe możliwości kooperacji między 

firmami i nowe rynki zbytu. Problem z traktowaniem infrastruktury, jako kolejnego czynnika 

produkcji dotyczy także trudności związanych z możliwością oszacowania i porównania przez 

poszczególne przedsiębiorstwa marginalnych kosztów i korzyści użytkowania sieci 

transportowej. Trudno też mówić o rynkowym wynagrodzeniu właściciela kapitału 

infrastrukturalnego zgodnie z jego produktem marginalnym. (Aaron 1990 za: De Haan, Romp 

2005, s. 45). Warto zauważyć, iż wprowadzenie zmiennej odzwierciedlającej zasoby systemu 

transportowego jako czynnika wpływającego bezpośrednio na wydajność pracy i kapitału 

(wyraz A) nie rozwiąże jednak wyżej wyartykułowanych problemów w przypadku 

zlogarytmizowanej funkcji produkcji Cobba Douglasa - najczęstszej postaci analitycznej 

prezentowanej w badaniach empirycznych (Sturm et al. (1998) za: De Haan, Romp 2005, s. 

45).  Stąd też  zrodziła się potrzeba wprowadzenia innych rozwiązań metodycznych. 

W badaniach nad efektami kapitału publicznego- w tym infrastruktury transportowej- 

wykorzystuje się także funkcję kosztów (De Haan, Romp 2005, 52): 

 

C(pt,qt, At, Gt)= min∑pt,qt,, 
 

gdzie: 

pt - ceny czynników produkcji; 

qt - nakład czynnika produkcji; 

A  - postęp techniczny; 

G - kapitał publiczny. 

 

Przykłady badań prowadzonych w latach 80. i 90. XX wieku przy uwzględnieniu metody 

analitycznej oraz poziomu agregacji terytorialnej prezentuje poniższa tabela. Choć większość 

analiz wskazuje na pozytywne oddziaływanie infrastruktury na wzrost gospodarczy 

dostrzegalne jest wyraźne zróżnicowanie wartości elastyczności: od -0,15 (Holtz-Eakin 1994) 

do 0,8 (Aschauer 1989). Rozbieżności te są pochodną zróżnicowania: metod badawczych, 

metod estymacji, a przede wszystkim sposobu definiowania zasobów infrastrukturalnych 

oraz ich kwantyfikacji. 

(11) 
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Tab. 6. Przykłady badań nad efektami infrastruktury publicznej prowadzonych w latach 80. i 90. XX w. 

Badanie 
Poziom agregacji 

terytorialnej 
Metoda 

Wartość 
elastyczności 

Aschauer 
(1989) 

Badanie na poziomie 
krajowym (USA) 

Funkcja produkcji (Cobba-Douglasa) – 
analiza trendów czasowych 

0,39-0,8 (poziom 
produkcji) 

Aschauer 
(1997) 

Badanie na poziomie 
stanów USA 

Regresja wzrostu – analiza przekrojowa 0,02-0,04 (stopa 
wrostu) 

Biehl (1991) Badanie na poziomie 
regionów UE 

Funkcja produkcji – analiza przekrojowa 0.19 to 0.5 (poziom 
produkcji) 

Charlot & 
Schmitt 
(1999) 

Badanie regionów 
francuskich 

Funkcja produkcji (Cobba-Douglasa), 
translog – analiza panelowa 

0.07-0.32 
-0.01-0.4 (poziom 

produkcji) 

Conrad & 
Seitz 

(1992) 

Badanie na poziomie 
krajowym (Hiszpania) 

Funkcja kosztów - 0.34-0,02 

Sturm i in. 
(1996) 

Badanie na poziomie 
krajowym (Holandia) 

Funkcja produkcji (Cobba-Douglasa) – 
analiza trendów czasowych 

0.51 - 1.13 (poziom 
produkcji) 

Seitz & Licht 
(1995) 

Badanie na poziomie 
regionów niemieckich 

Funkcja kosztów -0.1 - -0.35 

Otto & Voss 
(1998) 

Badanie na poziomie 
krajowym (Australia) 

Funkcja produkcji (Cobba-Douglasa i CES) – 
analiza trendów czasowych 

0.06 -0.07 

Munnell ed. 
(1990) 

Badanie na poziomie 
stanów USA 

Funkcja produkcji– analiza trendów 
czasowych 

0.055-0.11 

Khan & 
Kumar 
(1997) 

Badanie dla 95 krajów Regresja wzrostu 0.13-0.29 (stopa 
wzrostu) 

Holtz-Eakin 
(1994) 

Badanie na poziomie 
stanów USA 

Funkcja produkcji (Cobba-Douglasa), 
translog – analiza panelowa 

-0.15-0.203 (poziom 
produkcji) 

Hulten 
(1996) 

Badanie na poziomie 42 
krajów 

Regresja wzrostu – analiza przekrojowa -0.063-0.248 (stopa 
wzrostu) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bradley, Untiedt (2010, 87-95). 
 

