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Abstract 
 

Although elements of spatially-oriented analysis have been long used to augment production 
functions, relatively less attention has been paid so far to implementation of territory within the 
neoclassical utility theory. Taking into account territorial heterogeneity and the importance of 
geographical-temporal distance, we introduce the category of social territorial utility and incorporate 
it into the neoclassical optimization framework aiming to show how it might influence the production 
process. The main objective of this paper is to present how territorial utility might be formally 
incorporated in the mainstream economics within the framework of the model of territorial optimum. 
The expected social territorial utility is shaped by social consensus and is reflected by public policies. It 
poses a new endogenous force to disturb the spatial equilibrium which is defined – among others – by 
NEG models as an utility equalization across different locations. The theory of social territorial utility 
shows that such an equilibrium may only be apparent. There might be strong endogenously driven 
motivations to change the spatial status-quo even though NEG models suggest otherwise. Those 
motivations may vary considerably among regions and their source lies in market failures. With the 
model of territorial optimum we clearly show that one ought not to analyse an economic optimisation 
without taking into account diverse spatial preferences. 
Using the model of territorial optimum we define and include in the paradigm of mainstream 
economics the category of territorial cohesion, and organize its structure and indicate its position in 
the process of development. It is not our purpose to make any normative judgments in this paper. The 
model of territorial optimum presents a positive approach to territorial cohesion and its implications 
for regional development. The implications are likely to be very diverse due to differences in expected 
social territorial utility reflected in policies of regional authorities. We illustrate this by carrying out a 
scenario analysis for the Polish NUTS-2 region of Dolnośląskie. The main conclusion is that territorial 
cohesion should not be treated as an absolute category, i.e., the ideal and universal state of the 
territory. 
 
The paper draws on the findings of the project of the Polish agency, National Science Centre, 
entitled “Territorial cohesion category in cohesion policy. Implications for economic growth (no. 
2012/05/B/HS4/04212) and constitutes an expanded version of Institute for Development Working 
Paper no. 008/2014. 
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Abstrakt 

 
O ile w przypadku badań, dotyczących podażowej strony gospodarki, neoklasyczna funkcja produkcji 
była poddawana modyfikacjom zorientowanym na uwzględnienie niereplikowanych lub częściowo 
replikowanych przestrzennie czynników, o tyle kategoria terytorium została w ograniczonym stopniu 
wprowadzona na grunt teorii utylitarystycznej. Głównym celem niniejszego opracowania jest 
zaprezentowanie sformalizowanego modelu optimum terytorialnego łączącego społeczną 
użyteczność terytorialną z funkcją produkcji w ramach paradygmatu nurtu głównego ekonomii. 
Oczekiwana społeczna użyteczność terytorialna jest określona jako wynik konsensusu między 
rezydentami danego regionu. Ma ona wpływ na politykę pochodzących z wyboru władz publicznych, 
które ją odczytują (agregują preferencje miejscowej społeczności wobec terytorium). Generuje ona 
mechanizmy i procesy czyniące równowagę przestrzenną – opisaną m.in. przez NEG – stanem 
pozornym, w którym motywacje terytorialne większości rezydentów pozostają niezrealizowane na 
skutek niesprawności rynku. Oczekiwana społeczna użyteczność terytorialna stanowi niezwykle 
istotną determinantę procesu optymalizacji ekonomicznej. Pozwala uwzględnić explicite w analizie 
procesów rozwojowych popyt na wykorzystanie zasobów terytorialnych, który może podlegać 
wyraźnemu zróżnicowaniu w zależności od danej społeczności. 
Model optimum operacjonalizuje spójność terytorialną, nadając jej utylitarny charakter. Wytyczając 
cele i dobierając do nich adekwatne instrumenty działania, instytucje odpowiadające za politykę 
rozwoju mogą dążyć do osiągnięcia maksymalnego produktu regionalnego przy określonym poziomie 
użyteczności terytorialnej. Empiryczna ilustracja modelu optimum terytorialnego wykonana dla 
województwa dolnośląskiego potwierdziła znaczenie zróżnicowanych preferencji w zakresie rozwoju 
przestrzennego dla wzrostu gospodarczego. Nie należy traktować spójności terytorialnej jako 
kategorii absolutnej, tj. idealnego, uniwersalnego stanu terytorium, który zapewni mieszkańcom 
satysfakcję i zadowolenie. 

 
Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
„Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu 
gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212) i jest rozwinięciem Working Paperu Instytutu 
Rozwoju nr 08/2014. 

 
 
Kody JEL : R11, R15, R58  
Słowa kluczowe: Spójność terytorialna, użyteczność terytorialna, Nowa Geografia Ekonomiczna, 

paradygmat neoklasyczny, funkcja produkcji.  
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1. Kategoria użyteczności terytorialnej 

Wzrost z reguły oznacza zmiany ilościowe, a rozwój – jakościowe. W gospodarce wzrost 

najczęściej rozumiany jest jako przyrost PKB (a także innych makroekonomicznych 

mierników ukazujących wielkość produkcji), natomiast rozwój jest często odnoszony do 

lepszego zaspokojenia potrzeb [Sen 1988, 12–15; World Bank 2007; UNCD 2014]. 

Immanentną cechą każdego procesu rozwoju jest niejednoznaczność jego oceny. 

Różnorodność wartości, priorytetów i postaw życiowych komplikuje definiowanie rozwoju 

społeczno-gospodarczego na kanwie preferencji poszczególnych osób, a nawet grup 

społecznych. Przykładowo, odmienne wartościowanie wolnego czasu przez różne osoby 

powoduje, iż w przypadku części obywateli wzrost wolumenu towarów i usług nie będzie 

ekwiwalentnie rekompensował dodatkowego wysiłku poniesionego do ich wytworzenia. 

Stąd szeroki wybór różnorodnych ujęć rozwoju kraju czy regionu, odzwierciedlających 

odmienne punkty widzenia badaczy, kryteria oceny zachodzących zmian, wreszcie poziomy 

generalizacji tejże oceny [zob. m.in. Szlachta 1996; Kudłacz 1999; Churski 2008; Markowski 

2008; Capello 2009, 44–45]. W ten złożony obraz wpisują się decyzje przestrzenne dotyczące 

lokalizacji działalności człowieka, wykorzystania przestrzeni na cele produkcyjne lub 

konsumpcyjne, ekologiczne lub społeczne (przestrzeń jako czynnik tożsamości regionalnej) 

[Zaucha 2007, 12–13]. 

Stosowane obecnie najczęściej w rozważaniach nad naturą wzrostu i rozwoju podejście 

głównego nurtu ekonomii (modele neoklasyczne) nie biorą explicite pod uwagę kwestii 

przestrzennych. Modele te [Solow 1956; Swan 1956; Romer 1986; Lucas 1988; Romer 1990; 

Aghion i Howitt 1992; Segerstrom i in. 1990; Grossman i Helpman 1991; Eaton i Kortum 

1999; Howitt 1999] nie uwzględniają kategorii terytorium jako odrębnego czynnika produkcji 

i/lub determinanty postępu technologicznego. Stoi to w sprzeczności z ideą spójności 

terytorialnej, której przesłaniem jest uwzględnienie wkładu czynników terytorialnych w 

procesy wzrostu gospodarczego, włączanie specyficznych celów przestrzennych do polityki 

rozwoju i poprawa efektywności polityki wzrostu i rozwoju przez uwzględnienie perspektywy 

terytorialnej. 
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W wymienionych powyżej modelach neoklasycznych aktywa terytorialne nie stanowią (jako 

spójna kategoria) zasobu produkcyjnego, aczkolwiek liczne badania empiryczne rozszerzają 

klasyczną listę czynników wzrostu o nowe zmienne, w tym wpisujące się w kategorię kapitału 

terytorialnego [Camagni 2008] i kluczy terytorialnych [Böhme i in. 2011]. Brakuje jednak 

rozważań dotyczących użyteczności danego terytorium (obszaru) i jego struktur 

przestrzennych. Rysunek 1 przedstawia, jak można byłoby uzupełnić tę lukę. Punktem 

wyjścia jest proces optymalizacji rozumiany w kategoriach nakładania na siebie 

mechanizmów rynkowych oraz wyboru społecznego i odwołujący się do kategorii optimum 

społecznego i funkcji dobrostanu społecznego. Proces ten za podstawę przyjmuje 

indywidualne decyzje uczestników gry rynkowej (wyższy poziom konsumpcji danego dobra 

implikuje jego większą użyteczność dla danej jednostki [zob. Edgeworth 1961; Pareto 1966]), 

które są modyfikowane przez decyzje demokratycznie wybranych przedstawicielskich 

organów władzy w zakresie sprawiedliwości społecznej [Stiglitz 2012] i użyteczności  

terytorialnej. 

