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ANALIZA DETERMINANT ROZWOJU
REGIONALNEGO W ŚWIETLE EWOLUCYJNEJ
GEOGRAFII EKONOMICZNEJ
Streszczenie: Geografia ekonomiczna analizuje nierówną dystrybucję działalności gospodarczej w przestrzeni, natomiast ekonomia ewolucyjna koncentruje się na procesach historycznych dotyczących zmiany gospodarczej. Ewolucyjna geografia ekonomiczna łączy dorobek
tych dwóch dziedzin, wyjaśniając zjawiska związane z ewolucją firm, gałęzi przemysłu, sieci,
miast i regionów. Celem niniejszego opracowania, które ma charakter teoretyczny, jest krytyczna analiza literatury ewolucyjnej geografii ekonomicznej odnoszącej się do systemów
przestrzennych. Analiza ta ma wskazać determinanty rozwoju regionalnego oraz wskazówki
prowadzenia polityki gospodarczej na poziomie regionalnym. Rozważania te są wkładem do
dyskusji na temat kształtowania polityki regionalnej w Polsce.
Słowa kluczowe: ewolucyjna geografia ekonomiczna, zależność od ścieżki, zamknięcie, polityka regionalna.
DOI: 10.15611/pn.2014.367.38

1. Wstęp
Ekonomia ewolucyjna koncentruje się na procesach historycznych dotyczących zmiany gospodarczej i opiera się na trzech podstawowych założeniach podejścia ewolucyjnego: występowania zróżnicowania w obrębie gatunków i populacji; dziedziczenia
i kontynuacji, poprzez które cechy indywidualne są przekazywane przyszłym pokoleniom, oraz występowania procesów selekcji determinujących zdolność jednostek
do odnoszenia sukcesu w swoim środowisku. Założenia te zostały zaadaptowane na
potrzeby analizy populacji firm i instytucji, które wykształciły trwałe reguły funkcjonowania o quasi-genetycznym charakterze, natomiast środowisko rynkowe jest traktowane jako ważny mechanizm selekcji1. Zdaniem J. Essletzbichlera i D. Rigby’ego
„fundamentalnym celem ekonomii ewolucyjnej jest więc zrozumienie dynamicznych procesów, które jednocześnie oddziałują na firmy oraz środowisko rynkowe,
1
D. MacKinnon i in., Evolution in Economic Geography: Institutions, Political Economy, and
Adaptation, “Economic Geography” 2009, nr 85(2), 2009, s. 131.
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w którym firmy te działają. Procesy te mogą być uważane za ewolucyjne, ponieważ
gospodarka kapitalistyczna składa się z konkurujących podmiotów różniących się
pod względem przynajmniej kilku cech (heterogeniczność), które wpływają na indywidualne perspektywy rozwoju gospodarczego (selekcja) i zmieniają się mniej lub
bardziej wolno (dziedziczność) kształtując i będąc kształtowanym przez środowisko,
w którym ujawnia się konkurencja”2. Z procesami ewolucyjnymi związane są innowacje. Jak zauważają J. Essletzbichler i D. Rigby, ewolucja wymaga występowania
różnorodności, a innowacje są synonimem takiej różnorodności3. Tworzenie innowacji jest niezbędne w długookresowym procesie ewolucji systemów, które w ten
sposób nie podlegają degeneracji. Ponadto nie sposób wyjaśnić procesów konkurencji bez odwoływania się do innowacji, w tym również niepewności, jaka towarzyszy
ich implementacji. Podobny pogląd na rolę innowacji wyrażają D. MacKinnon i inni,
stwierdzając, że procesy ewolucyjne wymagają tworzenia nowości, co podkreśla znaczenie w procesie gospodarowania ludzkiej kreatywności i innowacyjności4.
Geografia ekonomiczna zajmuje się nierównomierną dystrybucją aktywności
gospodarczej w przestrzeni. Z kolei ewolucyjna geografia ekonomiczna wyjaśnia
przestrzenną ewolucję firm, gałęzi przemysłu, sieci, miast i regionów, jak również
decyzje związane z lokalizacją. Podejście ewolucyjne odwołuje się do procesów historycznych, które są przyczyną zróżnicowania aktywności gospodarczej i poziomu
rozwoju gospodarczego w strukturach przestrzennych5. Według J. Essletzbichlera
i D. Rigby „atrakcyjność teorii ewolucyjnej polega na tym, że skupia się na dynamice
procesów oraz docenia zróżnicowanie cech i zachowania indywidualnych podmiotów.
