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2) charakterystykę danych faktycznych, a w szczególności obserwacji i informacji
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naukowych.
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L Rozwój geografii ekonomicznej, podobnie jak i innych gałęzi nauki,
zależny jest zarówno od czynników we w n ę t r z n y c h, tj. składników

procesu poznawczego w danej dyscyplinie, jak i czynników z e w n ę t r z
n y c h, tj. społecznych, ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunko
wań jej rozwoju.

Nauka rozpatrywana z we w n ę t r z n e g o punktu widzenia przed
stawia się jako autonomiczny system pełniący określone funkcje poznaw
cze i mniej lub bardziej samoregulujący się. Z ,z e w n ę t r z n e g o pun
ktu widzenia natomiast nauka stanowi środek realizacji określonychcelów
społecznych. W tym ostatnim ujęciu nauka stanowi element systemu
społeczno-gospodarczego,a jej rola jest rozpatrywana przede wszystkim
w kategoriach usprawnień gospodarczych procesów wytwórczych lub
szerzej - procesu cywilizacyjnego.

W dalszych rozważaniach uwaga nasza będzie skoncentrowana głów

nie na wewnętrznych składnikach rozwoju geografii ekonomicznej"
uwzględniającniekiedy jedynie niektóre czynniki zewnętrzne.Tymi wew
nętrznymi składnikami, których stan i wzajemne oddziaływanie określa

stopień rozwoju wiedzy geograficznej są: składnik f a k t o g r a f i c z n y,
t e o r e t y c z n y i m e t o d o log i <C Z n y. Ich omówienie stanowi osno
wę całego artykułu.

Analiza roli i wzajemnego stosunku tych składników w kształtowaniu

się geografii pozwala wyodrębnić dwa modele tej wiedzy: opisowo-in
formacyjny i opisowo-teoretyczny.
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Pierwszy z tych modeli - o P i s o w o - i n f o l' m a c y j n y - do
min~wał ~e wcześniejszym etapie rozwoju geografii, kiedy główną rolę

pełnIła wIedza faktograficzna, a podstawowymi metodami badania były

~bierani: faktów or~z ich generalizacja i klasyfikacja w oparciu o metody
IndukcYJne. SkładnIk teoretyczny wyrażał się wtedy. w postaci preteorii
tj. luźnego zbioru pojęć i założeń o badanych zjawiskach. '

~rugi z tych modeli - o p i s o w o - t e o l' e ty c z n y - bliższy jest
wspołczesnego stanu geografii. Cechuje go zwiększająca się rola koncepcji
teor~ty~z~ych, w świetle których gromadzi się fakty selekcjonując je w
zaleznoscl od potrzeb konstrukcyjnych teorii oraz dla wykrywania pra
widłowości. Tego rodzaju podejście wymaga jednak użycia bardziej zło

ż<:>nych metod analizy statystycznej oraz ciągłego sprawdzania przyjętych
hIpotez.

Należy jednak podkreślić, że w praktyce badawczej, w dialektyce roz
~oju myśli naukowej, po procesie sprawdzania hipotez ponownie pojawia
SIę ~agadnienie analizy indukcyjnej i preteorii, która z kolei w postępo

wanIU dedukcyjnym ulega rozbudowie w szersze i zintegrowane kon
strukcje teoretyczne.

II.. Przejdźmy.ter~~ do cI:arakterystyki składnika faktograficznego. Skła

dnIk ten, czyh zblOr faktow dotyczących pola badawczego geografii eko
nomicznej, będziemy utożsamiać bądź z danymi surowymi, bądź z ich bez
pośred~imi ir;dukcyjn~mi uogólnie~iami. I?ane te geograf ekonomiczny
uzyskuJe bądz w wynIku obserwaCJI przebIegu zjawisk będących przed
~io~em b~dań czyli ze źródeł p~erwotnych, bądź w oparciu o obserwację

l reJestracJę dokonywaną przez Innych, zwłaszcza przez specjalnie do tego
powoł~ne instytu:~j~, tj .. jako inf?rmację naukową :e źródeł wtórnych.
Chod~l t~l.OCzyvylscle o Inform~cJe dotyczące bezposrednio badanej rze
C~y~IStoscl, choc z~ykle uzy~klwane są one już w pewnym przetworze
nIU l upQq:ądkowanlu (klasyfIkacji).
. W zakresie geografii ekonomicznej dane faktyczne (wiedza faktogra