Koncepcja użyteczności terytorialnej stanowi więc twórcze rozwinięcie podejścia 

stosowanego do modyfikacji optymalnych w sensie Pareto, ale nieakceptowalnych z punktu 

widzenia ogółu społeczeństwa, wyników procesów rynkowych.   Optimum Pareto opiera się 

bowiem na podejściu indywidualistycznym, uwzględniającym – zgodnie z ideą suwerenności 

konsumenta – wyłącznie preferencje gospodarstw domowych. Zgodnie z nim np. wzrost 

dobrobytu zamożniejszych jednostek przy braku zmiany sytuacji biedniejszych konsumentów 

będzie oceniany pozytywnie, choć w skali gospodarki jako całości taki układ może stanowić 

czynnik ograniczający wzrost gospodarczy w długim okresie i tym samym rzutować na 

poziom życia wszystkich mieszkańców [Stiglitz 2012, 72]. Optimum społeczne (ryc. 2b) 

oznacza natomiast najbardziej pożądany (vide funkcja dobrostanu społecznego1) przez daną 

społeczność stan podziału dochodów (a tym samym konsumpcji) pomiędzy określone grupy 

gospodarstw domowych przy założeniu istnienia konkretnej granicy osiągalnej użyteczności, 

                                                 

1 Preferencje społeczne – przede wszystkim dotyczące alternatywy efektywność versus sprawiedliwość – 
odzwierciedlane są w kształcie społecznych krzywych obojętności, które z kolei determinowane są przez funkcję 
dobrobytu społecznego. Krzywe te reprezentują różne kombinacje użyteczności dla dwóch grup społecznych 
stanowiących w danym czasie ten sam poziom użyteczności z punktu widzenia społeczeństwa jako całości. 
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wynikającej z wolumenu dostępnych dóbr oraz zdolności jego przekształcania w użyteczność 

poszczególnych konsumentów. Optimum społeczne implikuje zatem modyfikację krzywej 

kontraktu, tj. zbioru wszystkich punktów efektywnych w sensie Pareto. Oznacza to, iż 

przyrost PKB poprawiający optimum w sensie Pareto może prowadzić do suboptimum 

społecznego, jeśli przyrosty użyteczności nieuprzywilejowanych grup społecznych będą 

relatywnie niskie. Efektem mogą być np. niepokoje społeczne i niestabilność całego układu 

gospodarczego. Podobnie można traktować kwestie przestrzenne poprzez analizowanie 

użyteczności determinowanej na przykład przez decyzję o policentryczności układu 

gospodarczego danego kraju czy regionu. Tu przedmiotem wyboru nie są jednak poziomy 

użyteczności z konsumpcji różnych grup społecznych, lecz użyteczność z różnych kombinacji 

konsumpcji i wzrostu PKB w przestrzeni2 przy założeniu, iż stopień policentryczności może 

ograniczać3 tempo wzrostu regionalnego (czy krajowego) PKB, jak to zakłada np. Bank 

Światowy [2009].To rozumowanie wypełnia istotną lukę szkoły neoklasycznej w odniesieniu 

do analiz przestrzennych. 

                                                 
2 Odwołując się do paradygmatu neoklasycznego heterogeniczne terytorium jest dobrem rzadkim, które może 
w różny sposób zaspokajać potrzeby zamieszkującej go społeczności. Możliwe alternatywy w zakresie 
wykorzystania potencjałów terytorialnych (np. stymulowanie rozwoju gospodarczego vs. zachowanie walorów 
środowiska naturalnego) oraz w zakresie kształtowania standardu życia mieszkańców (np. poprzez umacnianie 
policentrycznego systemu osadniczego vs. wspieranie silnej koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w 
głównym ośrodku regionalnym) tworzą różne kombinacje (struktury) użyteczności, jakie dany obszar może 
reprezentować dla swojej społeczności. 
3 Trzeba jednak pamiętać, że paradygmat place-based Barca [Barca 2009] zakłada, iż policentryczność nie musi 
być jednoznacznym ograniczeniem wzrostu PKB regionu czy kraju jako całości dzięki bardziej intensywnemu 
wykorzystaniu potencjałów endogenicznych, tj. wykorzystaniu nieczynnych aktywów.  
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Ryc. 2.1. Optymalizacja w kontekście modeli wzrostu gospodarczego – paradygmat 

neoklasyczny i próba jego uzupełnienia 

Źródło: Opracowanie własne. 

O ile w przypadku badań, dotyczących podażowej strony gospodarki, neoklasyczna funkcja 

produkcji była poddawana modyfikacjom zorientowanym na uwzględnienie 

niereplikowanych lub częściowo replikowanych przestrzennie czynników (ryc. 1), o tyle 

kategoria terytorium została w ograniczonym stopniu wprowadzona na grunt teorii 

utylitarystycznej. Zawężenie relacji między produkcją a użytecznością do tradycyjnego 

neoklasycznego schematu znajduje uzasadnienie przy założeniu braku zróżnicowania 

terytorialnego oraz pominięciu znaczenia dystansu geograficzno-czasowego. Uchylenie tych 

obostrzeń powoduje, że w analizie danego terytorium należy uwzględnić, w podobny sposób 

jak np. kwestie społeczne, korzyści z istnienia różnej skali centrów wzrostu oraz obszarów 

peryferyjnych. 
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Koncentracja działalności społeczno-gospodarczej jest faktem4 (w czytelny sposób obrazuje 

to zestawienie PKB/km2 [zob. m.in. Bank Światowy 2009]). Zgodnie z ustaleniami Nowej 

Geografii Ekonomicznej [Fujita i in. 1999; Fujita i Thisse 2002; Baldwin i in. 2003] interakcja 

pomiędzy siłami aglomeracyjnymi i kosztami transportu determinuje lokalizację aktywności 

ludzkiej. Wewnętrzna niejednorodność danego terytorium implikuje zróżnicowaną 

atrakcyjność poszczególnych jego podobszarów (wyodrębnionych np. przy zastosowaniu 

kryterium współzależności funkcjonalnych). Sprowadzając powyższe rozważania do poziomu 

utylitaryzmu, można zauważyć, iż poszczególne części składowe danego regionu – m.in. 

ośrodki miejskie, subregionalne i lokalne, obszary aglomeracyjne, wiejskie, przygraniczne, 

przyrodnicze – reprezentują odmienną użyteczność terytorialną. Pojęcie to można 

zdefiniować dwuwymiarowo. Pierwszy wymiar to zasoby danego terytorium bezpośrednio 

zaspokajające potrzeby konsumentów. Chodzi tu o takie potrzeby, jak: praca, kultura, 

rozrywka, edukacja etc. Część tych zasobów, jak np. ład przestrzenny czy dostęp do pięknego 

krajobrazu, nie wchodzi bezpośrednio do funkcji produkcji, aczkolwiek stanowi w wysokim 

stopniu o jakości życia ludności. Drugi wymiar to dostępność czasowa do danego terytorium 

z perspektywy pozostałych obszarów tworzących region lub kraj. 

W celu lepszego zobrazowania tak zdefiniowanej, dwuwymiarowej kategorii użyteczności 

terytorialnej można posłużyć się przykładem regionu składającego się z dwóch rozdzielnych 

obszarów funkcjonalnych – X i Y.  W przypadku, gdy   w obrębie X następuje poprawa 

sytuacji na rynku pracy – np. w wyniku inwestycji zorientowanych na działalność 

innowacyjną zwiększających PKB w X – a pozostałe czynniki determinujące użyteczność 

pozostają niezmienione, można mówić o wzroście użyteczności terytorialnej obszaru X dla 

                                                 
4 Wynika to m.in. ze statycznych korzyści pieniężnych oraz dynamicznych korzyści niepieniężnych. W pierwszym 
przypadku należy wspomnieć o efektach lokalizacyjnych generowanych przez bliskość firm z danego 
sektora/branży [Marshall 1890] oraz 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) [Porter 1990] oraz międzysektorowego [Jacobs 1969] 
przepływu wiedzy 
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mieszkańców całego regionu. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, gdy – ceteris 

paribus – wzrośnie dostępność czasowa do rynku pracy obszaru funkcjonalnego X5. 