Wyniki estymacji przeprowadzonej przez Ashauera (1989) wskazywały, iż wartość 

elastyczności produkcji względem zasobów infrastrukturalnych oscyluje w przedziale: 0,39-

0,8. Tak zaskakująco wysoki poziom wrażliwości zagregowanego produktu spotkał się 

jednakże z krytyką (m.in.: Gramlich 1994 i Girard i in. 1995) dającą asumpt do kolejnych 

badań opartych na innych metodach estymacji parametrów funkcji produkcji i kosztów, a 

także innych modelach – m.in. CGE oraz modelach wektorowej autoregresji (VAR) - 

adresujących problem wzajemnych relacji i sprzężeń między produkcją globalną i 

inwestycjami infrastrukturalnymi. Zastosowanie modeli CGE w analizie infrastruktury 

transportowej zostało zaprezentowane m.in. w Bröcker ((2004) za: Bröcker Rietveld 2009).  

W kontekście powyższego warto wspomnieć o innowacyjnej modyfikacji funkcji produkcji 

przez Fernalda (1999 za: Bröcker Rietvel 2009), gdzie produkt na poziomie sektorowym 

determinowany jest m.in. przez usługi transportowe. Tym samym uwaga zostaje 

skoncentrowana nie na zasobach infrastrukturalnych, lecz na generowanych przez nie 
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usługach, które z kolei zależą od: zagregowanego zasobu infrastruktury drogowej oraz od 

intensywności użytkowania dróg: 

 

Yi= UiF(Ki, Li, T(Vi, G), 
gdzie: 

Yi - produkcja w sektorze i; 

Ui - postęp techniczny w neutralnym ujęciu Hicksa; 

Ki - kapitał w sektorze i; 

Li - czynnik pracy w sektorze i; 

T - usługi transportowe w sektorze i; 

Vi - intensywność wykorzystania dróg w sektorze i; 

G - publiczny zasób dróg. 

 

Inny sposób modelowania wpływu infrastruktury publicznej na zagregowaną produkcję 

proponują De la Fuente and Vives (1996 za: De Haan, Romp (2005, 46)). Bazując na funkcji 

produkcji Cobba-Douglasa uzależniają oni produkt finalny od produkcji dóbr pośrednich (Yi) 

oraz od kosztów transportu. Ta ostatnia zmienna jest z kolei determinowana przez wielkość 

regionu oraz zasoby kapitału publicznego: 

 

𝑄𝑖 = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝐿𝑖

𝛽
𝐺𝑖
𝛾
𝑆𝑖
1−𝛼−𝛽−𝛾

, 

 
gdzie: 

Qi  – produkcja finalna w regionie i; 

Ai  – postęp techniczny w regionie i; 

Li, Ki, Gi –  praca, kapitał prywatny, kapitał publiczny w regionie i; 

Si – powierzchnia regionu i. 

Niezwykle ważne w analizie efektów infrastruktury transportowej jest podejście holistyczne 

pozwalające spojrzeć na poszczególne elementy systemu transportowego jako swoistą sieć 

powiązań (Bröcker Rietveld 2009; De Haan, Romp 2005). Istotą analizy jest uchwycenie 

wzajemnych interakcji pomiędzy sąsiednimi jednostkami terytorialnymi. Poprawa 

(12) 

(13) 
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wyposażenia infrastrukturalnego w jednym regionie może oddziaływać pozytywnie na drugi 

(np. poprzez zapewnienie połącznia ułatwiającego wymianę handlową) lub może generować 

negatywne efekty (np. poprzez większą atrakcyjność inwestycyjną wynikającą z wzrostu 

dostępności terytorialnej). Pomocne w tym zakresie jest instrumentarium oferowane przez 

ekonometrię przestrzenną. Przykładami opracowań prezentujących modele uwzględniające 

relacje z sąsiednimi regionami są m.in.: Cohen i Morrison Paul (2004); Holtz-Eakin, Schwartz 

