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Wstęp

Odkąd uświadomiliśmy sobie, że za horyzontem też coś jest, że są tam jakieś
kraje i lądy, że żyją tam jacyś ludzie i że żyją inaczej, pojawiły się dwie pasje,
jeden dylemat i dwa problemy. Chcemy zobaczyć, jak tam jest, i opowiedzieć
innym, co tam jest. Zastanawiamy się, czy przypadkiem tam nie jest lepiej.
Rozważamy, w jaki sposób to, co się dzieje tam, wpływa na to, co jest tutaj,
i chcielibyśmy, żeby tutaj było tak jak tam, jeśli tam jest lepiej.
Z tych pasji, dylematów i problemów zrodziła się geografia, czyli nauka o specyfice różnych miejsc rozumia- przedmiot
geografii
nych jako jednostki przestrzenne lub osadnicze o rozmaitej wielkości i charakterze. Jej przedmiotem są cechy przyrodnicze i antropogeniczne (stworzone przez człowieka) oraz wzajemne powiązania i relacje
tych miejsc. Opisując i analizując antropogeniczne elementy miejsc, geografia
zajmuje się kwestiami natury gospodarczej, społecznej, politycznej i kulturowej.
Bada formy ich przejawiania się, uwarunkowania, poziom rozwoju i jego kierunki. Rozpatruje te zagadnienia w ich wzajemnym uzależnieniu i w stosunku do
istniejących w danym miejscu warunków przyrodniczych. W tym celu posługuje
się opisem struktur i procesów występujących w badanych miejscach (ujęcie
idiograficzne) oraz ich analizą zmierzającą do potwierdzenia lub sformułowania prawidłowości o charakterze ogólnych praw nauki (ujęcie nomotetyczne).
Postępując w ten sposób, dąży do pokazania różnorodności badanych miejsc,
a zarazem poszukuje podobieństw do innych tego typu jednostek przestrzennych lub osadniczych.
W zależności od tego, w jakim stopniu to czyni i co znajduje się w jej polu
badawczym, jest definiowana jako antropogeografia lub geografia człowieka
(różnych form ludzkiej aktywności), geografia społeczna, geografia polityczna
lub geografia gospodarcza, zwana też ekonomiczną. Geografia ekonomiczna
zajmuje się opisem i analizą przestrzennych zróżnicowań i uwarunkowań lokalizacji podmiotów, struktur, zjawisk oraz procesów gospodarczych i społecznych. Bada ich wzajemne relacje przestrzenne, a przede wszystkim powiązania
zachodzące między podmiotami, strukturami, zjawiskami oraz procesami
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gospodarczymi i społecznymi a środowiskiem przyrodniczym, w którym się znajdują, wpływając na to środowisko i zarazem będąc od niego zależnymi.
Przedmiotem geografii ekonomicznej są widziane w per
przedmiot
spektywie przestrzennej uwarunkowania gospodarki,
geografii
rozmieszczenie czynników produkcji i wzrostu gospoekonomicznej
darczego, lokalizacja działalności gospodarczej (produkcji, wymiany i konsumpcji), związane z jej prowadzeniem powiązania i przepływy oraz tworzone przez nią i w związku z nią struktury przestrzenne różnego rodzaju i skali. Może dotyczyć gospodarki jako całości, poszczególnych jej
sektorów (geografia: przemysłu, rolnictwa, handlu, usług, transportu, komunikacji, łączności, turystyki), jej czynników wzrostu (ekonomika środowiska,
geografia ludności, geografia różnego typu inwestycji) bądź jej struktur przestrzennych (geografia osadnictwa, geografia miast, geografia wsi, gospodarka
przestrzenna). W zależności od skali badanego obszaru występuje jako geografia gospodarcza świata, geografia gospodarcza poszczególnych kontynentów,
grup krajów, krajów lub ich regionów. Bywa uprawiana w sposób opisowy,
problemowy lub uogólniający (teoretyczny) bądź stanowi ujęcie łączące te trzy
nurty w różnych proporcjach.
Dostarczana przez nią wiedza jest potrzebna tym wszystzastosowanie
kim, których interesuje istniejące w różnych skalach przegeografii
strzennych zróżnicowanie gospodarki, a przede wszystkim
ekonomicznej
jego przyczyny. Ta wiedza jest niezbędna, by zrozumieć,
dlaczego jedne jednostki przestrzenne są lepiej rozwinięte gospodarczo, a inne
gorzej, by zidentyfikować zagrożenia i bariery rozwoju gospodarki oraz określić przewidywane kierunki jej rozwoju w różnych jednostkach przestrzennych
i osadniczych, a także w skali globalnej.