Pojęcie użyteczności terytorialnej można zilustrować przy zastosowaniu krzywych 

obojętności. Przedstawiają one (ryc. 2a) różne ekwiwalentne społecznie kombinacje 

oczekiwanej użyteczności terytorialnej oraz profitów osiąganych w wyniku interwencji 

publicznej6,7,  niezorientowanej na zmiany tej użyteczności8. Punkt styczności danej krzywej 

obojętności z linią ograniczenia budżetowego władz publicznych wyznacza strukturę 

inwestycji publicznych. Jak widać, użyteczność terytorialna adresuje zagadnienie 

                                                 
5 W literaturze przedmiotu można spotkać się z pojęciem użyteczności terytorialnej (territorial utility lub spatial 
utiliy). Nie jest ono jednak tożsame z prezentowanym w niniejszym opracowaniu. Przykładowo termin 
„użyteczność terytorialna” pojawia się w modelu teguili powstałym w ramach programu ESPON, gdzie 
użyteczność terytorialna odzwierciedlona jest przez szereg wskaźników pozwalających uchwycić wrażliwość 
danego regionu na zorientowaną terytorialnie politykę UE [ESPON 2008]. Pojęcie użyteczności terytorialnej 
pojawia się również w analizie migracji między ośrodkami miejskimi oraz wewnątrz nich [m.in. Taylor 1986; 
Webster i Lai 2003], gdzie odnosi się do preferencji ludności do zmiany lokalizacji w wyniku zróżnicowania płac i 
czynszu. Termin ten używany jest także m.in. w obszarze teorii wyboru publicznego w celu ukazania preferencji 
politycznych [m.in. Caroll i in. 2012; Munger i Munger 2015, 89]. Pod względem stricte technicznym pojęcie 
użyteczności terytorialnej nawiązuje do kategorii dostępności potencjałowej. W warstwie aplikacyjnej i 
interpretacyjnej nie są to jednak tożsame pojęcia. 

6 Kategoria wewnętrznie zróżnicowanego terytorium stanowi z jednej strony istotny czynnik oddziałujący na 
wzrost gospodarczy (np. poprzez efekty aglomeracyjne), z drugiej strony wpisuje się ona do grona czynników 
powodujących niesprawności mechanizmu rynkowego (związane m.in. z ograniczoną podażą dóbr publicznych 
oraz niekompletnością lub brakiem niektórych rynków 
7 Konieczność interwencji władz publicznych w celu maksymalizacji korzyści w ujęciu Pareta wynika z wielu 
kluczowych modeli wzrostu gospodarczego (zarówno tradycyjnych neoklasycznych konstrukcji, jak i koncepcji 
tzw. nowej teorii wzrostu). Za przykład mogą posłużyć tu m.in. modele: learning-by-doing Romera [1986]; 
model Lukasa [1988]; model Romera ze zwiększającą się liczbą dóbr [1990], gdzie gospodarka kierowana przez 
centralnego planistę rozwija się szybciej od gospodarki wolnokonkurencyjnej. Także w przypadku 
neoklasycznego modelu modelu Solowa [1956] i Swana [1956] dopuszczenie do zbyt wysokiej stopy 
oszczędności (zmienna egzogeniczna w modelu) skutkować będzie dynamiczną nieefektywnością. Dopiero 
przyjęcie założeń tzw. złotej reguły maksymalizować będzie konsumpcję gospodarstw domowych. 

8 Interwencja publiczna zorientowana na osiągnięcie oczekiwanej użyteczności terytorialnej może obejmować 

m.in.: dążenie do wzmocnienia policentrycznej struktury osadniczej regionu; działania ukierunkowane na 
większą dostępność do regionalnych i lokalnych ośrodków rozwoju; wzrost oraz poprawę jakości świadczenia 
usług pożytku publicznego – w szczególności na obszarach peryferyjnych. Interwencja, która abstrahuje od 
użyteczności terytorialnej (np. realizowana w ramach polityki sektorowej), może skutkować wyższą dynamiką 
produkcji (m.in. dzięki promowaniu koncentracji działalności gospodarczej w głównym ośrodku 
aglomeracyjnym regionu), aczkolwiek przy ograniczonym wykorzystaniu potencjału regionu w zakresie 
generowania wyższego standardu życia jak największej liczby mieszkańców. Kształt krzywych obojętności 
będzie determinowany przez relację wymienną (akceptowaną na drodze wyboru społecznego) między efektami 
polityki zorientowanej na osiągnięcie założonej użyteczności terytorialnej a profitami wynikającymi z działań 
władz regionalnych nieuwzględniających wpływu kwestii przestrzennych na poprawę standardu życia 
mieszkańców regionu. 
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heterogeniczności przestrzennej regionu, podczas gdy zaprezentowana wcześniej koncepcja 

[Stiglitz 2012] koncentruje się na różnicach o charakterze społecznym (ryc. 2b). 

 

Ryc. 2. Optimum przy wykorzystaniu koncepcji użyteczności terytorialnej i użyteczności 

społecznej  

Źródło: Opracowanie własne. 

Uwzględnienie kategorii użyteczności terytorialnej ma poważne implikacje dla rozwoju 

pojmowanego w tradycyjny neoklasyczny sposób jako wzrost gospodarczy. 

Heterogeniczność przestrzenna danego regionu może wiązać się z koniecznością identyfikacji 

i rozwoju endogennych potencjałów jego poszczególnych obszarów funkcjonalnych. 

Inwestycja w szereg wymienionych wcześniej zasobów terytorialnych wymaga z kolei 

poniesienia kosztów i ryzyka, które są często zbyt wysokie do zaakceptowania przez sektor 

prywatny. Tym samym potencjał regionu może nie być w pełni wykorzystywany w procesie 

reprodukcji makroekonomicznej, co jest sprzeczne z postulatami formułowanymi na kanwie 

endogenicznej polityki rozwoju regionalnego, czerpiącej z nowej teorii wzrostu oraz nowej 

geografii ekonomicznej [zob. Molle i Cappellin 1988; Amin i Thrift 1992, za: Churski 2008, 

56]. Zróżnicowanie terytorialne niesie ze sobą konsekwencje daleko wykraczające poza 

neoklasyczne pojęcie wzrostu gospodarczego. W sytuacji koncentracji działalności 

gospodarczej, będącej cechą współczesnego systemu wolnorynkowego, interwencja 

ukierunkowana na osiąganie oczekiwanej użyteczności terytorialnej może skutkować 
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zmniejszaniem przestrzennego zróżnicowania dochodów oraz poprawą standardu życia 

mieszkańców obszarów peryferyjnych kosztem np. osłabienia korzyści aglomeracji9. 

Powyższy efekt zostanie oceniony przez niektórych jako przejaw rozwoju regionalnego i 

wyższej spójności terytorialnej, choć proces dochodzenia do niego – poprzez system 

redystrybucji dochodów – może ograniczać dynamikę wzrostu gospodarczego. 

Sformalizowana koncepcja teoretyczna, łącząca użyteczność terytorialną z funkcją produkcji 

odwołującą się do paradygmatu nurtu głównego, została zaprezentowana w kolejnej części 

niniejszego artykułu. 

2. Model optimum terytorialnego 

Koncepcja optimum terytorialnego pozwala zdefiniować i włączyć w paradygmat nurtu 

głównego kategorię spójności terytorialnej, a zarazem porządkuje jej strukturę i wskazuje 

miejsce w procesach rozwoju. Umożliwia ona bardziej precyzyjne operacyjne zdefiniowanie 

tej kategorii na gruncie ekonomii wzrostu i rozwoju. 

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, tj. idealnego 

stanu terytorium, który zapewni mieszkańcom satysfakcję i zadowolenie. Nie jest ona 

wartością samą w sobie. Spójność terytorialna przenika pojęcie rozwoju regionalnego 

rozumianego jako proces podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu zarówno w 

wymiarze materialnym, jak 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 w jego ramach być  

analizowana. 

Powyższe nadaje utylitarny charakter kategorii spójności terytorialnej i powoduje, że można 

przedstawić ją w kontekście optimum terytorialnego. Formalny zapis modelu optimum 

prezentuje się następująco: 

                                                 
9 W gospodarkach na wyższym etapie rozwoju dekoncentracja może być osiągana zgodnie z wymogami logiki 

rynku [zob. Zaucha 2007, 65]. 
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przy założeniu, że Ur=z, 

gdzie: 

i – indeks obszaru funkcjonalnego regionu r, i=1,2,…,n,  

Pr    – funkcja produktu terytorialnego regionu r10, 

Fi  – funkcja produkcji obszaru funkcjonalnego i regionu r, 

Xi1 – wektor zmiennych opisujących zasoby naturalne11 o charakterze produkcyjnym obszaru 

funkcjonalnego i, 

Xi2 – wektor zmiennych opisujących zasoby prywatnego kapitału materialnego obszaru 

funkcjonalnego i, 

Xi3 – wektor zmiennych opisujących zasoby kapitału publicznego (innego niż infrastruktura 

transportowa) obszaru funkcjonalnego i, 

Xi4 – wektor zmiennych chrakteryzujących zasoby infrastruktury transportowej obszaru 

funkcjonalnego i12, 

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

                                                 
10 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. 

