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Geografia ekonomiczna:  

pojęcia wstępne (CE)  

 

Jan J. Michałek  
 

Na podstawie:  

S. Brakman, H. Garretsen, Ch V. Marrewijk:  

An introduction to geographical economics, roz. 1 i 2 

Czy istnieją jakieś proste prawidłowości w 

rozkładzie geograficznym działalności 

ekonomicznej? 

 Ta zwane prawo Zippf’a : zależność logarytmiczna 
pomiędzy  pozycją miasta (w rankingu) a rozmiarami 
miast; 
 Dobrze sprawdza się w przypadku Indii, ale również w 

przypadku większości krajów 

 Zależność pomiędzy strukturą geograficzną handlu 
a odległością; 
 Znacząca zależność, zwłaszcza jeżeli dodatkowo 

uwzględnimy potencjał popytowy kraju partnerskiego 

 Por. cytowane już dane dla Niemiec 
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Table 1.1 Ten largest urban agglomerations in India* 

Name  Population  Rank  Ln(rank) Ln(population) 

Bombay 12,596 1 0.0 16.3 

Calcutta 11,022 2 0.7 16.2 

Delhi 8,419 3 1.1 15.9 

Madras 5,422 4 1.4 15.5 

Hyderabad 4,344 5 1.6 15.3 

Bangalore 4,130 6 1.8 15.2 

Ahmedabad 3,312 7 1.9 15.0 

Pune 2,494 8 2.1 14.7 

Kanpur 2,030 9 2.2 14.5 

Lucknow 1,669 10 2.3 14.3 

* Source: see chapter 7 (data for 1991). Population x 1000 
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Figure 1.5 The Rank-Size Distribution for India* 
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* Data are for urban agglomerations, 1991; y = ln(size), x = ln(rank). 
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Poland, 1993  ludnosc rank   ln rank Ln size      

                

  WARSZAWA 1643 1 0,0 14,3   ... 

  Lódz 836 2 0,7 13,6   ... 

  Kraków 744 3 1,1 13,5   ... 

  Wroclaw 641 4 1,4 13,4   ... 

  Poznan 583 5 1,6 13,3   ... 

  Gdansk 462 6 1,8 13,0   ... 

  Szczecin 417 7 1,9 12,9   ... 

  Bydgoszcz 384 8 2,1 12,9   ... 

  Katowice 360 9 2,2 12,8   ... 

  Lublin 351 10 2,3 12,8   ... 

  Bialystok 275 11 2,4 12,5   ... 

  Czestochowa 260 12 2,5 12,5   ... 

  Sosnowiec 251 13 2,6 12,4   ... 

  Gdynia 250 14 2,6 12,4   ... 

  Radom 231 15 2,7 12,4   ... 

  Bytom 229 16 2,8 12,3   ... 

  Gliwice 215 17 2,8 12,3   ... 

  Kielce 214 18 2,9 12,3   ... 

  Zabrze 204 19 2,9 12,2   ... 

  Torun 203 20 3,0 12,2   ... 

Rozkład miast w Polsce 

y = -0,7485x + 14,364
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Table 1.3 Germany; 15 largest export markets, 1998 

 Exports from Germany GDP Distance to Germany 

1 France    60.3 1,427 809 

2 United States   51.1 8,230 7,836 

3 United  Kingdom   46.3 1,357 876 

4 Italy    40.1 1,172 963 

5 Netherlands    38.1 382 349 

6 Belgium#    30.9 248 425 

7 Austria    29.5 212 482 

8 Switzerland    24.3 264 468 

9 Spain    21.9 553 1,632 

10 Poland    13.7 159 632 

11 Sweden    12.5 226 1,259 

12 Czech Republic   10.7 56 404 

13 Japan    10.4 3,783 9,085 

14 Denmark    9.4 175 556 

15 Hungary    8.7 48 853 

* Data sources: World Bank (GDP, 1998, in billion U.S. $), OECD (exports, 1998, in billion 

U.S. $), and Britannica Atlas (distance in kilometers between geographic centers).  
# Includes Luxembourg. 
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Figure 1.7 German exports and distance, 1998 monthly average 