Jest to wiedza szczególnie potrzebna ludziom sposobiącym się do zajmowania się gospodarką, administracją i polityką. Powinni oni znać i rozumieć
świat, w którym przyjdzie im działać. Taka działalność wymaga nie tyle wiedzy
o tym, jaki jest świat w tej chwili, ile wiedzy o warunkach brzegowych rozwoju
gospodarki, o prawidłowościach jej organizacji i struktury przestrzennej w różnych skalach oraz o mechanizmach kształtujących dostępność, zastosowanie
i efektywność wykorzystywanych czynników wzrostu.
Ta wiedza ma swoje aspekty mikrogeograficzne, odnoszące się do przesłanek
rozwoju i następstw funkcjonowania poszczególnych podmiotów gospodarczych
wynikających z ich lokalizacji. Ma również aspekty makrogeograficzne, związane
z tworzeniem się jednostek przestrzennych gospodarki, formowaniem się jej
struktur przestrzennych oraz rozwojem gospodarek narodowych i regionalnych
czy też gospodarki globalnej. Można ją podawać w sposób opisowy lub problemowy bądź poszukiwać uniwersalnych prawidłowości i praw.
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Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest prókoncepcja
bą połączenia tych wątków w jedną całość, przy czym ak- podręcznika
cent kładziemy na kwestie makrogeograficzne i ogólne,
przywołując faktografię jedynie w celach ilustracyjnych. Pokazujemy, na czym
polega przestrzenna organizacja gospodarki. Staramy się wyjaśnić, w jakim celu
i w jaki sposób usiłuje ją badać współczesna geografia ekonomiczna. Podejmujemy więc próbę przedstawienia przyrodniczych, społecznych, kapitałowych,
instytucjonalnych i rynkowych uwarunkowań rozwoju gospodarki. Kreślimy jej
przestrzenne zróżnicowanie, analizując rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne. Dokonujemy typologii i pomiaru wzrostu gospodarczego
państw i regionów, a zarazem analizujemy jego dynamikę, uwarunkowania
i zagrożenia. Zwracamy przy tym uwagę na systemowy charakter gospodarki,
jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych oraz lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar, jego specyfikę i konsekwencje. Czynimy to na gruncie
współczesnej geografii ekonomicznej z właściwym jej interdyscyplinarnym
ujęciem, łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne,
postrzegane zarówno z chorologicznej (przestrzennej), jak i chronologicznej
(czasowej) perspektywy.
W naszych rozważaniach dotyczących przestrzennych aspektów gospodarki
i gospodarowania nie zapominamy wszelako o wcześniejszym dorobku geografii
ekonomicznej, zwłaszcza tym wypracowanym w naszej macierzystej Katedrze
Geografii Ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej (Szkole Głównej Planowania i Statystyki) przez kierujących nią w przeszłości Profesorów: S. Koszutskiego, J. Makowskiego, a zwłaszcza A. Sujkowskiego, J. Lotha, M. Fleszara,
S. Berezowskiego oraz I. Fierlę, i liczne grono ich współpracowników1. Mamy
nadzieję, że wybaczą nam, a może nawet zechcą zaakceptować i przyjąć jako
własny sposób, w jaki staramy się kontynuować ich dzieło.
Naszego opracowania nie traktujemy jednak wyłącznie jako podręcznika
akademickiego do przedmiotu „geografia ekonomiczna”. Uważamy je za zapis pewnego sposobu myślenia o geografii ekonomicznej, jej polu i metodach
badawczych.
Podręcznik wzbogacony jest o slajdy, które uzupełniają i ilustrują zawarte w nim
treści, a dostępne są na stronie www.geografia-ekonomiczna.eoficyna.com.pl.
Mamy nadzieję, że okaże się przydatny nie tylko dla studiujących geografię
ekonomiczną, ale także jako lektura uzupełniająca dla osób zainteresowanych
gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalnym, inwestycjami i niePor. Historia geografii polskiej, red. A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 373–375.
1
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ruchomościami, ochroną środowiska przyrodniczego, demografią, kapitałem
ludzkim i społecznym oraz globalistyką.
Pisząc tę książkę, staraliśmy się zintegrować wiedzę o przestrzennych aspektach gospodarowania, pojawiającą się w różnych przedmiotach wykładanych na
uczelniach ekonomicznych. Zbliża to nas niepomiernie do ekonomii, niemniej
jednak umieszcza jednoznacznie w obszarze pola badawczego geografii ekonomicznej. Tym samym książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, przybliża
ekonomistom przestrzenny wymiar gospodarki i jej uwarunkowań, geografom
zaś ekonomię.