11 Zmienne określające zasoby będą podlegały dodatkowo ograniczeniom zasobowym danego obszaru 
funkcjonalnego. 

12 W kontekście rozważań nad zagadnieniem spójności terytorialnej lepszym rozwiązaniem wydaje się być 
skoncentrowanie na infrastrukturze transportowej niż na dostępności czasowej. Dostępność czasowa nie może 
przekroczyć pewnego pułapu, natomiast zasoby infrastrukturalne mogą być zwiększane bardzo długo, nawet 
gdy nie poprawiają już dostępności czasowej. W ten sposób zyskujemy możliwość uchwycenia negatywnych 
efektów związanych z przeinwestowaniem w kapitał infrastrukturalny. 
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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, 

Xii9 – 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  – oczekiwana użyteczność terytorialna regionu r (patrz wzór (2) poniżej); 

z  – poziom wyznaczony przez władze publiczne. 

Model ten łączy w jedną całość trzy wymiary spójności terytorialnej: aktywa terytorialne oraz 

wybór publiczny, tzn. sposób prowadzenia polityki uwzględniający te aktywa i inne specyfiki 

terytorialne. Ujęcie to ma kilka istotnych zalet: 

a) wykorzystuje dorobek ekonomii głównego nurtu do interpretacji implikacji przyjęcia 

spójności terytorialnej jako celu rozwojowego; 

b) wskazuje na znaczenie aktywów przestrzennych w procesie wzrostu gospodarczego 

(produkt terytorialny); 

c) zwraca uwagę na interakcje, tzn. relacje między obszarami (funkcjonalnymi); 

d) odnosi się bezpośrednio do jednego z głównych zagadnień przestrzennych, jakim są 

zróżnicowania przestrzenne (vide policentryczność jako cel licznych dokumentów 

strategicznych na poziomie europejskim i krajowym); 

e) uwzględnia szerszą skalę charakterystyk przestrzennych niewchodzących 

do funkcji produkcji, takich jak ład przestrzenny czy piękno krajobrazu. Model optimum 

terytorialnego wskazuje zatem, iż wymiar przestrzenny ma ważne, czasami samodzielne 

(niezależne od maksymalizacji PKB), znaczenie; 

f) wskazuje na potrzebę uwzględnienia wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju nie 

tylko na poziomie funkcji produkcji, ale jako samodzielnego źródła użyteczności. 
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Odwołując się do koncepcji wskaźników dostępności (accessibility indicators – m.in. Forslund 

i Johansson [1995] oraz Karlsson i Pettersson [2005], za: Bröcker i Rietveld [2009]) 

użyteczność terytorialną (Ur) można zapisać formalnie w następujący sposób: 

 

gdzie: 

Ur  – oczekiwana użyteczność terytorialna regionu r, 

i   – indeks obszaru funkcjonalnego regionu r, i=1,2,…,n, 

Ui   – oczekiwana użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i regionu r, 

UiX1 – oczekiwana użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i regionu r osiągana 

dzięki zasobom naturalnym, 

UiX2 – oczekiwana użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i regionu r osiągana 

dzięki zasobom prywatnego kapitału materialnego, 

UiX3 – oczekiwana użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i regionu r osiągana 

dzięki zasobom kapitału publicznego, 
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UiX10…Xm – oczekiwana użyteczność terytorialna obszaru funkcjonalnego i regionu r osiągana 

dzięki aktywom przestrzennym niewchodzącym do funkcji produkcji (m.in. ładowi 

przestrzennemu, pięknemu krajobrazowi), 

s – inne niż i obszary funkcjonalne regionu r, 

Cis – koszty interakcji pomiędzy i i s (np. koszty transportu), 

Xi1–Xi4  – opis jak we wzorze (1), 

Xi10,…,Xim – aktywa przestrzenne niewchodzące do funkcji produkcji (m.in. ład 

przestrzenny, piękno krajobrazu), 

Xs4 – zasoby infrastruktury transportowej w pozostałych (s) obszarach regionu r, 

a,b,c,d,e,f,g,h,w,v  – wagi. 

Optimum terytorialne (ryc. 3) rozumiane jest jako maksymalizacja synergicznego 

wykorzystania potencjałów terytorialnych wszystkich obszarów funkcjonalnych regionu (Pr) 

przy zadanym poziomie użyteczności terytorialnej (Ur). Z kolei użyteczność terytorialna 

określana jest przez pryzmat dostępności13  do zasobów naturalnych14; rynków pracy jako 

źródła dochodów; usług (w tym pożytku publicznego), a także specyficznych charakterystyk 

terytorialnych, takich jak ład przestrzenny czy piękno krajobrazu). Zadany poziom 

użyteczności terytorialnej (Ur) i jej struktura (U1 –Un) są wynikiem konsensusu społecznego 

odzwierciedlonego w polityce władz publicznych, w szczególności tej dotyczącej 

policentryczności kraju czy regionu. Stąd też kształtując w odpowiedni sposób cele i 

dobierając do nich adekwatne instrumenty działania instytucje publiczne mogą dążyć do 

osiągnięcia maksymalnego produktu regionalnego przy zadanym poziomie użyteczności 

terytorialnej15. Docelowa użyteczność terytorialna może być osiągana m.in. przez 

interwencję w ramach: zasobów prywatnego kapitału materialnego (X2
16); zasobów kapitału 

                                                 
13 Pomiędzy obszarami funkcjonalnymi regionu. 

14 Pomiędzy obszarami funkcjonalnymi regionu. 

15 Innymi słowy, władze publiczne mogą dążyć do optymalnego poziomu spójności terytorialnej z punktu 
widzenia danej społeczności regionalnej w danym okresie. 

16 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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publicznego (X3); pozostałych aktywów przestrzennych (X10–Xm); 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). 

 

Ryc. 2.3. Optimum terytorialne  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Wspomniana interwencja władz publicznych może dotyczyć tutaj stymulowania inwestycji – m.in. poprzez 
tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. 
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Zaprezentowany na rycinie 3 zarys koncepcji optimum terytorialnego obejmuje zarówno 

determinanty rozwoju regionalnego o tradycyjnym neoklasycznym charakterze (kapitał 

materialny X2 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). Z jednej strony dążenia do poprawy 

użyteczności terytorialnej – przez wzrost jakości i dostępności zasobów regionalnych – mogą 

generować wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe efekty. Przykładowo rozbudowa i 

modernizacja  infrastruk tury transportowej w celu efektywniejszego wykorzystania zasobów 

rekreacyjnych regionu może przyczynić się do wzrostu obciążeń fiskalnych potrzebnych do 

sfinansowania projektów drogowych, kolejowych i lotniczych. Prawdopodobną implikacją 

tego 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 

poprawić dynamikę rozwoju gospodarczego, zwiększając jednak nierówności w 

terytorialnym rozkładzie działalności gospodarczej [Minerva i Ottaviano 2009, 87]. Wszystkie 

powyższe czynniki mogą wpłynąć w przyszłości na zmianę konstrukcji optimum 

terytorialnego. Powiązania koncepcji optimum terytorialnego z „kluczami terytorialnymi” 

[Böhme i in. 2011], modelem spójności terytorialnej Instytutu Rozwoju oraz składowymi 

kapitału terytorialnego według Camagniego [2008] prezentuje tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 

    

 

 

 

 

 

Tabela 1. Powiązanie determinant spójności terytorialnej jako optimum terytorialnego z 

koncepcją „kluczy terytorialnych” w kontekście modelu Zauchy oraz składowych kapitału 

terytorialnego według Camagniego 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Böhme i in. [2011] oraz Camagni [2008]. 
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3. Empiryczna ilustracja modelu optimum terytorialnego 

W zaprezentowanej empirycznej ilustracji modelu optimum terytorialnego oczekiwana 

użyteczność terytorialna została zaproksymowana w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez 

infrastrukturę transportową determinującą dostępność regionu. Preferencje  w zakresie 

dostępności regionalnej odzwierciedlone w inwestycjach infrastrukturalnych oddziałują na 

produktywność wszystkich czynników wytwórczych (TFP), która z kolei wpływa na finalną 

wielkość wolumenu towarów i usług. Wydajność kapitału i pracy uzależniona jest także od 

szeregu innych czynników (m.in. wydatków na B+R; skutecznego procesu edukacji; efektów 

aglomeracyjnych; learning-by-doing). W empirycznej ilustracji modelu optimum 

terytorialnego zdecydowano się poświęcić szczególną uwagę infrastrukturze transportowej 

ze względu na to, że stanowi ona niezwykle istotną składową tej koncepcji. Zależność TFP od 

infrastruktury transportowej ujęto w następującej formie funkcyjnej: 

 

 

 

gdzie: 

A – TFP, 

I  – długość autostrad i dróg ekspresowych (km), 

t – trend czasowy, 

α, β, ao, ϕ, c – parametry strukturalne. Szczegóły zawarte są w aneksie A. 