fICzna) pochodzą obecnie głównie ze źródeł wtórnych, a nie pierwotnych
~ więc 1?:ają p~stać informacji naukowych uzyskiwanych z różnorakich
InstytucJI. Wspołczesny geograf ekonomiczny w swoich badaniach rzadko
opie~a się na danych pochodzących w większości z jego własnych obser
wacJI. Jest t? spowodowane z jednej strony złożonośdą dzisiejszego życia

społeczne~~ l gospo?~rcz~go, wymag~jącego olbrzymiej ilości informacji,
a z dr.ugleJ .trudnOSClaml prow~d:enla masowych badań statystycznych
przez .ln~YW:ldualny~h praco:vnlkow naukowych. Zbieranie danych tego
typ~ staJe SIę 0.becl?!-e zadanIem, a nawet monopolem oddzielnych insty
tUCJI l~b organIzaCJI tworzonych specjalnie do tego celu. Posiadają one
sko~ph~owaną i kosztowną aparatu,rę i liczących setki lub nawet tysiące

speCJalnIe wyszkolonych pracownikow.
Równo.cześ~~e.wzakresie i?formacji dotyczących sfery społecznej i go

sp?darczeJ .~Z1sl:Jsza .geografla ekonomiczna znajduje się w paradoksal
neJ sytuacJI: z JedneJ strony występuje nadmiar, a nawet zalew infor
ma.cji, a z d~u~iej w rozwiązywaniu szeregu zagadnień naukowych wystę

pUJą trudnoscl na skutek braku odpowiednich istotnych danych.
Dla .g~ografa .ekonomicznego istnieją obecnie dwa źródła informacji:

urzędy: l InstytucJe statystyczne oraz urzędy i instytucje geodezyjne i kar
to~raf~czne. Różnice między nimi polegają na tym, iż informacje geode
zYJn~ lkartografi~znesą ściśle zlokalizowane według współrzędnychgeo
dezYJnych, natomIast dane statystyczne odnoszą się do różnorakich jed-

nostek przestrzennych, których wyodrębnienie nie da się jednocześnie

określić kryteriami naukowymi dotyczącymi istotnych własności prze
strzeni społeczno-ekonomicznej.Dopiero W; przyszłości stworzenie jedno
litego systemu przestrzennego zbierania danych wykorzystującego elek
tronicznemetody kodowania i przetwarzania <;lanych oraz wykorzystanie
zdjęć lotniczych i satelitarnych może różnice te zmniejszyć, a nawet usunąć.

Istnieją obecnie zasadnicze różnice w dostępności· dó tych informacji
pomiędzy rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, ~rajami socjalistycz
nymi i krajami rozwijającymi się, tzw. "Trzeciego Swiata". Podział ten,
choć niejednoznaczny - istnieją kraje pośrednie, oscylujące pomiędzy

tymi trzema grupami - jest jednak istotny.
Geografowie rozwiniętychkrajów kapitalistycznych mają na ogół sze

roki dostęp do informacji geodezyjnych i kartograficznych, zaś instytucje
naukowe reprezentujące geografię ekonomiczną są z reguły doskonale
wyposażonew elektroniczną aparaturę obliczeniową do przetwarzania da
nych. Szczególny postęp osiągnięto tu w zakresie kartowania komputero
wego. Natomiast w zakresie- danych statystycżnych, zwłaszcza dotyczą

cych produkcji, nie posiadają oni tak szerokiego wachlarza informacji,
jakim my rozporządzamy. Dane bowiem dotyczące 'przedsiębiorstw kapi-
taHstycznych w warunkach mocnej konkurencji rynkowej są szczególnie
silnie chronione i z reguły albo nie są ujawnione, albo są publikowane
w postaci mocno zagregowanej terytorialnie i gałęziowo. W krajach soc
jalistycznych natomiast geografowie odczuwają braki w informacji geo
dezyjnej i kartograficznej. Kraje rozwijające się w końcu wykazują nie
dostatek zarówno informacji statystycznej jak i geodezyjnej i kartogra-
ficznej.