(1995); Kelejian, Robinson (1997) oraz Lall (2007)31. Warto w kontekście powyższego 

wspomnieć także o badaniach realizowanych przy zastosowaniu multi -regionalnych 

obliczeniowych modeli równowagi ogólnej (CGE). Co prawda bazują one na elastycznościach 

uzyskanych na podstawie analiz ekonometrycznych, aczkolwiek umożliwiają – przynajmniej 

w warstwie koncepcyjnej – określenie korzyści inwestycji infrastrukturalnych w kontekście 

międzyregionalnych przepływów handlowych (Bröcker 2002; Knaap i Oosterhaven 2004 za: 

Bröcker, Rietveld 2009, 172) oraz pasażerskich (Anas i Kim 1996 za: Bröcker, Rietveld 2009, 

172). Trudności z zoperacjonalizowaniem modeli CGE w powyższym zakresie ograniczają 

pełne zastosowanie tych narzędzi. Wydają się potwierdzać to problemy związane 

dostępnością danych (w szczególności w obszarze handlu i bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych o charakterze międzyregionalnym) artykułowane w pracach prezentujących 

dynamiczny obliczeniowy model równowagi ogólnej RHOMOLO (Gardiner, Kancs 2011, 12-

16).  

Mając na uwadze powyższe rozwiązania w zakresie specyfikacji modeli uwzględniających 

odziaływanie kapitału publicznego na wzrost gospodarczy w tabeli 7 zestawiono wyniki 

relatywnie nowych badań przeprowadzonych w tym zakresie. Bazując na opracowaniach: 

Rompa i De Haana (2005); Martínez (2007) oraz Pereira i Andraza (2013) skoncentrowano się 

przede wszystkim na elastycznościach odwołujących się bezpośrednio do infrastruktury 

transportowej. W zestawieniu znalazły się także wyniki analiz odzwierciedlających zasoby 

infrastrukturalne przy pomocy jednostek fizycznych (np. km dróg). Taki sposób kwantyfikacji 

infrastruktury stanowi próbę niwelowania niedoskonałości związanych ze stosowaniem  

danych o charakterze wartościowym prezentowanych często na względnie wysokim 

poziomie agregacji a przez to abstrahujących od różnego charakteru poszczególnych 

elementów infrastruktury (m.in. ich fizycznej i ekonomicznej amortyzacji oraz różnej skali 

                                                
31 Na podstawie: De Haan, Romp (2005) oraz Bröcker,  Rietveld (2009). 
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odziaływania na podażową stronę gospodarki). Ponadto w piśmiennictwie (Pritchett 1996 za: 

De Haan, Romp 2005) podkreśla się, iż wydatki finansowe nie odzwierciedlają efektywności 

podejmowanych inwestycji oraz utrudniają porównania między krajami i regionami ze 

względu na fakt różnic w cenach oraz w sposobie prezentacji rachunków narodowych i 

regionalnych. Kwestie definicyjne pozostają –podobnie jak w przypadku pozostałych 

determinant rozwoju poddanych analizie w niniejszym opracowaniu – jednym z kluczowych 

czynników różnicujących rezultaty prowadzonych badań. 

 
Tab. 7. Przykłady badań nad efektami infrastruktury publicznej prowadzonych przeprowadzonych po 1998 r. 

Badanie 
Poziom agregacji 

terytorialnej 
Metoda Typ infrastruktury 

Wartość 
elastyczności/rezultat 

Abdih i Joutz 
(2008) 

Badanie na 
poziomie 

krajowym (USA) 

Funkcja produkcji 
(Cobba-Douglasa) 

Infrastruktura 
publiczna 

0,39 

Cadot i in. (2002) Badanie na 
poziomie 

francuskich 
regionów 

Funkcja produkcji 
(Cobba-Douglasa) 

Infrastruktura 
transportowa 

0,08 

Calderón i Servén 
(2002) 

Badanie na 
poziomie 101 

krajów 

Funkcja produkcji 
(Cobba-Douglasa) 

Infrastruktura 
transportowa i 
komunikacyjna 

0,16 

Canning i 
Bennathan (2000) 