Poza infrastrukturą transportową wykorzystany został również wskaźnik aglomeracji (spatial 

intensity index – wzór (4)) [Zhao 2006, 5; 2007, 10; Bönte i Zhao 2010, 385–386] liczony przy 

użyciu miernika rozproszenia zasobów (geographical range – wzór (5)) [Zhao 2006, 5; 2007, 

10; Bönte i Zhao 2010, 385–386] – szczegóły w aneksie A. W niniejszym opracowaniu 

obliczeń dokonano dla: kapitału materialnego, ludzkiego oraz siły roboczej: 
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 gdzie: 

IK, IL, IH – wskaźnik aglomeracji odpowiednio dla: kapitału materialnego, pracy i kapitału 

ludzkiego w regionie, 

DK, DH, DL – wskaźnik rozproszenia zasobów, odpowiednio dla: kapitału materialnego, 

kapitału ludzkiego i pracy w regionie, 

kj, lj, hj   – zasoby kapitału materialnego, pracy i kapitału ludzkiego w lokalizacji j regionu, 

Dj   – odległość lokalizacji j od środka ciężkości regionu, 

K, H, L – zasoby kapitału materialnego, ludzkiego i pracy w regionie. 

W analizie przeprowadzonej dla województwa dolnośląskiego uwzględniono koncentrację 

kapitału materialnego, ludzkiego i siły roboczej w poszczególnych podregionach (NUTS 3), w 

których zlokalizowane są regionalne i lokalne ośrodki wzrostu. Wzrost wartości wskaźnika 

aglomeracji (I) informuje o silniejszych efektach aglomeracyjnych wewnątrz poszczególnych 

podregionów i pomiędzy nimi. Należy podkreślić, że wyższa wartość miernika może 

wskazywać także na pojawienie się odleglejszych od centrum regionu ośrodków wzrostu, 

charakteryzujących się wysoką dynamiką w zakresie akumulacji kapitału materialnego, 

ludzkiego oraz czynnika pracy. W związku z powyższym dążenie władz regionalnych do 

wzmocnienia policentrycznego układu osadniczego (m.in. przez rozwój usług pożytku 

publicznego, wspieranie przedsiębiorczości, przepływu czynników produkcji itp.) będzie 

skutkować wzrostem efektów aglomeracyjnych, gdy podejmowane działania skutecznie 

wpłyną na koncentrację czynników produkcji. W sytuacji, gdy przedsięwzięciom 

wspierającym różne ośrodki regionu nie towarzyszą adekwatne tendencje do koncentracji 

pracy i kapitału, obserwowane będzie ograniczenie efektów aglomeracyjnych 
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(odzwierciedlone przez niższą wartość wskaźnika I). Dwie przedstawione wyżej kategorie 

zostały włączone do następującej agregatowej funkcji produkcji [Zhao 2006, 6; 2007, 14]: 

 

 

gdzie: 

γ, δ, φ – parametry strukturalne.  

Szczegóły w aneksie A. 

 

Tym samym możliwe stało się przeprowadzenie symulacji pokazujących, jak zmieniłby się 

wolumen PKB województwa dolnośląskiego w 2012r17. przy różnych scenariuszach 

opisujących użyteczność terytorialną. Przyjmując upraszczające założenie, że gospodarka 

regionu znajduje się w stanie długookresowej równowagi, celem analizy jest pokazanie, jak 

zmiany preferencji w zakresie przestrzennych aspektów rozwoju wpływają na wielkość PKB 

poprzez realokację zasobów i zmiany w efektywności ich wykorzystania. Innymi słowy, 

prezentowane są różne warianty optimum terytorialnego w województwie dolnośląskim, 

osiągane przy różnych założeniach co do użyteczności terytorialnej. Analizie zostały poddane 

cztery scenariusze: 

1. rozbudowa infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku o 200 km18.  Nowa 

infrastruktura zwiększa w równym stopniu dostępność do wszystkich podobszarów 

województwa dolnośląskiego (subregionu jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i 
                                                 
17 Najbardziej aktualna dostępna wartość PKB województwa dolnośląskiego z 2012 r. w cenach stałych w 2012r. 

18 W celu spójności analizy należy uwzględnić sposób finansowania inwestycji publicznej. W tym przypadku 
przyjęto, że 200 km infrastruktury transportowej zostało sfinansowanych poprzez wzrost zadłużenia, którego 
spłata będzie miała miejsce po 2012 r. Taki zabieg pozwala na ukazanie pełnego wpływu dodatkowych 
kilometrów autostrad i dróg ekspresowych na PKB województwa dolnośląskiego w 2012 r. Należy jednak 
pamiętać, iż w analizie dla kolejnych lat koszt związany ze spłatą zadłużenia winien zostać odzwierciedlony w 
ograniczonych zasobach kapitału materialnego. 
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legnicko-głogowskiego). Nie powoduje zmian w zakresie koncentracji aktywności społeczno-

gospodarczej; 

2. wzmocnienie atrakcyjności i efektów aglomeracyjnych miasta Wrocław finansowane 

przez zmniejszenie wsparcia pozostałych ośrodków subregionalnych (Jeleniej Góry, 

Wałbrzycha i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 

– LGOM19); 

3. wzrost wydatków na podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej regionalnych 

ośrodków miejskich (Jeleniej Góry, Wałbrzycha i LGOM) 

przy adekwatnym ograniczeniu funduszy na rozwój usług pożytku publicznego i 

stymulowanie inwestycji w aglomeracji wrocławskiej. W celu analizy tego scenariusza uchyla 

się założenie o długookresowej równowadze gospodarczej województwa dolnośląskiego i 

przyjmuje się, że do regionu mogą napłynąć dodatkowe zasoby czynników produkcji, które 

zostaną efektywnie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Mając to na uwadze, zakłada 

się, że wzrośnie koncentracja siły roboczej i kapitału we wszystkich podregionach 

województwa dolnośląskiego. Przyjmuje się dwa warianty: 

a) wzrost zasobów czynników produkcji w podregionach jeleniogórskim, legnicko-

głogowskim i wałbrzyskim o 160%20, a w mieście Wrocław i podregionie wrocławskim o 5% 

(w wyniku wzrostu interakcji z pozostałymi centrami rozwoju w regionie); 

b) wzrost zasobów czynników produkcji w podregionach jeleniogórskim, legnicko-

głogowskim i wałbrzyskim o 10%, a w mieście Wrocław 

i podregionie wrocławskim o 5% (w wyniku wzrostu interakcji z pozostałymi centrami 

wzrostu w regionie)21; 

                                                 
19 Przy kalkulacji wskaźników DK, DL i DH zakładamy 5% zmniejszenie zasobów czynników produkcji w 
przypadku podregionów: jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i legnicko-głogowskiego oraz rozłożenie tej kwoty 
proporcjonalnie między miasto Wrocław i podregion wrocławski. 

20 Taki wzrost zasobów czynników produkcji pozwala uzyskać wyższą wartość optimum terytorialnego niż w 
scenariuszu 2. Do realizacji działań podjętych w ramach tego wariantu nie wystarczyłyby środki zaoszczędzone 
na ograniczeniu wsparcia aglomeracji wrocławskiej. Stąd też zakładamy, że wsparcie obszarów peryferyjnych 
miałoby miejsce także na drodze wzrostu zadłużenia, którego spłata redukowałaby zasoby kapitałowe po 2012 
r. i tym samym wartość PKB. 
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4. wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej regionalnych ośrodków miejskich 

(Jeleniej Góry, Wałbrzycha i LGOM) przy adekwatnym ograniczeniu wsparcia aglomeracji 

wrocławskiej, powiązany z rozbudową infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku, 

ułatwiającej relacje między poszczególnymi podregionami (połączone scenariusze 1 i 3b). 

Wyniki symulacji dla czterech powyższych scenariuszy zostały zaprezentowane w tabeli 2. 