Przeciwstawność zespołu informacji dostępnych dla analizy geogra
ficznej w różnych systemach społeczno-politycznychpociąga za sobą po
ważne konsekwencje w zakresie efektywnie rozwijanej problematyki ba
dawczej. Ogólnie rzecz biorąc, geografowie obozu socjalistycznego są dzię
ki posiadanej i dostępnej informacji statystycznej silniejsi w zakresie prze
strzennych badań makroskalowych. Słabość wyposażenia w aparaturę

obliczeniową zmniejsza jednak u nas możliwość pełnego wykorzystania.
posiadanych informacji.

Natomiast geografowie obozu kapitalistycznego są w stanie prowadzić·
precyzyjne badania mikroskalowe, wymagające dobrej informacji karto
graficznej, również w zakresie powiązań działalności społecznej i gospo
darczej ze środowiskiem naturalnyr.o.

Wykorzystywanie wtórnych materiałów w postaci różnorakich infor
macji społeczno-ekonomicznychpowoduje we współczesnej geografii bez
pośrednie i pośrednie konsekwencje.

Bezpośrednią konsekwencją wykorzystywania tych informacji jest
fakt zbierania informacji i jej podstawowa obróbka poza kontrolą badacza,
co prowadzi do niewłaściwego - z punktu widzenia celów badania geo
graficznego - tak gałęziowego, jak i przestrzennego grupowania udostęp""'

nionych danych.
Natomiast pośrednią konsekwencją jest przesuwanie się uwagi geo

grafa na dobór i opanowanie metod porównawczych związanych z ana
lizą statystyczną. W celu opanowania posiadanych danych geograf ekono
miczny musi je teraz podawać daleko idącej obróbce przy użyciu metod
matematyki statystycznej, wymagających coraz częściej wykorzystania
techniki komputerowej.
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Wszystkie te zjawiska budzą duży niepokój wśród wielu geografów,
zwłasz~za st~rsze~o pokoleni~. Oderwani~,się od bezpośredniej obserwacji
podwaza - Jak SIę lm wydaje - zdolnosc krytyczną i adekwatność two
rzonych. uogólnień i teorii, a wzrastające wymagania w zakresie opano
war;J1a. lIcznych. i zł~~onych ~etod analizy. staty1sty;cznej budzą w nich
podsWIadOJ:?y nlep.ok.oJ, poc~ucle pozostawanIa w tyle, poza postępem nau
kowym. NIewątplIwIe bOWIem wymagania w zakresie przygotowania do
pracy naukowej rosną obecnie w tempie nieomal lawinowym. I

N ~ tym tle powstaje zagadnienie właściwego kształtowania się stosun
ku mI~dzy udZIałem obs~rwa.cji własnej i informacji uzyskiwanej ze źró

deł wtornych w__t.worzenlu WIedzy geograficznej.
W~daje się, że udział informacji statystycznych, geodezyjnych i kar

~ograflcznych. stanowi. w procesie poznawania rzeczywistości społecznej

l .gospodarc~eJ tak w~zny .element, że bez niego niemożliwe jest rozwija
~I~ geog;afll ekon~mlczneJ, zw~aszcza w jej makroujęciachoraz realizacji
Jej ~ad.an w pro~esle pla~owanla. W tym celu konieczne jest jednak uzys
kanIe Informa~JI w pełnl.przydatnych do rozwiązywania problemów ba
dawczy~h, a WIęC .konkretyzujących przestrzenne i typologiczne kategorie
geografI~zne.RealIzacja tego 'postulatu wymaga jednak wykazania w więk

szym. nlZ do.tychc~as stopnIu pr~ydatności geografii ekonomicznej dla
rO~"Ylązywanla waznych społecznIe problemów współczesności i przysz
łoscl.

. J ednY;r? z elemen~ów uSI?rawnienia procesu uZY1skiwania potrzebnych
Inf~rr~acJI byłoby zWIększenIe udziału geografów w samym procesie zbie
ranIa l opracowywania informacji.