Badanie na 
poziomie 62 

krajów 

Funkcja produkcji 
(Cobba-Douglasa) 

oraz translog 

Liczba telefonów, 
potencjał produkcji 

energii oraz ilość 
kilometrów dróg i 
szyn kolejowych 

Tylko kraje o niskim i 
średnim dochodzie 

doświadczają 
pozytywnych efektów 
generowanych przez 

elementy 
infrastruktury 

Canning i Pedroni 
(1999) 

Badanie panelowe 
na poziomie krajów 
o różnej wielkości 

Dynamic error-
correction model 

Liczba telefonów, 
potencjał produkcji 

energii oraz ilość 
kilometrów dróg i 
szyn kolejowych 

Pozytywny 
długookresowy 

wpływ zróżnicowany 
między krajami 

Cadot i in. (2002) Badanie na 
poziomie regionów 

francuskich 

Funkcja produkcji 
(Cobba-Douglasa) 

Infrastruktura 
transportowa 

0,08 

Shioji (2001) Badanie na 
poziomie stanów 

USA oraz regionów 
Japonii 

CGE Infrastruktura 
publiczna 

0,10-0,15 

Cohen i Morrison 
Paul (2004) 

Badanie na 
poziomie stanów 

USA 

Funkcja kosztów Autostrady 
publiczne 

Redukcja kosztów 
działalności 

gospodarczej 

Everaert (2003) Badanie na 
poziomie 

bułgarskich 
regionów 

VECM Infrastruktura 
publiczna 

0,14 

Fernald (1999) Badanie na 
poziomie 

krajowym (US) 

Funkcja produkcji 
(uwzględnienie sieci 

powiązań) 

Zasób infrastruktury 
drogowej 

1,4 do 1973 oraz 0,4 
po 1973 
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Badanie 
Poziom agregacji 

terytorialnej 
Metoda Typ infrastruktury 

Wartość 
elastyczności/rezultat 

Ligthart (2002) Badanie na 
poziomie 
krajowym 

(Portugalia) 

VAR Infrastruktura 
publiczna 

Pozytywny wpływ 

Pereira (2001) Badanie na 
poziomie 

krajowym (USA) 

VAR Infrastruktura 
publiczna (różne 

typy) 

Pozytywny wpływ 

Pereira i Roca, 
2001 

Badanie na 
poziomie 

krajowym i 
regionalnym 
(Hiszpania) 

VAR Infrastruktura 
publiczna 

Rolnictwo:-0.05 
Przemysł: 0.81 

Budownictwo:1.23 
Usługi: 0.37 

Gwartney i in. 
(2004) 

Badanie na 
poziomie 86 

krajów 

Przekrojowa (cross-
section) 

Inwestycje 
publiczne w relacji 

do PKB 

Znaczący pozytywny 
wpływ 

Milbourne, Otto i 
Voss 

(2003) 

Badanie na 
poziomie 74 

krajów 

Przekrojowa (cros-
section) 

Inwestycje 
publiczne w relacji 

do PKB (także 
podejście 

zdezagregowane do 
sektorów 

gospodarczych) 

Wpływ nieznaczący 

Crescenzi i 
Rodríguez-Pose 

(2012) 

120 regionów 
(NUTS-1 i NUTS-2) 
z 11 krajów EU-15 

Regresja (analiza 
panelowa) z 

uwzględnieniem 
autokorelacji 
przestrzennej 

Autostrady Nieznaczący wpływ. 
Ważna rola innych 

czynników 
uwzględnionych w 

analizie (migracji oraz 
inwestycji B+R) 

Wegener (2008) NUTS-3 (1330 
jednostek z krajów 

UE, Norwegii, 
Szwajcarii oraz 

zachodnich państw 
bałkańskich) 

Model SASI (Spatial 
and Socio-economic 

Impacts of 
Transport 

Investments and 
Transport System 

Improvements). Przy 
zastosowaniu 

zlogarytmizowanej 
funkcji produkcji 
Cobba Douglasa. 

Infrastruktura 
transportowa 

Wpływ dostępności 
(drogowej, kolejowej i 

powietrznej) o 
charakterze 

niebiznesowym  na 
PKB per capita w 
sektorze: Usług 

handlowych, 
transportowych i 

turystycznych (0,03); 
Usług finansowych 
(0,09); Innych usług 

(0,24). Wpływ 
dostępności 

(drogowej i kolejowej) 
o charakterze 

towarowym  na PKB 
per capita w sektorze: 

rolniczym (0,17); 
przetwórstwie 

przemysłowym (0,07); 
budownictwie (0,15). 