Ponadto wskazuje, że porządek makroekonomiczny może wyłonić się z pozornie
chaotycznych działań tysięcy konkurentów. Porządek ten nie jest jednak rezultatem
występowania doskonałej informacji i racjonalności, co jest głównym założeniem
teorii neoklasycznej”6.

2. Region jako przedmiot analizy ewolucyjnej

geografii ekonomicznej

Praktyczne zastosowanie ewolucyjnej geografii ekonomicznej opiera się na analizie
czterech kategorii podmiotów na różnych poziomach agregacji: firm, sektorów, sieci
i systemów przestrzennych7.
2
J. Essletzbichler, Exploring evolutionary economic geographies, “Journal of Economic Geography” 2007, No. 7, Iss. 5, s. 552.
3
Tamże, s. 553.
4
D. MacKinnon i in., wyd. cyt., s. 131.
5
R. Boschma, K. Frenken, The emerging empirics of evolutionary economic geography, Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS), Working Paper 10.10, s. 2‒3.
6
J. Essletzbichler, D. Rigby, wyd. cyt., s. 566.
7
R.A. Boschma, K. Frenken, Applications of Evolutionary Economic Geography, DRUID
Working Paper 2006, No. 06-26, s. 5.
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Regiony można zdefiniować jako jednostki przestrzenne obejmujące podmioty
gospodarcze oraz relacje pomiędzy nimi, które są osadzone w określonym środowisku
instytucjonalnym. Przynajmniej niektóre z tych podmiotów są specyficzne dla miejsca.
Zdaniem J. Essletzbichlera i D. Rigby „regiony mogą być postrzegane jako ewoluujące
wiązki cech, z których niektóre są specyficzne dla miejsca, odzwierciedlając niestabilną populację podmiotów gospodarczych w regionie oraz zwyczajów wykształconych
w ramach sieci wewnątrz- i międzyfirmowych”8. Zdaniem tych autorów specyficzne
cechy miejsca mają znaczenie odnośnie do wyników gospodarczych osiąganych
przez poszczególne firmy i regiony. Powodują także, że regiony różnią się między
sobą, podobnie jak firmy, pod względem cech technologicznych, organizacyjnych
oraz posiadanych informacji. Szczególne znaczenie w procesie różnicowania mają
zjawiska ewolucyjne. Z upływem czasu podmioty ekonomiczne w poszczególnych
regionach rozwiną odmienne cechy i zwyczaje, a regiony będą różnić się pod względem występujących w nich przemysłów, instytucji, form organizacyjnych i zasobów
związanych z danym miejscem9. Regiony nie mają więc charakteru statycznego,
ale ewoluują w czasie wraz ze zmianami, którym podlegają podmioty gospodarcze
zlokalizowane na ich terytorium. Postęp technologiczny i zmiana są kształtowane
poprzez procesy konkurencji.

3. Zależność od ścieżki i zamknięcie a rozwój regionów
Jedną z najpopularniejszych koncepcji rozwijanych w ramach ewolucyjnej geografii
ekonomicznej są zależność od ścieżki (path dependence) oraz zamknięcie (lock-in).
Pojęcie zależności od ścieżki w różnych wariantach jest przedmiotem analizy wielu
dziedzin nauki, jak antropologia, historia, nauki polityczne, socjologia, ekonomia
czy zarządzanie. Zarówno koncepcja zależności od ścieżki, jak i zamknięcia wzbudzają wiele krytyki ze względu na trudności definicyjne i interpretacyjne10.
Według R. Martina i P. Sunley zależność od ścieżki polega na tym, że „gospodarka
jest postrzegana jako nieodwracalny proces historyczny, w którym przyszłe zdarzenia
zależą od przeszłych: w każdym momencie stan gospodarki zależy od historycznej
ścieżki dostosowań”11. Jest to szerokie ujęcie, które sprowadza się do stwierdzenia,
że „historia ma znaczenie”12.
P.A. David pojęcie to interpretuje na trzy sposoby13. Po pierwsze, podkreśla,
że pozornie mało znaczące, często przypadkowe wydarzenia z przeszłości, mają
J. Essletzbichler, D. Rigby, wyd. cyt., s. 565.
Tamże, s. 563.
10
Szersza dyskusja na ten temat, patrz: R. Martin, P. Sunley, Path dependence and region and
region and economic evolution, “Journal of Economic Geography” 2006, No. 6, Iss. 4, s. 403–408.
11
Tamże, s. 400.