, Niestetl należy: stwierdzić, iż ich udział jako stałych pracowników za
rowno. w In~tytucJach statystycznych jak i geodezyjnych i kartograficz
nych Jest znIkomy. PozornIe sytuacja jest lepsza, jeśli idz,ie o kartografię,

ale s~ t~ ty:lko pozory, gd~ż geografowie w instytucjach kartograficznych
s~ zaJęCI nIeomal .wyłą~znIe przy redakcji map, a więc nie przy zbiera
nIU danyc~, lecz JedynIe przy ich prezentacji, głównie dla wydawnictw
szko~nych l popularnonaukowych. Wydaje się, że postulat szerszego włą

~zenIa ~eogr.a~ow w 1?roced~r~ gromadze~ia informac~i o człowieku, jego
srod~wlsku l Jego dZlałalnoscI ma zasadnIcze znaczenIe dla rozwoju geo
?raflil. społecz~o-ekonom~cznej jako nauki. Jego realizacja wymagałaby

Jednak zas~d:r:llczych zmIan pr'~.gramu szkolenia zawodowego geografów.
Poz~staJ~ Je.s~cze sprawa roll obser~acjiwł~snej w badaniu geograficz

n.ym. MImo ze Jej udZIał w powstawanIu materIału faktycznego zmniejszył

SI.ę, zachowuje o~a duże znaczenie i pełni doniosłą rolę poznawczą. Po
plerw~ze, ~zupełnla'~na dane faktografic2Jne w tych dziedzinach, w których
bra~ Jest InformacjI statystycznych, a więc przede wszystkim w mikro
skalI oraz przy rozwiązywaniu probJemów zachowania się indywiduów w
przestrzeni .geograficznej (problemy behawioralne). Po drugie, obserwacja
własna konI~czna jest w badaniach pilotażowych przygotowującychgrunt
pod t,:orzenle stałego systemu informacji statystycznych. W końcu powin
na ~yc wykorzystywana dla sprawdzenia informacji uzyskanych z insty
tucJ.~ stat~stycznyc~, geodezyjnych i kartograficznych oraz dla weryfi
~acJI wynIków analIz statystycznych i konstrukcji teoretycznych.

. Należy raz jeszcze powrócić do roli, jaką pełnią fakty w· strukturze
WIedzy geografieznej.

W tej sprawie, najogólniej rzecz biorąc, zarysowują się dwa stanowis
ka. Jedno. !r~dycyjne głoSl~, że obserwacja i rejestracja faktów stanowią
punkt wYJscla postępowanIa badawczego, które bądź poprzestaje na sys"-

tematyzacji tych faktów, bądź też prowadzi do ich uogólniania na drodze
indukcyjnej. Pogląd taki, który m~żna nazwaćwą~ką, bO.0!l?artą wyłącz
nie na indukcji - koncepcją badar;Ia naukoweg~, nIe da SIę Jedn~k u.tr~y
Ulać co najmniej z dwóch względow. Jest on nlezgod.uY przynajmnIej ~
części z istniejącą praktyką badawczą, która wychodzI ~? bud?wy mo~elI
badanych fragmentów rzeczywistości lub ~onkretyza~JI teorll ~:az Jest
nieefektywny, zwłaszcza z punktu widzenIa t;vorzenla. geografll teore:
tycznej. Na drodze indukcyjnych bowi~m badar; trudno Je~t .sformułowac
teorie typu modelowego lub idealizacYJnego, ktore przewazaJąw naukach
społecznych. .'

