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Wykład 9

Efekty aglomeracji

Plan wykładu

1. Wprowadzenie
2. Korzyści skali
3. Geografia ekonomiczna – przykład
4. Efekty aglomeracji a wzrost
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1. Wprowadzenie 1/6

Ludzie mają skłonność do grupowania się 
(tworzenia klastrów) z powodów
Socjologicznych (interakcje z innymi).
Psychologicznych (strach przed samotnością).
Historycznych.
Geograficznych.
Ekonomicznych. Koncentrowanie działalności 
gospodarczej na określonym terenie określa się 
mianem aglomeracji działalności gospodarczej. 
Aglomeracja dokonuje się na poziomie globalnym, 
kontynentalnym lub krajowym.

1. Wprowadzenie 2/6

Rozkład działalności gospodarczej w Europie (wg. 
A. Copusa, na danych z 1105 regionów w UE).
Rozpatrywany w ramach podziału Centrum-
Peryferie.
Centrum zdefiniowane jako największe miasto.
Uwzględnia czas potrzebny aby dotrzeć do innego 
centrum, z uwzględnieniem jakości dróg i innej 
infrastruktury, limitów prędkości w miastach (górach, 
etc.), niezbędnego czasu odpoczynku, etc.
Uwzględnia potencjalną wielkość rynku, mierzoną 
wielkością PKB z uwzględnieniem różnic w sile 
nabywczej (PPP).
Indeks peryferyjności – przyjmuje wartość 0 dla 
najbardziej centralnego regionu z największym 
potencjałem i 100 dla regionu najbardziej 
peryferyjnego.
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1. Wprowadzenie 3/6

Struktura 
Centrum-
Peryferie w 
Europie.
(Hinloopen, 
van Marrewijk)

1. Wprowadzenie 4/6

Dlaczego 
koncentracja?
Korzyści skali
Koszty 
transportu
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1. Wprowadzenie 5/6

Polder Północno-
Wschodni (48 tys. 
hektarów) 1937-
1942

1. Wprowadzenie 6/6
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2. Korzyści skali 1/6

Przykład wykorzystania korzyści skali: Dongguan w 
Chinach
W 1978r. grupa wiosek zamieszkana przez 400 tys. ludzi 
żyjących z połowu ryb i rolnictwa.
Od 1980r. Tempo wzrostu PKB wynosi 20% rocznie i 
obecnie zamieszkiwany przez 7 mln ludzi.
Ten rozwój bez wątpienia wynikał z dostępności gruntów i 
siły roboczej, ale też korzyści skali: jedna z fabryk w 
Dongguan wytwarzała w 2005r. 30% światowej produkcji 
głowic odczytująco-zapisujących wykorzystywanych w 
napędach twardych dysków; inna – 30 mln telefonów 
komórkowych; następna – 60% elektronicznych urządzeń do 
nauki sprzedawanych w USA.
Korzyści skali nie ograniczyły się do pojedynczych firm: w 
Dongguan produkuje się 95% wszystkich komponentów 
potrzebnych w produkcji komputerów osobistych. Fabryki 
tego miasta dostarczają 40% światowej produkcji niektórych 
z tych komponentów.

2. Korzyści skali 2/6

Korzyści skali polegają na spadku przeciętnego 
kosztu (kosztu przypadającego na jednostkę 
produktu) w miarę wzrostu wielkości produkcji.
Korzyści skali mogą być wewnętrzne lub 
zewnętrzne. Zewnętrzne korzyści skali są 
tożsame z korzyściami z aglomeracji.
Wewnętrzne korzyści skali polegają na redukcji 
kosztów przeciętnych dzięki większej produkcji 
danego zakładu.
Wewnętrzne korzyści skali są pieniężne (zakup 
dóbr zaopatrzeniowych po niższej cenie) albo 
technologiczne: statyczne (stały koszt rozłożony 
na większą produkcję) lub dynamiczne
(umiejętność zarządzania firmą zdobywana przez 
doświadczenie i skalę produkcji).
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2. Korzyści skali 3/6