Źródło: Opracowanie własne oparte na zestawieniu Rompa i De Haana (2005); Martínez (2007); Wegener 
(2008); Pereira i Andraz (2010); Crescenzi i Rodríguez-Pose (2012). 
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Analiza wyników badań zaprezentowanych przez Rompa i De Haana (2005), Martínez (2007), 

Wegenera (2008) oraz Pereira i Andraza (2013) wskazuje, iż wartości elastyczności produkcji 

względem infrastruktury publicznej (w tym transportowej) są w dużej mierze bardziej 

konserwatywne niż w przypadku pierwszych badań prowadzonych na przełomie lat 80. i 90. 

XX w. W zdecydowanej większości opracowań poświęconych oddziaływaniu infrastruktury 

publicznej na wzrost gospodarczy wykazywana jest pozytywna relacja między tymi dwoma 

kategoriami, aczkolwiek wiele badań nie uwzględnia wzajemnych sprzężeń między nimi 

(causality problem). W niewielkiej części analiz (m.in. Cohen i Morrison Paul (2004)) 

modelowane są relacje z innymi regionami poprzez wykorzystanie narzędzi ekonometrii 

przestrzennej. W mniejszości pozostają także modele endogenizujące kapitał publiczny (m.in. 

Canning i Pedroni (1999) oraz Cadot i in. (2002).Ponadto, w dalece niewystarczającym 

stopniu podejmowana jest próba uwzględnienia nieliniowych zależności związanych z 

rozpatrywaniem powiązań infrastrukturalnych jako sieci, a także zbyt mało uwagi przykłada 

się już istniejącemu kapitałowi publicznemu i jego restytucji (De Haan, Romp 2005). 

Znaczenie infrastruktury transportowej (autostrad) jest kwestionowane na gruncie badania 

Crescenzi i Rodríguez-Pose (2012), gdzie główna rola w stymulowaniu wzrostu 

gospodarczego przypisywana jest działalności B+R oraz procesom migracyjnym. 

W świetle rozważań nad sieciowym charakterem infrastruktury transportowej i złożonością 

jej wpływu na wzrost gospodarczy należy wspomnieć o modelu SASI (Spatial and Socio-

economic Impacts of Transport Investments and Transport System Improvements) (Wegener, 

Bökemann1998; Wegener 2008). SASI stanowi narzędzie badawcze umożlwiające analizę 

oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportową (w tym w transeuropejską sieć TEN-

T) na PKB oraz dostępność regionów europejskich. Modelowaniu podlega nie tylko 

produkcja, ale także zmiany w liczbie populacji. SASI bazuje na poziomie NUTS-3 dezagregacji 

terytorialnej (1330 jednostek z krajów UE, Norwegii, Szwajcarii oraz zachodnich państw 

bałkańskich) uwzględniając sieć połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych. Model 

wykorzystuje dynamiczną bazę danych historycznych (począwszy od 1981 r.) oraz prognoz 

wykorzystujących dokumenty UE dotyczące zmian w systemie transportowym (Wegener 

2008). Z punktu widzenia prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozważań warto 

przedstawić funkcję produkcji stosowaną w modelu SASI.  Należy wspomnieć, iż model 
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pozwala na przeprowadzenie analizy w układzie sektorowym (rolnictwo; przemysł; 

budownictwo; usługi finansowe; handel, turystyka, transport; inne usługi): 

 

qir(t) = f[Cir(t),Lir(t),Air(t),Xir(t),Sr(t),Rir(t)], 
gdzie: 

qir(t)  – PKB w sektorze i w regionie r w roku t; 

Cir(t) – wektor zmiennych dotyczących kapitału używanego w produkcji sektora i w regionie 

r; 

Lir(t) – wektor zmiennych dotyczących czynnika pracy używanego w produkcji sektora i w 

regionie r; 

Air(t) – wektor wskaźników dostępności dotyczących sektora i w regionie r; 

Xir(t)  – wektor zmiennych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej sektora i w regionie r w 

roku t (obejmuje zasoby tradycyjnych czynników produkcji oraz takich determinant 

jak: organizację przestrzenną regionu (m.in. układ osadniczy); transport 

wewnątrzregionalny; szkolnictwo wyższe i kulturę; rynek mieszkaniowy; środowisko 

naturalne); 

Sr(t)  – transfery do regionu r w roku t (m.in. w ramach polityki spójności); 

Rir  – czynnik rezydualny. 