12
Patrz szerzej: K. Gwosdz, Koncepcja zależności od ścieżki (path dependance) w geografii społeczno‑ekonomicznej, „Przegląd Geograficzny” 2004, No. 76(4), s. 435.
13
R. Martin, P. Sunley, wyd. cyt., s. 400–401.
8
9
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długofalowy wpływ na ścieżkę rozwoju gospodarczego. Po drugie, wybory z przeszłości zamykają alternatywy rozwojowe, prowadząc do suboptymalnych i nieracjonalnych efektów gospodarowania oraz przyczyniając się do zamknięcia technologii,
organizacji i systemów w gorszych formach trajektorii rozwojowych, mimo istnienia
lepszych możliwości. Po trzecie, z pojęciem zależności od ścieżki wiąże się koncepcja
technologicznego zamknięcia. Przyczyną technologicznego zamknięcia są powiązania
techniczne (efekt komplementarności i kompatybilności różnych składowych danej
technologii), efekty skali (korzyści związane z masowym wykorzystaniem danej
technologii) oraz quasi-nieodwracalność inwestycji (koszty utopione są przyczyną
problemów ze zmianą technologii).
W.B. Arthur, w odróżnieniu od P.A. Davida, za główną przyczynę zależności od
ścieżki uznaje różne rodzaje rosnących korzyści skali. Ich źródłem są początkowo
wysokie koszty uruchomienia, dynamiczny proces uczenia się, efekty koordynacji
oraz samowzmacniające się oczekiwania14.
Inna interpretacja zależności od ścieżki odwołuje się do histerezy instytucjonalnej.
Instytucje zmieniają się powoli. Wynika to z ich funkcji społecznej – mają zapewnić
stabilizację i być przewidywalne, jednocześnie zaś mają odpowiadać na zmieniające
się potrzeby społeczeństw i podmiotów gospodarczych. Ta dualna rola instytucji
powoduje, że ewolucja instytucjonalna ma cechy zależności od ścieżki. Niektóre
struktury instytucjonalne nie są więc efektywne, a ich zależność od ścieżki sprawia,
że pozostają przez długi czas zamknięte15.
Pojęcia związane z technologiczną i instytucjonalną zależnością od ścieżki stały
się podstawą do zastosowania podejścia ewolucyjnego w analizach na poziomie regionalnym. Zależność od ścieżki jest postrzegana jako fenomen lokalny i w dużym
stopniu uzależniony od miejsca. Zdaniem R. Martina i P. Sunley „proces zależności
od ścieżki jest uwarunkowany geograficznie na dwa sposoby: przestrzenna forma
krajobrazu gospodarczego – wzór lokalnego i regionalnego zróżnicowania organizacji – są jednocześnie rezultatem procesów zależności od ścieżki oraz głównymi
determinantami kształtowania tego procesu”16. Pojęcie regionalnej zależności od
ścieżki jest wieloznaczne. Wiążą się z nim problemy dotyczące przedmiotu analizy
(można analizować firmy, sektory działające w danym regionie czy też region jako
całość), kwestii czy tylko część gospodarki regionalnej, czy też cały region cechuje się
zależnością od ścieżki, źródła pochodzenia zależności od ścieżki, jej charakteru oraz
siły. W szczególności pojawia się wiele trudności z identyfikacją źródeł regionalnej
zależności od ścieżki. Można do nich zaliczyć: zależność od specyficznych surowców
naturalnych, koszty utopione lokalnie dostępnych aktywów oraz infrastruktury (dotyczy to zwłaszcza przemysłu ciężkiego), lokalną specjalizację gospodarczą, regionalne
Patrz szerzej: W.B Arthur, Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-In by Historical Events, “The Economic Journal” 1989, Vol. 99, No. 394.
15
R. Martin, P. Sunley, wyd. cyt., s. 402.
16
Tamże, s. 410.
14
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zamknięcie technologiczne, efekty aglomeracji oraz specyficzne dla regionu instytucje,
formy społeczne i tradycja kulturowa17.