Tabela 2. Zmiana PKB województwa dolnośląskiego w 2012 r. dla różnych scenariuszy  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W sytuacji, gdyby preferencje społeczności Dolnego Śląska w zakresie użyteczności 

terytorialnej sprowadzały się wyłącznie do wzrostu dostępności głównych obszarów 

funkcjonalnych województwa (scenariusz 1), PKB w 2012 r. byłby o 2,1% wyższy w 

porównaniu do wartości PKB w scenariuszu z rzeczywistym stanem zasobów 

infrastrukturalnych. Osiągnięte w ten sposób optimum terytorialne charakteryzuje się 

większym wolumenem dóbr i usług. Należy podkreślić, iż w niniejszej ilustracji uwaga została 

skoncentrowana na rodzajach arterii, mających w dużej mierze przełożenie na podażową 

stronę gospodarki. Uwzględniając inne rodzaje dróg (m.in. powiatowe i gminne), można by w 

adekwatny sposób ocenić ich wpływ na wzrost gospodarczy. Należy oczekiwać, iż w dużym 

stopniu tego typu infrastruktura przyczyniałaby się do poprawy standardu życia 

mieszkańców przez rozwój przestrzenny, aczkolwiek jej oddziaływanie na gospodarkę 

                                                                                                                                                         
21 Przy kalkulacji wskaźników DK, DL i DH zakładamy adekwatne zmiany. 
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mogłoby być neutralne bądź negatywne (np. w sytuacji realokacji zasobów ograniczającej 

inwestycje prywatne). W tym przypadku oczekiwana użyteczność terytorialna mogłaby 

doprowadzić do stanu optimum, w którym maksymalna wielkość PKB zostałaby ograniczona 

na rzecz wyższego poziomu wewnątrzregionalnej dostępności. Innymi słowy wzrost 

spójności terytorialnej – w tym konkretnym przykładzie – mógłby kolidować ze wzrostem 

gospodarczym. W rzeczywistości założenia dotyczące użyteczności terytorialnej są znacznie 

bardziej rozbudowane i uwzględniają m.in. kwestie koncentracji aktywności społeczno-

gospodarczej. Scenariusz 2. odzwierciedla w dużej mierze podejście promowane m.in. przez 

Bank Światowy [World Bank 2009], zorientowane na wspieranie głównych ośrodków wzrostu 

w regionie. Jest to także przejaw neoliberalnych preferencji, gdyż nawet zakładając brak 

interwencji publicznej, można się spodziewać dynamicznego rozwoju metropolii 

wrocławskiej. Silniejsze efekty aglomeracyjne generowane przez stolicę Dolnego Śląska 

przyczyniłyby się do wzrostu PKB województwa o 8,1% w stosunku do wartości uzyskanej 

przy uwzględnieniu rzeczywistych poziomów koncentracji działalności społeczno-

gospodarczej. Użyteczność terytorialna zdefiniowana w niniejszym scenariuszu pozwala 

osiągnąć relatywnie wysoką wartość optimum terytorialnego. Scedowanie regulacji 

procesów przestrzennych na rzecz sił rynkowych (m.in. odśrodkowych i dośrodkowych) 

implikuje przemieszczanie się zasobów kapitału materialnego i ludzkiego oraz prostej siły 

roboczej w kierunku aglomeracji wrocławskiej, gdzie mogą zostać efektywnie 

zagospodarowane. Wysoki poziom aglomeracji (I) przyczynia się – w zgodzie z koncepcją 

korzyści aglomeracyjnych – do wyższych dochodów, mogących podlegać dyfuzji w skali 

regionu. 

Wzrost wartości wskaźnika aglomeracji (I) jest również osiągalny w sytuacji, gdy zwiększa się 

koncentracja aktywności społeczno-gospodarczej w ośrodkach peryferyjnych. Preferencje 

społeczne wyrażone w decyzjach władz regionalnych mogą być ukierunkowane na 

identyfikację i rozwój potencjałów endogennych województwa zlokalizowanych poza 

aglomeracją wrocławską i LGOM. Jest to tym bardziej istotne, że przestrzenna 

heterogeniczność regionu stanowi źródło zawodności rynku – m.in. w zakresie pełnego 

wykorzystania aktywów terytorialnych. W kontekście powyższego interesujących informacji 

dostarcza analiza scenariusza 3. Większy wolumen dóbr i usług w regionie – w porównaniu 
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ze scenariuszem 2. – możliwy byłby do osiągnięcia dopiero przy wzroście akumulacji 

czynników produkcji w każdym z podregionów (jeleniogórskim, wałbrzyskim i legnicko-

głogowskim) o 160% (scenariusz 3a). Taka struktura przestrzenna pracy i kapitału wydaje się 

nierealistyczna, a dążenie do jej osiągnięcia wysoce kosztowne i ograniczające – poprzez 

konieczność zadłużenia – możliwości wzrostu gospodarczego w przyszłości. W 

prawdopodobnym wariancie wsparcia obszarów peryferyjnych (scenariusz 3b) wartość 

osiąganego optimum jest o prawie połowę niższa w porównaniu ze scenariuszem 2. Skala 

łącznych efektów aglomeracyjnych nie rekompensuje tu kosztów interakcji między 

poszczególnymi ośrodkami wzrostu w województwie. Niezwykle istotnym sposobem 

ograniczania wspomnianych kosztów jest funkcjonalna infrastruktura transportowa. 

Potwierdza to analiza scenariusza 4. Na jej podstawie można stwierdzić, iż wsparcie 

obszarów peryferyjnych województwa dolnośląskiego prowadziłoby do wzrostu realnego 

poziomu PKB o 6,3% w porównaniu z sytuacją, gdyby scenariusz 4. nie był realizowany. 

Wolumen produkcji byłby mimo wszystko o 3,6 pkt. proc. niższy niż analogiczny osiągany w 

scenariuszu 2. 

Wybór oczekiwanej użyteczność terytorialnej zdeterminuje finalnie maksymalny poziom PKB 

województwa. Wyższa efektywność ekonomiczna reprezentowana przez scenariusz 2. może 

zostać skonfrontowana z polityką odwołującą się do tzw. nowego paradygmatu polityki 

regionalnej, który akcentuje konieczność wzmacniania potencjałów i konkurencyjności 

obszarów funkcjonalnych [OECD 2009a], co z kolei zwiększa odporność regionu jako całości 

na sytuacje kryzysowe. Szersze wsparcie obszarów peryferyjnych może także znaleźć 

uzasadnienie na gruncie rozważań nad równowagą terytorialną. Artykułowane są tu takie 

postulaty jak przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji aktywności poprzez wzmacnianie 

policentryczności; przeciwdziałanie zbyt wysokim nierównościom przestrzennym w zakresie 

koniunktury i rozwoju gospodarczego; zapewnienie dostępności do usług pożytku 

publicznego bez względu na miejsce zamieszkania; promowanie współpracy sieciowej 

[Mirwaldt i in. 2008, za: Begg 2011, 117]. 
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Podsumowanie 

Rekapitulując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, iż: 

 Indywidualizm metodologiczny, stanowiący podstawę paradygmatu neoklasycznego, nie 

odzwierciedla kwestii związanych ze społeczną oceną efektów rynkowych w zakresie 

produkcji i podziału dochodów. O ile analiza oparta na neoklasycznej funkcji produkcji stara 

się uwzględniać kategorie terytorium w zakresie podażowym, o tyle kwestie przestrzenne są 

uwzględniane w ograniczonym stopniu na gruncie utylitaryzmu. 

 Stąd też w niniejszym opracowaniu wprowadzona została kategoria użyteczności 

terytorialnej. Pojęcie to definiujemy dwuwymiarowo. Pierwszy wymiar to zasoby danego 

terytorium bezpośrednio zaspokajające potrzeby konsumentów. Chodzi tu o takie potrzeby, 

jak: praca, kultura, rozrywka, edukacja etc. Część tych zasobów, jak np. ład przestrzenny czy 

dostęp do pięknego krajobrazu, nie wchodzi bezpośrednio do funkcji produkcji, aczkolwiek 

stanowi w wysokim stopniu o jakości życia ludności. Drugi wymiar to dostępność czasowa do 

danego terytorium z perspektywy pozostałych obszarów tworzących region lub kraj. 

 Użyteczność terytorialna jest określona jako wynik konsensusu między rezydentami danego 

regionu. Ma wpływ na politykę pochodzących z wyboru władz publicznych, które ją odczytują 

(agregują preferencje miejscowej społeczności wobec terytorium). 

 Uwzględnienie publicznych oczekiwań w zakresie użyteczności terytorialnej ma istotne 

implikacje dla procesu wzrostu. 

 Model optimum terytorialnego wpisuje użyteczność terytorialną w ortodoksyjny nurt nauk 

ekonomicznych. 

 Model ten operacjonalizuje spójność terytorialną, nadając jej utylitarny charakter. Optimum 

terytorialne osiągane jest przez maksymalizację produktu wszystkich obszarów 

funkcjonalnych regionu (to z kolei wymaga synergicznego wykorzystania ich potencjałów w 

tym aktywów terytorialnych) przy oczekiwanym poziomie użyteczności terytorialnej. 