Poszczególne gałęzie charakteryzują się 
różnymi wewnętrznymi korzyściami skali 
produkcji:
Stałe lub słabo rosnące wewnętrzne korzyści 
skali: produkcja ubrań, tkanin, wyrobów ze 
skór, z drewna, większości produktów 
rolnictwa.
Silnie rosnące wewnętrzne korzyści skali: 
farmaceutyki (i inne produkty chemiczne), 
produkcja samochodów, wytwarzanie energii i 
gazu, produkcja metali, cementu, benzyn, 
maszyn i urządzeń biurowych, napojów i 
papierosów, poligrafia i działalność 
wydawnicza.

2. Korzyści skali 4/6

Zewnętrzne korzyści skali mogą wynikać z korzyści 
z lokalizacji i urbanizacji.
Korzyści skali płynące z lokalizacji zależą od liczby 
firm w tej samej gałęzi i ulokowanych w tym samym 
miejscu. 
Statyczne korzyści z lokalizacji wynikają z: dużej 
liczby konsumentów w miejscach koncentracji 
producentów, możliwości outsourcingu, przyciągania 
pracowników o specyficznych kwalifikacjach.
Dynamiczne korzyści z lokalizacji wynikają z 
rozprzestrzeniającej się między firmami 
(ulokowanymi w jednym miejscu), płynącej z 
rutynowej i nieprzerwanej działalności produkcyjnej, 
wiedzy. 
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2. Korzyści skali 5/6

Zewnętrzne korzyści skali z urbanizacji
wynikają z większej liczby firm z różnych gałęzi 
wytwórczości działających w tym samym miejscu.
Statyczne korzyści z urbanizacji wynikają z: 
obserwacji i adaptacji technik z innych gałęzi (także 
za pośrednictwem przepływu pracowników) oraz 
specjalizacji w produkcji dóbr zaopatrzeniowych.
Dynamiczne korzyści z urbanizacji wynikają z 
przyciągnięcia różnych firm i pracowników do danej 
lokalizacji, powiększenia rynku i zysków, 
przyciągnięcia nowych firm i pracowników…
Zewnętrzne korzyści skali, tzw. „czyste” 
oznaczają rozłożenie kosztów stworzenia 
infrastruktury na większą liczbę podatników.

2. Korzyści skali 6/6

Efekty aglomeracji są wzmacniane przez gęstość 
(liczbę pracowników) i osłabiane przez odległość:
Podwojenie wielkości miasta podnosi produktywność 
o 3-8%.
Podwojenie gęstości podnosi produktywność o 5% 
(Europa).
10% wzrost zatrudnienia w danej gałęzi podnosi 
produkcję firmy (bez zmiany nakładów) o 0.6-0.8%
Wzrost odległości od centrum miasta o 1% obniża 
produktywność o 0.13%.
Podwojenie czasu dojazdu do centrum obniża 
produktywność o 15%.
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3. Geografia ekonomiczna -
przykład 1/5

Przykład ilustruje źródła aglomeracji działalności 
gospodarczej.
Rozważmy dwa kraje: A i B oraz dwie gałęzie 
produkcji: przemysł i rolnictwo.
Każda z firm w przemyśle sprzedaje 6 jednostek 
rolnikom i 4 robotnikom. Całkowity popyt = 10.
Popyt na produkty rolnictwa jest przypisany do 
kraju. W kraju A wynosi 4, zaś w kraju B wynosi 2. 
(Część czynników produkcji jest niemobilna).
Robotnicy mogą przemieszczać się między A i B.
Koszty transportu z kraju A do B wynoszą 1 EUR za 
jednostkę.

3. Geografia ekonomiczna -
przykład 2/5

Wielkość sprzedaży firmy w zależności od decyzji 
lokalizacyjnych innych firm.