Panel a. German exports
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Von Thunen (1826): Mono-centryczny 

model miasta i jego okolic rolniczych 

 istnieje równina, doskonale płaska bez żadnych przeszkód; 

 istnieją dodatnie koszty transportu do miasta: zależą one od 
dostarczanych produktów rolnych 

 jaka jest lokalizacja produkcji tych, którzy dążą do minimalizacji 
kosztów dzierżawy ziemi i transportu; 

  tworzy się równowaga w lokalizacji rolników 

 dla każdego typu uprawy można pokazać rentę gruntową (r), zależną 
od odległości od miasta, którą są gotowi płacić rolnicy: 

 renty gruntowe różnią się w zależności od cen rodzaju uprawy  

 oddalając się od centrum mamy coraz niższe renty i coraz wyższe 
koszty transportu 

 najbliżej miasta największe renty są gotowi zapłacić producenci 
kwiatów; 

 Por. następne rysunki:  

© Charles van Marrewijk, 2003 

10 
An Introduction to Geographical Economics 
Brakman, Garretsen, and Van Marrewijk 

Figure 2.1 The Von Thünen model 
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Figure 2.1 continued 

Zgodnie z modelem Van 

Thunena: 

Tworzy się równowaga centryczna wokół 
miasta: 

 najbliżej hoduje się kwiaty; 

 Potem, nieco dalej warzywa; 

 najdalej zboża (najniższa cena w stosunku 
kosztów transportu); 

 podobne zjawiska zaczęto obserwować na 
terenach Polski np. wokół Łodzi w II połowie 
XIX wieku 
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Alonso (1964): 

modyfikacja modelu Von Thunena: 

 central business area: CBA (zamiast miasta); 

 dojeżdżający do pracy (commuters: zamiast 
rolników) 

 użyteczność z  mieszkania i czasu wolnego: 
porównanie do kosztów transportu; 

  czynsze są najwyższe blisko central business 
area 

  efektywna wykorzystanie ziemi i 
mieszkań/domów w aglomeracjach 

Anas, Arnott & Small (1998): 

rozszerzenie modelu Alonso: 

 sformułowanie wniosków nt. struktury urbanizacji: 
 gęstość zaludnienia spada wraz z oddalaniem się od CBA; 

 występuje decentralizacja miast w krajach zachodnich (z 
powodu obniżki kosztów transportu); 

 Ograniczenia w stosowaniu modelu CBA 
 nie ma możliwości analizy współzależności między 

miastami (w obszarze aglomeracji) 

 lokalizacja miasta jest dana: bada się tylko położenie 
rolników czy dojeżdżających 
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Ekonomia urbanizacji (Urban economics): 

zewnętrzne korzyści skali 

(Henderson 1974, 1988), Mills (1967) 

 Analiza systemu miast (raczej bez otoczenia): brak wewnętrznych kosztów 
transportu  

 bo większość ludzi żyje na terenach zurbanizowanych 

 głównym czynnikiem wzmagającym aglomerację są zewnętrzne korzyści skali 
(dla danych gałęzi działalności); 

 czynnikiem umożliwiającymi zewnętrzne korzyści skali są:  
 dostępność wyspecjalizowanej informacji,  

 odpowiedni wyspecjalizowany rynek siły roboczej,  

 wyspecjalizowani dostawy; 

 czynnikiem zapobiegającym nadmiernej koncentracji są: koszty zatłoczenia: 
 koszty podróżowania; 

 koszty czynszów; 

 wnioski  

 różne rodzaje miast dopasowanych do specyfiki działalności; 

 bodźce do tworzenia miast dopasowanych do potrzeb odpowiednich gałęzi. 

 Ale: niezbyt wyraźne wsparcie empiryczne dla tych teorii; 

 wyspecjalizowanie miasta nie rosną szybciej (badania Glasera) 

 problem ci z przestrzenią poza miejską; 

Ekonomia regionalna  

(Regional economics): 

 Von Thunen (1826): decyzje rolników; 

 Weber (1909): optymalna lokalizacja firmy; 

 i: 