Kazimierz Kuciński

Część I

Przedmiot i cele geografii
ekonomicznej

1
Geograficzna perspektywa gospodarki
Kazimierz Kuciński

1.1. Gospodarka jako przedmiot geografii ekonomicznej
Gospodarka była przedmiotem zainteresowania geografii od dawna, zmienił
się jednak radykalnie sposób postrzegania przez nią produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr. W przeszłości opis gospodarki był jednym z elementów charakterystyki krajów i lądów. Z poznawczego punktu widzenia chodziło o wiedzę
dotyczącą tego, jakie one są. Natomiast z praktycznego punktu widzenia zasadnicze znaczenia miało to, co można tam kupić, a co sprzedać, i ewentualnie
czy warto ten kraj podbić lub uzależnić.
Z czasem w geografii gospodarczej zyskiwały na znaczeniu studia dotyczące przyczyn ekonomicznych sukce- ewolucja geografii
ekonomicznej
sów bądź porażek poszczególnych krajów oraz gospodarczych przesłanek ich siły i pozycji na arenie międzynarodowej. Następnie
w geograficznych studiach nad gospodarką poszczególnych krajów i ich regionów akcent zaczął się przesuwać w kierunku kwestii związanych z lokalizacją
działalności gospodarczej, zagadnień dotyczących formowania się struktur przestrzennych gospodarki oraz problematyki rozwoju gospodarczego regionów.
Wiązało się to z docenianiem znaczenia tzw. przestrzennego wymiaru gospodarki, czyli uwarunkowań jej rozwoju, wynikających z odmienności miejsc,
w których jest zlokalizowana, i ze sposobu jej przestrzennej organizacji. Przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, techniczne, kulturowe, polityczne i przestrzenne (dostępność, powiązania, położenie względne) cechy miejsc miały
bowiem coraz większy wpływ na efektywność i konkurencyjność gospodarki.
Analizując funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz opisując rozwój
gospodarczy dokonujący się w jednostkach przestrzennych różnej skali i różnego typu, zadajemy sobie pytanie, jaka jest przestrzeń ekonomiczna, w której
tkwią te struktury i w której dokonują się te procesy. Zastanawiamy się nad jej
relacją do środowiska przyrodniczego i społecznego. Patrzymy, jak jest wytwarzana (jak powstaje) w historycznym, kulturowo uwarunkowanym procesie,
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i badamy, jak jest postrzegana. Staramy się uchwycić jej zróżnicowanie i różnorodność (heterogeniczność) dotyczącą przyrodniczych, ekonomicznych,
społecznych, politycznych i instytucjonalnych warunków działalności gospodarczej, jej potencjalnych i realnych efektów ekonomicznych oraz trwałości
wzrostu gospodarczego. Jednocześnie usiłujemy wykryć istniejące w tym zakresie przesłanki świadczące o występującej tu i ówdzie jednorodności (homogeniczności) i równokształtności1. Usiłujemy pokazać, w jakim stopniu badana
przestrzeń ekonomiczna, lub jej fragment, stanowi pod względem zagospodarowania rezultat procesu koncentracji, a w jakim dekoncentracji. Podkreślamy
systemowy charakter przestrzeni ekonomicznej oraz poszukujemy w jej strukturze i zmianach tej struktury prawidłowości rozwojowych.
Wzrost znaczenia uwarunkowań przestrzennych goznaczenie spodarki, związany z jakością i dostępnością miejsc jej
uwarunkowań
przestrzennych lokalizacji oraz złożonością coraz liczniejszych powiągospodarki zań i przepływów czynników produkcji oraz jej efektów,
był i jest następstwem komplikowania się procesów gospodarczych, jak również tego, że przestrzeń staje się czynnikiem produkcji,
i to coraz trudniejszym do uzyskania. Z jednej strony procesy te nabierają
globalnego charakteru, z drugiej zaś są coraz bardziej zależne od warunków
regionalnych i lokalnych, wymagających identyfikacji i poznania.
Rosnące znaczenie wiedzy na temat globalnych, krajowych, regionalnych
i lokalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się także
z docenianiem wpływu czynników lokalizacji podmiotów gospodarczych na ich
koszty, efektywność i konkurencyjność, a w konsekwencji na ewentualne poszukiwanie nowych miejsc lokalizacji lub innych form działalności gospodarczej
w dotychczasowym miejscu lokalizacji.