SASI uwzględnia w sposób agregatowy, typowy dla neoklasycznych modeli z rozszerzoną 

funkcją produkcji, czynniki o charakterze lokalnym. Współzależności z innymi jednostkami 

terytorialnymi modelowane są głównie przy zastosowaniu wskaźników dostępności. Przez 

wzgląd na przedstawiony na wstępie niniejszego opracowania zarys koncepcji spójności 

terytorialnej jako optimum terytorialnego, gdzie następuje odwołanie do wskaźników 

dostępności, w niniejszym miejscu nieco szerzej zaprezentowane zostanie ujęcie tych 

mierników w modelu SASI. Wskaźniki dostępności określają we wspomnianym narzędziu 

badawczym atrakcyjność lokalizacji regionu r względem innych jednostek terytorialnych 

(1330 regionów podlegających modelowaniu oraz 41 regionów zewnętrznych) oraz 

atrakcyjność lokalizacyjną tych destynacji dla regionu r (Wegener 2008): 

 

(14) 

(15) 
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𝐴𝑟𝑚 (𝑡) = � 𝑊𝑠𝑠  𝑡 exp −𝛽𝑐𝑟𝑠𝑚  𝑡  , 

 
gdzie: 

Arm(t)  – dostępność regionu r w czasie t przy zastosowaniu środku transportu m; 

Ws(t)  – liczba ludności w innych regionach w czasie t; 

crsm(t) – funkcja uogólnionych kosztów podróży pomiędzy regionem r i s przy użyciu środka 

transportu m w roku t. 

Przy czym w przypadku c(t) uwzględnianie są także bariery językowe, polityczne i kulturowe, 

zgodnie ze wzorem: 

𝑐𝑟𝑠𝑚 = 𝑐𝑟𝑠𝑚
′  𝑡 + 𝑒𝑟 ′ 𝑠′  𝑡 + 𝑠𝑟 ′ 𝑠′ + 𝑙𝑟 ′ 𝑠′ , gdzie r ϵ R, 

 
gdzie: 

er's'(t)  – egzogeniczna zmienna określająca poziom integracji europejskiej; 

sr's'  – egzogeniczna zmienna aproksymująca poziom bliskości dziedzictwa kulturowego i 

historycznego między regionem r i s; 

lr′s′  – egzogeniczna zmienna odzwierciedlająca poziom bliskości językowej. 

W ostatnim kroku wskaźniki dostępności dla różnych środków transportu agregowane są w 

jeden miernik o postaci: 

𝑐𝑟𝑠 (𝑡) = −
1

𝜆
𝑙𝑛 � exp −𝜆𝑐𝑟𝑠𝑚  𝑡  𝑚𝜖𝑀𝑟𝑠

, 

 
W modelu SASI funkcjonują cztery wskaźniki dostępności: 1) dostępność drogowa i kolejowa 

(podróże); 2) dostępność drogowa, kolejowa i powietrzna (podróże); 3) dostępność drogowa 

(przewóz towarów); 4) dostępność drogowa i kolejowa (przewóz towarów). Wartości 

elastyczności PKB per capita względem powyższych wskaźników dostępności (dla 

poszczególnych sektorów ekonomicznych) zostały zaprezentowane w tabeli 7. 

5. Podsumowanie i refleksje końcowe 

Głównym celem niniejszego opracowania była analiza tradycyjnych neoklasycznych oraz 

endogenicznych modeli wzrostu gospodarczego pod kątem ich relacji z kategorią spójności 

terytorialnej. Uwaga została skoncentrowana zarówno na koncepcjach teoretycznych, jak i 

ich aplikacji w badaniach empirycznych. Spójności terytorialnej nadano utylitarny charakter 

definiując ją jako optimum terytorialne osiągane poprzez maksymalizację produktu 

synergicznego wykorzystania potencjałów wszystkich obszarów funkcjonalnych regionu przy 

zadanym poziomie użyteczności terytorialnej.  Z kolei, zadany  poziom użyteczności 

(16) 

