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Seminarium Wydziałowe:
Rozważania Paula Krugmana
na temat analizy decyzji
o lokalizacji działalności
aktywności gospodarczej

2 lutego 2009 odbyło się pierwsze Seminarium Wydziałowe z planowanego cyklu seminariów Prodziekana ds. Nauki Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof.
Daniela Fica. Głównym prelegentem był dr Paweł
Szudra z Zakładu Zarządzania Strategicznego. Wygłoszony referat dotyczył rozważań Paula Krugmana na
temat analizy decyzji o lokalizacji działalności aktywności gospodarczej. W pierwszej części wystąpienia
dr Paweł Szudra przedstawił sylwetkę Paula Krugmana
jako często nagradzanego naukowca, szanowanego
teoretyka w prekursorskich dziedzinach ekonomii ale
również i jako praktyka - doradcę ds. gospodarczych
w administracji prezydenta Regana (1982), a także
doradcę prezydenta Billa Clintona podczas kampanii
prezydenckiej (1992). Interesującym fragmentem wykładu dotyczącym sylwetki prof. Paula Krugmana była
charakterystyka jego doświadczeń i wielkich osiągnięć
dydaktycznych. Paul Krugman jest profesorem Uniwersytetu w Princeton, wykładowcą ekonomii i spraw
międzynarodowych, autorem książek, podręczników
i felietonów w prasie specjalistycznej i codziennej (New
York Times). Dorobek naukowy prof. Paula Krugmana
skupia się wokół problematyki wolnego handlu, globalizacji i rozwoju miast co pozwoliło mu zostać prekursorem nowej geograﬁi ekonomicznej. Celem naukowym
było włączenie geograﬁi ekonomicznej do głównego
nurtu ekonomii.

uniwersytet

zielonogórski

Drugą część wystąpienia dr Paweł Szudra poświęcił
modelowi Paula Krugmana ogólnej równowagi przestrzennej alokacji aktywności ekonomicznej w odpowiedzi na pytanie: dlaczego poszczególne regiony danego
kraju charakteryzujące się podobną strukturą gospodarczą rozwijają się w zupełnie innym tempie? W ostatniej
części przedstawiono wnioski i twierdzenia Paula Krugmana zawarte w jego wybranych pracach:
 Wracają problemy kryzysu gospodarczego, wyd. PWN
2006;
 Ekonomia międzynarodowa: teoria i polityka, wyd.
PWN 2006;
 Development, Geography and Economic Theory,
1995;
 The Risks Facing the World Economy, 1991.
P. Krugman stwierdził, że regiony o większym rynku
wewnętrznym mają relatywnie większy sektor przetwórstwa przemysłowego, ponieważ powiązania popytowo,
– podażowe, które powodują, iż koncentracja aktywności gospodarczej w ramach jednego obszaru jest opłacalna zarówno dla ﬁrm jak i robotników. W późniejszych
pracach nad swoim modelem decyzji o lokalizacji działalności aktywności gospodarczej Krugman wyznaczył
czynniki przewagi konkurencyjnej regionu, do których
należą: jakość i wydajność pracy; koszty transportu
i komunikacji; stan infrastruktury gospodarczej; zakres
interwencjonizmu państwowego.
W dyskusji kończącej seminarium skupiono uwagę na
problemie cech i wskaźników oraz determinantów rozwoju lokalnego.
Ilona Politowicz
Krzysztof Witkowski
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