Upatrywanie w geografii ekonomicznej źródła wiedzy
geografia o przestrzennym wymiarze (aspekcie) gospodarki zbliekonomiczna
w systemie nauk żyło ją znacznie do nauk ekonomicznych i sprawiło, że
chociaż w dalszym ciągu pozostaje w zespole nauk geograficznych, to stała się bez wątpienia nauką społeczną ze wszystkimi metodologicznymi tego konsekwencjami. Znajduje to wyraz w zastosowaniu właściwych
naukom społecznym metod i narzędzi badawczych do analizowania struktur
gospodarczych i procesów przestrzennych. Wyraża się to także w wykorzystywaniu różnych teorii ekonomicznych i społecznych do opisu oraz analizy
przestrzennego wymiaru gospodarki. Sprawia, że powstają nowe dyscypliny
nauki wyrastające z geografii ekonomicznej i ekonomik szczegółowych, jak
1
Równokształtność oznacza, że struktury i procesy gospodarcze występujące w różnych jednostkach przestrzennych lub osadniczych mają zbliżoną bądź identyczną formę albo przebieg.
Wynika to z podobieństwa warunków i celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz środków stosowanych do ich osiągnięcia.
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choćby ekonomika środowiska przyrodniczego (ekonomia środowiskowa),
gospodarka (ekonomika) regionalna czy gospodarka przestrzenna. Powoduje,
że niektóre zagadnienia mieszczące się w tradycyjnym polu badawczym geografii ekonomicznej są traktowane jako odrębne przedmioty wykładowe, jeśli
nie dyscypliny nauki, np. ekonomia rozwoju czy lokalizacja przedsiębiorstw.
Przyczynia się do tego, że podejmuje się próby integrowania typowych dla
geografii ekonomicznej wątków z niektórymi teoriami powstałymi na gruncie
nauk ekonomicznych i rozpatrywania problemów właściwych tym wątkom
przez pryzmat tych teorii. Przykładem takiego podejścia jest „nowa geografia
ekonomiczna”, będąca próbą połączenia teorii lokalizacji produkcji z teorią
wymiany międzynarodowej.
Przyczyn rosnącego zainteresowania przestrzennym wymiarem gospodarki,
a co za tym idzie – geografią ekonomiczną, jest wiele. Wynikają one z niepokoju o przyszłość gospodarki, człowieka oraz środowiska przyrodniczego i społecznego, w którym ludzie żyją i prowadzą działalność gospodarczą, będącą
warunkiem satysfakcjonującej egzystencji. Ten niepokój wynika z dostrzegania
napawającej lękiem wizji wyczerpania się – znanych i dostępnych na obecnym
poziomie wiedzy – techniki, technologii i organizacji, niezbędnych człowiekowi do prowadzenia działalności gospodarczej i utrzymywania zasobów przyrody, a także z uświadomienia sobie zagrożeń wynikających z degradacji przyrody w następstwie prowadzenia gospodarki w taki sposób, w jaki dotychczas to
czyniono. Ów lęk ma swoje źródła także w ujawniających się coraz wyraźniej
negatywnych skutkach ekologicznych, społecznych i ekonomicznych rosnącego
zagęszczenia ludzi, zwierząt i podmiotów gospodarczych, silnie odczuwanego
zwłaszcza w miejscach szczególnie atrakcyjnych osiedleńczo i korzystnych dla
prowadzenia działalności gospodarczej.
Te zagrożenia znajdują wyraz w pojawieniu się i narastaniu tzw. problemów globalnych, a więc ujawnianiu się geografia
ekonomiczna
w skali świata zagrożeń nie tylko dla jego rozwoju, lecz a problemy globalne
także dla jego istnienia w dotychczasowym kształcie cywilizacyjnym. Są to zagrożenia spowodowane częściowo, choć nie w jednakowym
stopniu, przez wszystkich mieszkańców Ziemi, są przez wszystkich odczuwane
i możliwe do rozwiązania jedynie wspólnym, solidarnym wysiłkiem. Mają one
globalny charakter, gdyż są globalnie kształtowane i odczuwane, dotyczą całego świata, a zarazem każdego z państw i regionów osobno, oraz przenikają
wszystkie sfery ludzkiej aktywności gospodarczej i społecznej. Ich narastaniu
i odczuwaniu związanych z nimi zagrożeń, ale także rozwiązaniu, sprzyja globalizacja gospodarki, społeczeństwa i kultury oraz międzynarodowa integracja
regionalna, choć nie one te zagrożenia wywołały. Te problemy to za duża i zbyt
szybko rosnąca liczba ludności, zagrożenie środowiska przyrodniczego, wyczerpywanie się zasobów czynników produkcji i wzrostu, odczuwane boleśnie bieda,