(17) 
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terytorialnej - rozpatrywanej poprzez pryzmat dostępności do: zasobów naturalnych, 

kulturowych, rekreacyjnych, rynków pracy oraz usług użytku publicznego – określono jako 

wynik konsensusu między rezydentami danego regionu odzwierciedlony w polityce władz 

publicznych.  Wytyczając cele i dobierając do nich adekwatne instrumenty działania 

instytucje odpowiadające za politykę rozwoju  mogą dążyć do osiągniecia maksymalnego 

produktu regionalnego przy określonym poziomie użyteczności terytorialnej. Spójność 

terytorialna rozpatrywana jest zatem zarówno w ujęciu statycznym (jako docelowe 

optimum), jak i dynamicznym (jako zintegrowane podejście terytorialne w polityce rozwoju 

zorientowane na osiągnięcie rzeczonego optimum). Poniżej zaprezentowano główne 

konkluzje sformułowane na podstawie analizy przeprowadzonej w poszczególnych częściach 

opracowania: 

 wszystkie teorie wzrostu i rozwoju na poziomie krajowym oraz regionalnym mają charakter 

przestrzenny. Każda koncepcja teoretyczna odniesiona do określonej jednostki terytorialnej 

pozwala co najmniej scharakteryzować ją poprzez wektor zmiennych i zachodzących między 

nimi relacji umożliwiając tym samym porównywanie poszczególnych obszarów 

geograficznych. Powyższa interpretacja jest tyleż oczywista, co trywialna. Znacznie bardziej 

dyskusyjna jest natomiast kwestia uwzględnienia w konstrukcjach teoretycznych kategorii 

terytorium uwzgledniającej złożony system współzależności między materialnymi i 

niematerialnymi czynnikami rozwoju o charakterze lokalnym. Wszystkie teorie i modele  

rozwoju zawierają w sobie pierwiastek terytorialny. Czasami stanowi on podstawę danej 

konstrukcji myślowej, niekiedy zaś wyrażony jest implicite;  

 przy uwzględnieniu kryterium znaczenia terytorium w kształtowaniu procesów rozwojowych 

dokonano w opracowaniu skategoryzowania teorii  wzrostu i rozwoju wyróżniając trzy grupy: 

1) koncepcje - terytorium jako determinanta warunków wyjściowych rozwoju (głównie 

tradycyjne neoklasyczne modele wzrostu nawiązujące do teorii Solowa-Swana); 2) koncepcje 

uwzględniające bezpośrednio lub pośrednio dystans przestrzenny (głównie endogeniczne 

modele wzrostu, nowa geografia ekonomiczna, nowa geografia ekonomiczna wzrostu 

(NEGG), teoria lokalizacji,); 3) koncepcje  uwzględniające specyfikę wewnątrzregionalną 

(teorie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem ekonomii ewolucyjnej i instytucjonalnej); 

 tradycyjne modele neoklasyczne jako przedstawiciele pierwszej z powyższych grup mają na 

gruncie formalnym naturę a-terytorialną abstrahującą od uwarunkowań regionu o 
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charakterze geograficznym (takich jak m.in. dostępność transportowa, morfologia terenu, 

zasoby naturalne, itp.) oraz relacyjnym (odzwierciedlonych m.in. w efektach 

aglomeracyjnych, kapitale społecznym, powiązaniach o charakterze materialnym i 

niematerialnym, lokalnych milieu, etc.). Na poziomie interpretacyjnym wspomniane modele 

pozwalają  jednak uwzględnić  w mniej lub bardziej ograniczonym stopniu czynniki 

terytorialne. Długookresowy wzrost gospodarczy determinowany jest bowiem przez 

wyjściowe zasoby pracy i kapitału, egzogenne stopy rozwoju technologicznego i oszczędności 

oraz zmiany natury demograficznej będące wypadkową oddziaływania szeregu złożonych 

czynników i relacji terytorialnych. Wymiar terytorialny nie stanowi tu – expressis verbis - 

czynnika stymulującego rozwój, ani nie jest włączony w  jego mechanizmy; 

 w przypadku endogenicznych modeli wzrostu pośrednie uwzględnienie efektów 

aglomeracyjnych (a tym samym dystansu geograficznego) ma miejsce poprzez przyjęcie 

założenia o co najmniej stałych przychodach z odtwarzalnych czynników produkcji. Aspekty 

terytorialne nie mają tu charakteru implicite jak w przypadku tradycyjnych modeli 

neoklasycznych i występują w roli kluczowych determinant mechanizmów społeczno-

gospodarczych. Nowe modele wzrostu operują jednakże ciągle na stosunkowo wysokim 

poziomie generalizacji i abstrakcji w zakresie kwestii terytorialnych. Dotykają one tylko w 

bardzo ograniczonym wymiarze złożoności mechanizmów i relacji zachodzących wewnątrz 