 Christaller (1933) & Losh (1940): lokalizacja miast w 
zależności od funkcji; 

  teoria centralnych miejscowości (Central place theory): 
założenia 
 równomierne rozłożenie reprezentatywnych konsumentów na 

równinie; 

 lokalizacja centralna jest inna; 

 pozostałe lokalizacja zależą od typu dostarczanych dóbr; 

 produkcja dóbr wykryje rosnące przychody skali ale 

 występują również koszty transportu 



9 

Teoria centralnych miejscowości 

(Central place theory): działanie 

 Działanie takiej współzależnej gospodarki:  

 konsumenci chcą również minimalizować koszty transportu: 

 bliski dostęp do żywności codziennego użytku (na wsi); 

 odległość do sklepów z elektroniką może być dalsza: bo 
rzadsze zakupy; 

  potrzebne są dwa typy miejscowości równo rozłożone po 
terenie; 

  przykład odpowiedniego rozłożenia miejscowości 
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Figure 2.3 Central Place system 

Village Small city Large city
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Problemy związane z teorią 

centralnej miejscowości: 

 Jakie są rzeczywiste zachowania konsumentów? 

 Jak forma niedoskonałej konkurencji: potrzebna do 
występowania korzyści skali; 

 niezbyt dobra weryfikacja w rzeczywistości; 

 formalne modele: w ramach analizy cząstkowej: oparte na 
wielu dosyć rygorystycznych założeniach (Nijkamp); 

 Por nast. rysunek: plany Holendrów z lat 1937-42 oparte 
bezpośrednio o teorię Losha i Christallera 

  próba analizy opartej o mikroekonomiczne podstawy i 
hierarchię centralnych miejsc (Fujita, Krugman, Venables)  

© Charles van Marrewijk, 2003 

20 
An Introduction to Geographical Economics 
Brakman, Garretsen, and Van Marrewijk 

Figure 2.4 Central places in a Dutch polder 
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Table 2.1 Population of locations in the Noord-Oost Polder* 

Location Start Planned  population Population in 1985 

Emmeloord 1946 10,000 18,976 

Marknesse 1946 2,000 2,194 

Ens 1948 2,000 1,618 

Kraggenburg 1948 2,000 655 

Luttelgeest 1950 2,000 666 

Bant 1951 2,000 651 

Rutten  1952 2,000 620 

Creil 1953 2,000 687 

Nagele 1954 2,000 1,014 

Espel 1956 2,000 714 

Tollebeek 1956 2,000 579 

*Source: “Dorpen in de IJsselmeerpolders” Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 

1986 

Nowa teoria handlu: zewnętrzne korzyści 

skali przykład niekorzystnej alokacji 

czynników produkcji 

 Występowanie zewnętrznych korzyści skali (dla danej gałęzi) 
może być przyczyną nieoptymalnej alokacji czynników 
produkcji; 

 np. w kraju A rozpoczęto produkcję PC-tów i wytwarza się 
500 tys. sztuk a koszt produkcji (i cena wynosi) 1000 $; 

 Krzywa średnich kosztów produkcji w kraju B jest pokazana 
na następnym rysunku; 

 Przy produkcji 500 tys. koszt produkcji wynosiłby 750$, ale 
przy b. małej produkcji znacznie przewyższa 1000$; 

 Jedna firma nie może rozpocząć produkcji w kraju B: jest to 
możliwe jedynie wtedy gdyby wszystkie się na to zdecydowały  
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Figure 2.5 Lock in effect, example 
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Podstawowy, wczesnych modeli nowej geografii: 

Krugman, Venables (1990): Integration & 

competitiveness of peripheral industries; 

 założenia: 

 2 kraje o takim samym względnym wyposażeniu w czynniki 
produkcji; 

 w obu krajach wytwarza się 2 dobra handlowe: homogeniczne 
i zróżnicowane przemysłowe (niedoskonała konkurencja); 

 Kraj  1 jest większy (60%) a drugi mniejszy (40%); 

 Kraj 1 ma większą ilość firm: firmy mogą wchodzić i 
wychodzić z rynku: ale nie mogą przenosić się między 
krajami; 

 siła robocza też jest niemobilna między krajami 
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Krugman, Venables (1990): Integration & 

competitiveness of peripheral industries 

 Zakres integracji: zależny od kosztów transportu (por. następny 
rysunek) 