 Wytyczając cele i dobierając do nich adekwatne instrumenty działania, instytucje 

odpowiadające za politykę rozwoju mogą dążyć do osiągnięcia maksymalnego produktu 
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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). 

 Empiryczna ilustracja modelu optimum terytorialnego wykonana dla województwa 

dolnośląskiego potwierdziła znaczenie zróżnicowanych preferencji w zakresie rozwoju 

przestrzennego dla wzrostu gospodarczego regionu. Najwyższa wartość optimum 

uzyskiwana jest w scenariuszu zorientowanym na podnoszenie koncentracji aktywności 

społeczno-gospodarczej w aglomeracji wrocławskiej kosztem obszarów peryferyjnych. 

 W warunkach tradycyjnej analizy neoklasycznej – abstrahującej od kategorii dystansu 

geograficznego i wewnątrzregionalnego zróżnicowania – powyższy wariant byłby najbardziej 

pożądany ze względu na najwyższą efektywność wykorzystania zasobów pracy i kapitału. 

Zakłada on jednak, iż społeczność regionu reprezentuje użyteczność terytorialną, zgodnie z 

którą wysoce ceni się możliwość korzystania z rynku pracy, usług użyteczności publicznej, 

rynku mieszkaniowego aglomeracji wrocławskiej, bez względu na związane z tym koszty. 

Jeżeli jednak powyższe założenie błędnie prezentuje preferencje społeczności, osiągnięty 

zostanie maksymalny poziom PKB regionu, który nie będzie jednak miał charakteru optimum 

terytorialnego, gdyż jego struktura przestrzenna22 będzie w niewystarczającym stopniu 

użyteczna dla mieszkańców regionu. 

 W części trzeciej niniejszej monografii analizie poddane zostały dwa elementy modelu 

optimum terytorialnego. Są to Fi – funkcja produkcji uwzględniająca szeroki wybór 

terytorialnych aktywów oraz Mr – tzn. relacje badanego regionu r z regionami sąsiednimi. 

Wcześniej jednak w części drugiej poddano bardziej rygorystycznej analizie (często 

dotychczas wspominane, ale niezdefiniowane) pojęcie aktywów terytorialnych w kontekście 

procesów wzrostu. 

 

                                                 
22 Od strony popytowej struktura ta związana jest m.in. z terytorialnym rozkładem dóbr publicznych. Od strony 
podażowej opisuje ona przestrzenny rozkład rynków pracy, akumulacji kapitału materialnego i ludzkiego oraz 
stopień wykorzystania i rozwoju aktywów terytorialnych na różnych obszarach regionu. 
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Aneks 2.A. Model wykorzystany do ilustracji koncepcji optimum terytorialnego na 

przykładzie woj. dolnośląskiego 

Oddziaływanie kapitału publicznego na wzrost gospodarczy jest zagadnieniem wysoce 

złożonym, dalece wykraczającym poza prekursorskie ujęcie tego problemu przez Aschauera 

[1989]. W literaturze wskazuje się na możliwość występowania sprzężeń zwrotnych (reverse 

causation) pomiędzy wzrostem zasobów infrastrukturalnych a PKB [zob. Fernald 1999; 

Canning i Bennathan 2000; De Haan i Romp 2005]23. Trzeba także pamiętać, iż ocena wpływu 

sieci transportowej na parametry makroekonomiczne jest uzależniona od stopnia jej 

wewnętrznej spójności oraz powiązań z zewnętrznym system infrastrukturalnym [De Haan i 

Romp 2005, 45]24. W sytuacji, gdy nowe drogi oraz modernizację już istniejących finansuje 

się poprzez wzrost podatków lub deficytu budżetowego, może to mieć negatywne 

makroekonomiczne implikacje dla tempa wzrostu gospodarczego. 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wpływie infrastruktury transportowej na 

produktywność czynników produkcji (TFP). W piśmiennictwie prezentowane jest także 

podejście uwzględniające infrastrukturę publiczną jako kolejny czynnik produkcji [m.in. 

Aschauer 1989; Biehl 1991]. Krytyka tego podejścia wynika w dużej mierze z faktu, iż system 

infrastruktury 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. Tym 

niemniej należy pamiętać o koncepcjach, które próbują rozwiązać ten problem, 

wprowadzając do modelu nie sam kapitał publiczny, lecz realizowane dzięki niemu usługi 

[Fernald 1999, za: De Haan i Romp 2005, 45] Krytyka traktowania infrastruktury jako 

kolejnego czynnika produkcji dotyczy także trudności związanych z możliwością oszacowania 

                                                 
23 W sytuacji istotnego wsparcia polskich regionów w ramach polityki spójności skala tego problemu staje się – 
zdaniem autora – znacząco mniejsza. Relatywnie duża część funduszy unijnych w ramach perspektyw 
finansowych 2004–2006, 2007–2013 oraz 2014–2020 została asygnowana na rozbudowę i modernizację 
systemu transportowego. Znacząco uniezależniło to zmiany w systemie infrastrukturalnym od poziomu 
koniunktury gospodarczej. 

24 W naszej analizie, przeprowadzonej na przykładzie województwa dolnośląskiego, przyjmujemy, że 
dotychczasowy system dróg w regionie charakteryzuje się spójnością w takim sensie, że kolejne tworzone 
kilometry autostrad i dróg ekspresowych są efektywnie użytkowane. 
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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 i Romp 2005, 45]. 

Zgodnie z prawem malejącego produktu marginalnego w niniejszym opracowaniu przyjęto, iż 

wzrost dostępności regionu będzie generował początkowo relatywnie silniejsze impulsy 

rozwojowe. Z czasem, gdy nasycenie infrastrukturą wzrośnie, pozytywny wpływ na całkowitą 

wydajność czynników produkcji będzie się zmniejszał. Mając na uwadze powyższe, w 

empirycznej ilustracji modelu optimum terytorialnego zależność TFP od infrastruktury 

transportowej ujęto w następującej formie funkcyjnej: 

 

gdzie: 

A –TFP, 

I – długość autostrad i dróg ekspresowych (km), 

t – trend czasowy, 

α, β, ao, ϕ, c – parametry strukturalne. 

Przedstawiona wyżej postać analityczna funkcji odwołuje się do opracowań Duggala i in. 

[1999; 2006, 489], wiążących zasoby infrastruktury teleinformacyjnej (IT infrastructure) z 

postępem technologicznym. Prezentując funkcję opisaną wzorem (3) w formie graficznej, 

można zauważyć, że przybiera ona postać litery S. Odzwierciedla przez to malejący przychód 

marginalny z kolejnych inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych przy coraz wyższym 

poziomie nasycenia tego typu kapitałem publicznym. W celu zobrazowania wspomnianej 

relacji na przykładzie, dokonano kalibracji parametrów równania (3), bazując na danych dla 

województwa dolnośląskiego25,26. Zmiany teoretycznych i historycznych wartości TFP (2001–

                                                 
25Pomoc przy kalibracji modelu optimum terytorialnego w programie Matlab – Monika Szwed (Wrocławska 
Agencja Rozwoju Regionalnego). 
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2012) względem infrastruktury transportowej zostały zestawione na rycinie 4. Można 

dostrzec, iż rola autostrad i dróg ekspresowych – elementów systemu drogowego 

oddziałujących najsilniej na podażową stronę gospodarki regionu – w stymulowaniu 

produkcji na Dolnym Śląsku ulega ograniczeniu. Najsilniejsze oddziaływanie szacowane jest 

na okres budowy pierwotnej autostrady A4 („szyjka” krzywej S). W sytuacji braku dróg 

szybkiego ruchu powstanie autostrady generuje wysoki produkt marginalny. Górne 

załamanie krzywej S wskazuje na okres rozbudowy/modernizacji A4 w województwach 

dolnośląskim, opolskim i śląskim ułatwiający połączenie pomiędzy aglomeracją wrocławską, 

a konurbacją katowicką. W kolejnych latach nowe elementy infrastruktury mają relatywnie 

mniejsze przełożenie na wydajność czynników produkcji. Wydaje się to być zgodne z logiką 

procesów rozwojowych. Dostępność regionu stanowi warunek sine qua non dynamizacji 

wzrostu gospodarczego. Jej znaczenie ulega jednak ograniczeniu po osiągnięciu poziomu 

zasobów infrastrukturalnych gwarantujących stosunkowo sprawne skomunikowanie z 

głównymi sąsiednimi ośrodkami gospodarczymi (miastami Niemiec, konurbacją katowicką, 

aglomeracją krakowską) – szczególnie w sytuacji coraz silniejszej roli transportu lotniczego w 

relacjach inter-aglomeracyjnych (np. Wrocław–Warszawa). 