regionu. Rola terytorium pozostaje zogniskowana na kategorii efektów aglomeracyjnych i 

wynikających z nich implikacji dla charakterystyki procesów rozwojowych;  

 płaszczyzna empiryczna studiów nad wzrostem gospodarczym konstytuowana jest w dużej 

mierze przez badania odwołujące się do neoklasycznej agregatowej funkcji produkcji. W tym 

celu do modeli wprowadzane są zmienne będące aproksymacją takich kategorii 

terytorialnych jak: kapitał ludzki, kapitał społeczny, efekty aglomeracyjne, zasoby 

infrastrukturalne. Interpretacja i weryfikacja wyników badań jest funkcją sposobu 

zdefiniowania i zoperacjonalizowania lokalnych czynników wzrostu, metod estymacji 

parametrów, poziomu dezagregacji terytorialnej oraz uwzględnienia zależności i sprzężeń 

między sąsiednimi obszarami terytorialnymi. Ten ostatni element implikuje zastosowanie 

instrumentarium ekonometrii przestrzennej (m.in. SSAR (SAR/SEM) – model jednoczesnej 

autoregresji przestrzennej; SMA schemat przestrzennej średniej ruchomej; SEC – model 

przestrzennych składników błędu). Mimo rosnącego znaczenia ekonometrii przestrzennej w 
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badaniach nad wzrostem regionalnym – przy całej świadomości jej ograniczeń polegających 

na sprowadzeniu regionów do homogenicznych obiektów – rola tego typu technik w analizie 

wzrostu gospodarczego wydaje się być ciągle niewystarczająca. W badaniach empirycznych 

dominują rozważania oparte na jednorównaniowych modelach neoklasycznej proweniencji 

(por. Chizzolini 2008). Z całą pewnością warte odnotowania są wielorównaniowe narzędzia 

analityczne – m.in. modele SASI i MASST. Mając na uwadze powyższe kwestie należy 

stwierdzić, iż porównywalność badań empirycznych prowadzonych przy zastosowaniu 

agregatowych rozszerzonych funkcji produkcji jest ograniczona. Tym samym ograniczone jest 

pole pełnej konkluzywności wniosków wypracowanych nie w ramach jednej analizy, ale na 

poziomie całego obszaru badawczego opartego na neoklasycznej teorii wzrostu; 

 zbyt duże uproszczenia mające na celu kwantyfikację lokalnych czynników rozwoju nie służą 

poprawie jakości wnioskowania na podstawie agregatowych funkcji produkcji. Roberto 

Camagni określa to dosadnie konstatując: „Brak możliwości bezpośredniego pomiaru 

efektów generowanych przez kapitał terytorialny implikuje utożsamianie tych efektów z 

„postępem technologicznym” w funkcji produkcji, lecz stanowi to jedynie miarę naszej 

„ignorancji”” (Camagni 2008, 46). Postulowanym rozwiązaniem jest połączenie narzędzi 

nowej geografii ekonomicznej oraz nowej teorii wzrostu z dorobkiem nurtu lokalnego 

rozwoju endogenicznego (Capello 2009). Za krok poczyniony w tym kierunku można uznać 

koncepcję „nowe nowej geografii ekonomicznej” (Ottaviano 2010) zorientowanej w 

większym stopniu na mikroekonomiczny szczebel rozważań. Warto jednak postawić pytanie, 

czy modelowanie makroekonomiczne stanowi odpowiednią formę dla wyrażenia lokalnych 

czynników rozwoju. Za w pełni zasadne należy uznać dążenie do większej 

komplementarności pomiędzy zastosowaniem ilościowych i sformalizowanych modeli 

wzrostu oraz teorii rozwoju lokalnego odwołujących się do jakościowych metod analizy, 

aczkolwiek szerokiej debacie winna zostać poddana zasadność łączenia tych dwóch nurtów 

na drodze formalnej w szerszym stopniu niż ma to miejsce obecnie; 

 analiza badań empirycznych wskazuje, iż - przy wszystkich wyszczególnionych wyżej 

zastrzeżeniach - zaprezentowana w niemniejszym opracowaniu koncepcja spójności 

terytorialnej ujętej jako optimum terytorialne może zostać poddana operacjonalizacji. Tym 

samym, może zostać podjęta próba empirycznego badania zagadnienia spójności 

terytorialnej w oparciu o rozszerzoną neoklasyczną funkcję produkcji. 
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