Na poziomie regionalnym ma również miejsce zamknięcie na ścieżce, rozumiane
jako pogłębiający się brak elastyczności. K. Gwosdz uważa, że przyczyną zamknięcia są coraz większe korzyści osiągane z raz przyjętego rozwiązania, co ogranicza
możliwości alternatywnych rezultatów18. G. Grabher wyróżnia trzy typy zamknięcia:
funkcjonalne, kognitywne oraz polityczne. Zamknięcie jest najczęściej postrzegane
jako sytuacja negatywna, również w regionie. Jednakże R.L. Martin dowodzi, że
może także pojawić się faza pozytywnego zamknięcia, w której rosnące przychody
i pozytywne efekty zewnętrzne pobudzają dynamikę rozwoju przemysłu. Faza ta
przechodzi jednakże w fazę negatywnego zamknięcia charakteryzującą się coraz
większą nieelastycznością19. Zdaniem R.K. Lestera zamknięcie regionu może zostać
przezwyciężone poprzez pojawienie się nowych technologii i przemysłu, zróżnicowanie istniejącego przemysłu, import nowej technologii lub przemysłu spoza regionu,
transformację przemysłu w kierunku nowego, ale powiązanego z istniejącym oraz
rewitalizację przemysłu poprzez nowe technologie lub nowe produkty i usługi20.

4. Determinanty rozwoju gospodarczego i polityka regionalna

w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej

R.A. Boschma, bazując na dorobku ewolucyjnej geografii ekonomicznej, do podstawowych czynników rozwoju gospodarczego w regionie zalicza wykorzystanie
aktywów niematerialnych, takich jak „cicha” wiedza oraz instytucje21. Wiedza znajduje swoje odbicie w indywidualnych kompetencjach oraz występuje jako zasób
w przedsiębiorstwach. Z faktu, że ma ona „cichy” charakter, wynika, że nie jest
ogólnodostępna, nie można jej kopiować ani imitować. Wiedza kumuluje się więc
w przestrzeni, prowadząc do zróżnicowania między regionami, a jednocześnie może
być kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Badania wskazują, że rozprzestrzenianie się wiedzy oraz innowacji są często warunkowane bliskością geograficzną i bliskością poznawczą, która oznacza, że firmy dzielące się aktywami
niematerialnymi dysponują podobnym zasobem wiedzy i doświadczeniem. Akumulacja wiedzy w regionie odbywa się poprzez wyodrębnianie się nowych firm z już
istniejących (tzw. procesy spin-off), mobilność siły roboczej i sieci22. Kumulowanie
wiedzy ujawniające się poprzez przedsiębiorczość i innowacje przyczynia się do
Patrz szerzej, tamże, s. 412.
K. Gwosdz, wyd. cyt., s. 440.
19
R. Martin, P. Sunley, wyd. cyt., s. 415.
20
Tamże, s. 420.
21
R.A. Boschma, Evolutionary economic geography and its implications for regional innovation
policy, report for OECD, version 20, February 2009, s. 3.
22
Tamże, s. 6.
17
18
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tworzenia różnorodności potencjału gospodarczego w regionie. Zdaniem wielu autorów ciągłe odnawianie się i transformacja potencjału są kluczowe dla zapewnienia
długookresowego rozwoju gospodarczego23. Innowacje są istotnym elementem tego
procesu, a rozprzestrzenianie się wiedzy przynosi tym lepsze efekty, im bardziej
zróżnicowana jest gospodarka danego regionu. Dywersyfikacja gospodarki regionalnej jest tym bardziej prawdopodobna, w im większym stopniu transfer wiedzy
będzie miał miejsce pomiędzy sektorami niż w ramach jednego sektora, jednakże
pod warunkiem, że sektory te są ze sobą powiązane. Dlatego też ani specjalizacja
regionalna, ani zbyt duża dywersyfikacja działalności gospodarczej nie są korzystne
dla rozwoju gospodarczego w regionach. Ponadto warunkiem rozpoczęcia procesów
innowacyjnych w regionie jest koordynacja aktywności przedsiębiorstw poprzez
system innowacji oraz funkcjonowanie lokalnych organizacji i instytucji, które są
wystarczające elastyczne w swoich działaniach i szybko odpowiadają na wyzwania
rozwojowe24.
Ze względu na fakt, że w świetle ewolucyjnej geografii ekonomicznej rozwój
gospodarczy jest wynikiem często przypadkowych zdarzeń, bardzo trudno jest sformułować wytyczne dla podejmowania celowych działań w ramach polityki regionalnej.
Z drugiej strony ostatnie badania wskazują, że regionalna zależność od ścieżki nie
oznacza jedynie faktu, iż „historia ma znaczenie”. Zależność od ścieżki może również
być rozwijana intencjonalnie25.
W praktyce podejście zależności od ścieżki można stosować do wyjaśniania procesów lokalizacji działalności gospodarczych oraz analizy mechanizmu rozwoju miast26.