 

 

                                                                                                                                                         
26Kalibracja parametrów funkcji A została przeprowadzona przy zastosowaniu metody dopasowania krzywej do 
danych (curve fitting) [zob. Bradley i Untiedt 2010]. Wartości TFP (A) zostały uzyskane przy wykorzystaniu 
funkcji produkcji (wzór (7)), przedstawionej w dalszej części opracowania, i przyjętych dla niej założeń. 
Infrastruktura transportowa została odzwierciedlona poprzez długość w km autostrad i dróg ekspresowych 
(dane GUS BDL dla lat 2001–2012). W celu uzyskania funkcji A (I) oszacowano trend wzrostu infrastruktury (I) 
względem czasu (R2=0,79), który został finalnie wykorzystany w kalibracji. Następnie przy zastosowaniu 
programu Matlab zostały wyestymowane parametry: α, β, ao, ϕ oraz c. 
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Ryc. 2.4. Oddziaływanie infrastruktury transportowej (km) na indeks TFP w województwie 

dolnośląskim (wartości teoretyczne z modelu – linia ciągła; wartości historyczne dla lat 

2001–2012 przedstawione w formie punktów) 

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu odzwierciedlenia kategorii użyteczności terytorialnej został wprowadzony – poza 

infrastrukturą transportową – wskaźnik aglomeracji (spatial intensity index – wzór (4)) [Zhao 

2006, 5; 2007, 10; Bönte i Zhao 2010, 385–386]. Aproksymuje on w sposób bezpośredni 

poziom koncentracji działalności społeczno-gospodarczej w regionie z uwzględnieniem 

zróżnicowanej skali i układu przestrzennego (m.in. policentrycznego) ośrodków 

aglomeracyjnych27. Pośrednio uwzględnia również wszelkie działania zorientowane na 

wzrost znaczenia ośrodków miejskich – m.in.   poprzez rozwój usług pożytku publicznego, 

poprawę jakości infrastruktury społecznej oraz atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej 

determinujących wzrost kapitału ludzkiego i prostej siły roboczej. Wskaźnik aglomeracji 

kalkulowany jest przy użyciu miernika rozproszenia zasobów (geographical range – wzór (5)) 

[Zhao 2006, 5; 2007, 10; Bönte i Zhao 2010, 385–386]. W niniejszym opracowaniu 

                                                 
27 W odróżnieniu od wielu innych wskaźników odnoszących się do stopnia przestrzennej aglomeracji aktywności 
społeczno-gospodarczej (m.in. indeksu GINI; wskaźnika Hirschmana-Herfindahla; wskaźnika Ellison-Glaeser), 
wskaźnik aglomeracji uwzględnia skalę efektów aglomeracyjnych w analizowanych lokalizacjach (within 
locations) oraz skalę efektów aglomeracyjnych zachodzących pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami (between 
locations) związanych z przepływami kapitału, wiedzy, informacji, siły roboczej etc. [Bönte i Zhao 2010, 383–
384]. rozwój usług pożytku publicznego, poprawę jakości infrastruktury społecznej oraz atrakcyjności 
inwestycyjnej i osiedleńczej determinujących wzrost kapitału ludzkiego i prostej siły roboczej. Wskaźnik 
aglomeracji kalkulowany jest przy użyciu miernika rozproszenia zasobów (geographical range – wzór (5)) [Zhao 
2006, 5; 2007, 10; Bönte i Zhao 2010, 385–386].  
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wspomniane indykatory obliczone zostały dla: kapitału materialnego, ludzkiego oraz siły 

roboczej: 

 

gdzie: 

IK, IL, IH – wskaźnik aglomeracji odpowiednio dla: kapitału materialnego, pracy i kapitału 

ludzkiego w regionie28, 

DK, DH, DL – wskaźnik rozproszenia zasobów, odpowiednio dla: kapitału materialnego, 

kapitału ludzkiego i pracy w regionie, 

kj, lj, hj   – zasoby kapitału materialnego, pracy i kapitału ludzkiego w lokalizacji j regionu29, 

Dj   – odległość lokalizacji j od środka ciężkości regionu30, 

K, H, L – zasoby kapitału materialnego, ludzkiego i pracy w regionie. 

Dwie przedstawione wyżej kategorie pozwalające wprowadzić do modelu oczekiwaną 

użyteczność terytorialną– infrastruktura transportowa i efekty aglomeracyjne – zostały 

włączone do następującej agregatowej funkcji produkcji31 [Zhao 2006, 6; 2007, 14]: 

                                                 
28 We wzorze wprowadzono DK

2, DH
2 , DL

2 w celu uwzględnienia dwuwymiarowego układu przestrzennego. 

29 Na potrzeby analizy skoncentrowano się na poszczególnych podregionach (NUTS 3) województwa 
dolnośląskiego (jeleniogórskim, legnicko-głogowskim, wałbrzyskim, wrocławskim, m.    Wrocław). 

30 Odległość głównych ośrodków wzrostu w poszczególnych podregionach województwa dolnośląskiego 
(Jeleniej Góry, Legnicy, Wrocławia i Wałbrzycha) od środka ciężkości regionu (centroida) – na podstawie Free 
Map Tools. 

31 W przypadku kapitału materialnego (K) wykorzystano dane pozyskane z GUS BDL, dotyczące wartości brutto 

środków trwałych w przedsiębiorstwach (dla lat 2002–2012; dla województwa dolnośląskiego i jego 
podregionów). W celu oszacowania brakującej wartości zasobów kapitału materialnego (K) dla roku 2001, 
wykorzystano metodę regresji liniowej. Pozwoliło to na dostosowanie długości szeregu czasowego dla kapitału 
materialnego (K) do długości analogicznych szeregów czasowych dla kapitału ludzkiego (H) i siły roboczej (L), w 
przypadku roku 2001 oszacowano wartość K, stosując metodę regresji liniowej. Dane zostały przeliczone na 
ceny stałe roku 2005 przy zastosowaniu deflatorów dla wartości brutto środków trwałych dla Polski jako całości 
[GUS 2012]. Dane dla L zostały zaczerpnięte także z GUS BDL (pracujący wg innego podziału niż PKD – lata 
2001–2012; dla województwa dolnośląskiego i jego podregionów). Kapitał ludzki (H) został zaproksymowany 
przy zastosowaniu metody użytej w modelach HERMIN [Bradley i Untiedt 2010, s. 52 – zmienna KTRAIN], w 
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gdzie: 

γ, δ, φ – parametry strukturalne. 

Zastępując parametr A powyższej funkcji równaniem opisanym wzorem (3) oraz 

wprowadzając wartości parametrów γ, δ, φ uzyskanych w badaniu Mankiwa i in. [1992] i 

Weila [1992]32 dla rozszerzonego modelu Solowa otrzymujemy agregatową funkcję produkcji 

dla województwa dolnośląskiego: 

 

Dopasowanie wartości teoretycznych wyliczonych na podstawie wzoru (8) do rzeczywistych 

danych o PKB województwa dolnośląskiego w cenach stałych 2005 r. pokazuje rycina 2.5. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
której uwzględnia się lata nauki na poszczególnych szczeblach systemu edukacji; odsetek osób uczących się na 
poszczególnych szczeblach edukacji oraz faktor korygujący znaczenie jednego roku edukacji dla akumulacji 
kapitału ludzkiegona różnych szczeblach edukacji. Dane dla województwa dolnośląskiego dla lat 2001–2012 
zostały zaczerpnięte z bazy danych modelu HERMIN gospodarki tego regionu. Następnie zostały one 
zdezagregowane na poziom poszczególnych podregionów przy pomocy liczby ludności (GUS BDL). Wartości PKB 
w cenach stałych roku 2005 zostały zaczerpnięte z bazy danych modeli HERMIN (dane dla lat 2001–2003 
uzyskane zostały przy zastosowaniu PKB w cenach bieżących i delatorów PKB z poziomu krajowego; dane dla lat 
2004–2012 – GUS BDL). 

32 Mając na uwadze liczbę parametrów do oszacowania finalnej postaci funkcji produkcji oraz długość szeregów 
czasowych dla danych regionalnych, zdecydowano się na narzucenie wartości elastyczności produkcji względem 
kapitału materialnego (0,31); kapitału ludzkiego (0,28) oraz czynnika pracy (0,41). Wybór referencyjnych 
rezultatów został podyktowany wysokim stopniem zbieżności z rzeczywistością rezultatów otrzymanych 
Mankiwa, Romera i Weila w zakresie wkładu pracy i kapitału w produkcję. 
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Ryc. 5. PKB województwa dolnośląskiego (ceny stałe 2005 r.) – wartości teoretyczne versus 

rzeczywiste dane historyczne 

Źródło: Opracowanie własne. 
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