Sprzedaż w A Sprzedaż w B

Wszystkie firmy w A 4 (rob)+4 (rol)=8 0 (rob)+2 (rol)=2

Wszystkie firmy w B 0 (rob)+4 (rol)=4 4 (rob)+2 (rol)=6

25% firm w A, 

75% firm w B

1 (rob)+4 (rol)=5 3 (rob)+2 (rol)=5
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3. Geografia ekonomiczna -
przykład 3/5

Koszty transportu firmy w zależności od decyzji 
lokalizacyjnych innych firm.

Produkcja w A Produkcja w B

Wszystkie firmy w A 0 +2 (rol w B)=2 4 (rob w A)+

4 (rol w A)=8

Wszystkie firmy w B 4 (rob w B)+

2 (rol w B)=6

0 +4 (rol w A)=4

25% firm w A, 

75% firm w B

3 (rob w B)+

2 (rol w B)=5

1 (rob w A)+

4 (rol w A)=5

3. Geografia ekonomiczna -
przykład 4/5

WNIOSKI:
Firma ulokuje produkcję w A, jeśli inne firmy 
działają w A (bo 2<8).
Firma ulokuje produkcję w B, jeśli inne firmy 
działają w B (bo 4<6).
Lokalizacja jest obojętna, jeśli 25% firm działa w A, 
a reszta – w B (bo 5=5).
Zjawisko kumulacji: jeśli jedna lokalizacja 
przyciągnęła więcej firm niż inne, nowa firma 
rozpocznie działalność w tym miejscu, które 
przyciągnęło dotychczas więcej firm.
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3. Geografia ekonomiczna -
przykład 5/5

Równowaga może być stabilna lub niestabilna. 
Stabilna równowaga: zmiana lokalizacji przez jedną 
firmę nie powoduje zmiany lokalizacji innych firm.
Równowaga stabilna może być nieoptymalna. Jeśli 
wszystkie firmy działają w A, koszty transportu 
wynoszą 2, jeśli w B – wynoszą 4.
Lokalizacja i przepływy handlowe są ze sobą 
powiązane. Kombinacja kosztów transportu i korzyści 
skali odpowiada za koncentrację działalności 
produkcyjnej w jednym miejscu. Duże regiony stają 
się eksporterami dóbr, na które jest duży popyt na 
ich rynku lokalnym.

4. Efekty aglomeracji a wzrost 1/6

Silniejsza aglomeracja prowadzi do wzrostu 
nierówności międzyregionalnych, które zachęcają do 
dalszej aglomeracji.

Regionalne 
nierówności

Aglomeracja

AA
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4. Efekty aglomeracji a wzrost 2/6

Przestrzenna koncentracja działalności 
gospodarczej sprzyja innowacjom (lokalne efekty 
rozprzestrzeniania).

Wzrost 
gospodarczy

Aglomeracja

SS

4. Efekty aglomeracji a wzrost 3/6

Bardziej innowacyjne środowisko przyciąga nowe 
firmy, co prowadzi do spadku zysków (efekt 
konkurencji). Pojawiają się też efekty nasycenia 
(congestion)

Regionalne 
nierówności

Aglomeracja

RR
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4. Efekty aglomeracji a wzrost 4/6

Równowaga 
ogólna

4. Efekty aglomeracji a wzrost 5/6

Interwencje zmierzające do relokacji i 
rozproszenia działalności (np. redystrybucyjna 
polityka fiskalna) powoduje przesunięcie RR do RR1, 
spadek nierówności i aglomeracji, co prowadzi do 
spadku wzrostu gospodarczego.
Polityka zmierzająca do zwiększenia 
innowacyjności regionów biedniejszych (np. poprawa 
transferu technologii przez inwestycje w 
infrastrukturę IT) nie obniża wzrostu regionów 
bogatszych, zatem podnosi tempo wzrostu dochodu 
krajowego. Łagodzenie nierówności i wzrost nie 
muszą się wykluczać.
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4. Efekty aglomeracji a wzrost 6/6

Aglomeracja 
i wzrost w 
15 krajach 
UE w latach 
1980-2007 
na poziomie 
krajów i 
regionów 
NUTS2