 W autarkii (b. wysokie koszty transportu): udziały krajów w produkcji 
przemysłowej proporcjonalne do ich zasobów czynników produkcji 
(60 i 40%) 

 przy średnich kosztach transportu: wzrasta udział w produkcji kraju 
większego (przewyższa 60%), bo większy rynek i niższe koszty 
produkcji przy korzyściach skali 

 przy b. niskich kosztach transportu: udziału obu krajów 
proporcjonalne do ich zasobów czynników produkcji (produkcja z 
powrotem przenosi się do kraju 2) bo: 
 nie ma kosztów dostarczania towarów na drugi rynek; 

 firmy korzystają z niższych płac w kraju 2 

© Charles van Marrewijk, 2003 
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Figure 2.6 Share of world production in manufactures 
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Model podstawowy:  

(P. Krugman 1991): 

 założenia:  

 2 regiony: Północ (N) i Południe (S); 

 2 sektory produkcji M (przemysłowe)  i F (żywność); 

 M: produkuje różne odmiany przy wewnętrznych IRS; 

 Model Chamberlina: każda z firm produkuje tylko jedną odmianę M; 

 Firma może być zlokalizowana na S lub N 

 popyt na każdą odmianę jest dany zewnętrznie (egzogeniczny); 

 każda firma sprzedaje 4 jednostki robotnikom i 6 rolnikom  

  całkowity popyt na każą odmianę dobra M wynosi 10=6+4; 

 popyt robotników zależy od lokalizacji firmy; 

 popyt rolników jest przypisany do regionu: 4 jednostki na N i 2 na S; 

 koszty transportu: 1 $ na jednostkę produktu 

  jakie są decyzje lokalizacyjne firm? 

© Charles van Marrewijk, 2003 
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Table 3.1 Geography of sales 

 
Sales in North Sales in South Total Sales 

All firms in North 4 + 4 = 8 0 + 2 = 2 10 

All firms in South 0 + 4 = 4 4 + 2 = 6 10 

25% firms in North 
75% firms in South 

 
1 + 4 = 5 

 
3 + 2 = 5 
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 Table 3.2 Transport costs 

 
If location in North If location in South 

All firms in North 0 + 2 = 2  

(to farmers in South) 

4 + 4 = 8  
(to workers & farmers in North) 

All firms in South 4 + 2 = 6 

(to workers & farmers in South) 
0 + 4 = 4 
(to farmers in North) 

25% firms in North 

75% firms in South 

3 + 2 = 5  

(to workers & farmers in South 

1 + 4 = 5 

(to workers & farmers in North) 
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Analiza przykładowej tabeli 

 Pierwsza tabela: wielkość sprzedaży w zależności od 
lokalizacji firm; 

 Możliwe rozwiązania – zależne od kosztów transportu - są 
zaznaczone pogrubionymi liczbami; 

 Jeżeli wszystkie firmy na N:  koszty transportu 
(dostarczania towarów do N wynoszą 2  

 Jeżeli wszystkie firmy w S  koszty transportu do S wynoszą 
4 

 Jeżeli 25% w N a 75% w S: koszty wynoszą 5 (oba 
rozwiązania dla firm możliwe) 

Wnioski z przykładowej analizy 

 występują skumulowane skutki: jeżeli gdzieś ulokuje się część 
firm  wpływ na decyzje następnych; 

 możliwe są różne równowagi (multiple equilibria): albo na N, albo 
S albo po częściach; 

 Równowaga może być stabilna lub niestabilna:  ostatni szereg 
w tabeli 3.2: zmiana decyzji jednej firmy wpłynie na decyzję 
innych firm (efekt kuli śnieżnej) 

 stabilna równowaga nie musi być optymalna: wszystkie firmy 
zlokalizowane na S mają koszty 4 (a gdyby na N to 2) 

  równowaga zależy od efektów skali i kosztów transportu. 

  duże rynki stają się eksporterami dóbr przemysłowych o 
występujących IRS. 
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W uproszczonym przykładzie 

brakuje: 

 polityki cenowej firm; 

 zależności między cenami i kosztami transportu; 

 analizy struktury rynku; 

 równowaga w rzeczywistości zależy od interakcji: 

 płac; 

 cen; 

 kosztów transportu; 

 siły nabywczej konsumentów 

  schemat modelu standardowego 

© Charles van Marrewijk, 2003 

38 
An Introduction to Geographical Economics 
Brakman, Garretsen, and Van Marrewijk 

Figure 3.1 Structure of the core model of Geographical Economics 
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