T. Stryjakiewicz podkreśla, że zagadnienia związane z lokalizacją działalności gospodarczej rozwijają się w trzech kierunkach: analizy skupisk działalności gospodarczej,
redefiniowania przestrzennych kosztów transakcyjnych oraz wprowadzenia do teorii
„czynnika środowiskowego”27. W przypadku rozwoju miast B. Domański zauważa,
że „mechanizm rozwoju, w którym szczególna trajektoria historyczna miejsca oddziałuje na jego przyszłość (tzw. path dependence), leży u źródeł dzisiejszej słabości
wielu miast, które pojawiły się jako kwitnące ośrodki przemysłowe w XIX wieku”28.

Tamże, s. 8.
Tamże, s. 16.
25
M. Henning, E. Stam, R. Wenting, Path dependence research in regional economic development: Cacophony or knowledge accumulation?, “Papers in Evolutionary Economic Geography” 2012,
No.12.19, Utrecht University, s. 8.
26
K. Gwosdz, wyd. cyt., s. 443‒444.
27
T. Stryjakiewicz, Przemiany w geografii przemysłu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu” 2010,
nr 15, Warszawa‒Kraków, s. 33.
28
B. Domański, The impact of spatial and social qualities on the reproduction of local economic
success: the case of path dependent development of Gliwice, [w:] Studies in Local and Regional Development red. B. Domański, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2000, s. 53.
23
24
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W literaturze można znaleźć przykłady formułowania wskazań dla polityki regionalnej w kontekście ewolucyjnej geografii ekonomicznej. Bazują one na efektywności
dynamicznej, która koncentruje się nie tylko na alokacji rzadkich zasobów dostępnych
w danym momencie, ale również na możliwościach pozyskiwania nowych zasobów
w przyszłości29. Istnieje jednak niewiele analiz badających wpływ zależności od
ścieżki na rozwój gospodarczy w regionach30.
R.A. Boschma podkreśla, że ekonomia ewolucyjna może wspierać prowadzenie
regionalnej polityki innowacji, ponieważ w centrum jej zainteresowania znajdują się
procesy długookresowej zmiany strukturalnej, w tym strategie adaptacji podmiotów
gospodarczych do zmieniających się struktur. Autor ten wyróżnia dwa rodzaje polityki:
ewolucyjną, związaną z aktualnymi, zależnymi od ścieżki charakterystykami gospodarki w regionie, oraz politykę „rewolucyjną”, wymagającą głębokich zmian oraz
zerwania z dziedzictwem z przeszłości. W przypadku ewolucyjnej polityki regionalnej
potrzebne są dostosowania do lokalnej specyfiki; wzmocnienie poszczególnych elementów systemu gospodarczego oraz ograniczenie ryzyka negatywnego zamknięcia.
Środowisko lokalne definiuje kontekst technologiczny, gospodarczy i instytucjonalny
oraz w dużym stopniu ogranicza opcje wyboru instrumentów polityki gospodarczej
i ścieżek rozwoju. Do podstawowych celów takiej polityki regionalnej należą: stymulacja efektywności mechanizmu selekcji, stymulacja dobrego funkcjonowania
regionalnych systemów innowacji oraz stymulowanie otwartości i różnorodności
gospodarki lokalnej31. Polityka „rewolucyjna” wymaga restrukturyzacji istniejących
struktur instytucjonalnych, przebudowy regionalnych systemów innowacji oraz zapobiegania wczesnemu zamknięciu w suboptymalnych technologiach. Taki rodzaj
polityki daje więcej możliwości odnośnie do wyboru trajektorii rozwojowych, jednak
rezultaty podejmowanych działań są obarczone większą niepewnością niż w przypadku polityki ewolucyjnej. Zdaniem R.A. Boschmy i K. Frenkena, ewolucyjna oraz
„rewolucyjna” polityka regionalna nie muszą się wzajemnie wykluczać, prowadzenie
tych polityk jednocześnie wymaga jednak ostrożności. Równoległa realizacja wszystkich celów może polegać na tworzeniu nowych ścieżek rozwojowych dla przemysłu
przy wykorzystaniu istniejących zasobów32.
R.A. Boschma zwraca uwagę na fakt, że polityka regionalna nie powinna się
koncentrować na niedoskonałościach rynku, które mogą być motorem innowacji i rozwoju gospodarczego33. Innowacje mają charakter systemowy, wobec tego interwencja
publiczna powinna dotyczyć eliminowania niedoskonałości regionalnego systemu
innowacji. Niedoskonałości te mogą polegać na braku istotnych elementów systemu
R.A. Boschma, K. Frenken, Applications…, s. 16.
M. Henning, E. Stam, R. Wenting, wyd. cyt., s. 14.
31
R.A., Boschma, Rethinking regional innovation policy and change, “Economics of Science,
Technology and Innovation” 2005, Vol. 30, s. 259–260.
32
R.A. Boschma, K. Frenken, Applications…, s. 17.
33
R.A. Boschma, Evolutionary…, s. 14‒15.
29
30
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innowacji, braku powiązań między podmiotami w systemie oraz inercji takich powiązań, która utrudnia procesy adaptacyjne. W tym kontekście R.A. Boschma formułuje
zalecenia dla polityki regionalnej. Jego zdaniem błędem jest dokonywanie wyboru
strategicznych regionów i narodowych sektorów priorytetowych, a więc wczesna
identyfikacja „zwycięzców” (picking winners). Jest to niezwykle ryzykowne, ponieważ
nie wiadomo, które regiony i sektory w konkretnych regionach będą się w przyszłości
rozwijały najszybciej. Ponadto wybór sektorów „czempionów” na poziomie krajowym
nie przekłada się na możliwości rozwojowe tych sektorów w poszczególnych regionach. To samo odnosi się do podobnego zwiększenia intensywności badań naukowych
i wdrożeń we wszystkich regionach, niezależnie od ich możliwości absorpcyjnych.
Efektywna polityka regionalna powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości
poszczególnych regionów. Wobec tego wybory dotyczące polityki regionalnej są
w dużej mierze zdeterminowane przez zdarzenia historyczne. Z tego względu lepszą
strategią jest wybór „zwycięzców” na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Interwencja na poziomie regionalnym powinna raczej uwzględniać instytucjonalną historię
regionu oraz jego obecną sytuację niż opierać się na przesłankach teoretycznych czy
też ideologicznych. Konkretne narzędzia polityki gospodarczej powinny stymulować:
• procesy rozprzestrzeniania się wiedzy poprzez wspieranie tworzenia nowych
przedsiębiorstw,
• poprawę mobilności siły roboczej poprzez edukację i uczenie się przez całe życie oraz promocję imigracji wykwalifikowanej siły roboczej,
• tworzenie się platform współpracy oraz wspieranie brokerów wiedzy w celu
usprawnienia dyfuzji wiedzy między powiązanymi sektorami.

5. Podsumowanie
Ewolucyjna geografia ekonomiczna daje podstawy teoretyczne pomocne w kształtowaniu nowoczesnej polityki regionalnej, opartej na przesłankach ekonomicznych.
Nurt ten kładzie nacisk na procesy historyczne i w odróżnieniu od teorii neoklasycznej odrzuca założenie o występowaniu doskonałej informacji i racjonalności działań podmiotów gospodarczych. Przejawia się to w koncepcji zależności od ścieżki
i zamknięcia.
Jednym z istotniejszych przedmiotów analizy w ramach ewolucyjnej geografii
ekonomicznej jest region, ponieważ zarówno zależność od ścieżki, jak i zamknięcie są
postrzegane jako fenomeny lokalne. Mimo że rozwój gospodarczy jest warunkowany
często przypadkowymi zdarzeniami, polityka regionalna może mieć wpływ na rozwój
gospodarczy w regionach. Powinna ona przede wszystkim uwzględniać wsparcie
regionalnych systemów informacji, dyfuzję wiedzy oraz regionalne zróżnicowanie
potencjału gospodarczego. Cele polityki regionalnej powinny być dostosowane do
specyfiki określonych regionów ze szczególnym uwzględnieniem ich dziedzictwa
historycznego, instytucjonalnego i kulturowego.
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THEORETICAL ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT
DETERMINANTS IN THE LIGHT OF EVOLUTIONARY
ECONOMIC GEOGRAPHY
Summary: Economic geography analyzes the unequal distribution of economic activity in
the area, and evolutionary economics focuses on the historical processes of economic change.
Evolutionary economic geography combines the achievements of these two areas explaining
the phenomena related to the evolution of firms, industries, networks, cities and regions. The
purpose of this theoretical study is a critical analysis of evolutionary economic geography literature relating to spatial systems. This assessment will identify the determinants of regional
development and economic policy guidelines at the regional level. These considerations are
a contribution to the discussion on regional policy in Poland.
Keywords: evolutionary economic geography, path dependency, confinement, regional policy.
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