Drugie stanowi1sko, będące alternat~ą pIe~wszego, rolę f.aktow ~pr<:>-
wadza przede. wszY1Stkim do sprawdzenIa za Ich pomocą hIpotez, Jakle
formułuje się w danej dyscyplinie. Nie negując tego, że fa~ty, zw~aszcza
nowe fakty, dostarc~ają impulsów dl~ tw.órczej wyobraźnI. badających,
sugerując lub ułatwIając formułowanIe hIpotez - stanowIsko to pod
kreśla, że sam proces inwencji twórczej jest wysoce złożonym procesem
psychologicznym i nie da się sprow~?~ić do uogól.nia~ia faktó~. Zas~d
nicza ich rola polega na konkretyzacjI l sprawdzanIu hIpotez. NIe wdaJ~c
się w dalszą analizę tego zagadnieni~, t:zeba stwierdzić, ~e tak~ .strategla
postępowania badawczego ~zwana nle~Iedy ~odelow,ą) Jest bh~sza ba~
dziej zaawansowanego stadIum rozwoJU nau~I, w ktore ~cho.dzI obecnIe
geografia ekonomiczna a która jako zasadnICZY cel staWIa nIe systema
tyzację faktów, a bud~wę teorii pozwalającej na wyjaśnianie, przewidy-
wanie i przekształcanie rzeczywistości.

Zapewne mało kto upiera się dzisiaj przy te~ie, że, cele p~znaw~ze
geografii ograniczają się jedynie do systematyzaCjI fakt.ow, a w:ęc zmIe
rzają jedynie do opisu, gdyż jako teza naukozn~wcza Jest to nIezgodne,
częściowo co najmniej, z praktyką naukową, a Jako progra~ metodol?
giczny wręcz samobójcza, ponieważ zatrzymałaby .~eograflę na. etapIe
empiryczno-Zlbierackim i sprowadziła/by rolę. geograf~I .do dyscyplIny po
mocniczej przy;gotowującej dane dla dyscyplIn bardZIej zaawansowanych
l umiejących je wykorzystać do wyjaśniania, prognozowania i przekształ-
cania rzeczywistośei.

III. Zasadniczą przyczynę słabości i zapóźnienia geografii w realizacji na
czelnych funkcji nauki, a więc wyjaśniania, przewtdywania i przekształ
cania rzeczywistości, upatruje się współcześ?ie ~ niedostatecznym. roz
woju składnika teoretycznego wiedzy geograflc~neJ. Zdyskredy~owanlete
orii determinizmu geograficznego na przełomIe XIX l XX WIeku, prze
konanie o ogólnikowym, a zarazem spekulatywnym c~ar~kterze ~Iedzy
teoretycznej przeciwstawianej konkretnej i efektywnej wIedzy'OpISO~O
-systematycznej oraz ukształtowanie się pozytywistycznego modelu WI~~
dzy przyczyniły się do osłabienia wysiłków mających na celu rozwo'J
teoru. .

Składnik teoretyczny na obecnym etapie rozwoju geografii ekonomI-
cznej występuje w trojakiej postaci: preteorii, modeli teoretycznych oraz
teorii właściwej.

Preteorie są zwykle wstępnymi założeniami pozwalającymi na sfor-
mułowanie problemów badawczych. Identyfikują one więc pewn:e par~.
metry (czynniki) badanych zjawisk i są sui generis surogatamI teorll,
a zarazem wstępnym etapem jej budowy. .

Modele teóretyczne stanowią bardziej zaawansowa?y. składnIk.teore:
tyczny wiedzy geograficznej. Różnorodność struktur, Jakle stanOWIą mo-
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deI teoretyczny i wielorakość celów jakim służą utrudnia jego jedno
znaczne określenie. Służą one przede wsz)71stkim do poznania prawidło

wości na drodze konkretyzacji statystycznej założeń przyjętych w mo
delu, ale tego rodzaju rekonstrukcja ma charakter próby i nie zakłada od
tworzenia istotnych czynników rządzących badanymi zjawiskami.

W skład wiedzy geograficznej wchodzą też teorie sensu stricto. ..
Na temat teorii, jej eharakteru i struktury istnieją różne poglądy i wy

stępują różne nieporozumienia. Nie wdając się w bliższe rozważania na ten
temat przypomnijmy jedynie, że pojęcie teorii odnosi się do systemu twier
dzeń tworzącego pewną logiczną i merytoryczną całość dotyczącą okreś

lonego fragmentu lub aspektu rzeczywistości. Taki charakter ma np. te
oria Christallera. Niekiedy bowiem niewłaściwie utożsamia się teorie
z.:pewnymi orientacjami problemowymi wskazującymi,na co należy zwró
CIC uwagę w badaniach lub ze zbiorami pojęć, przy pomocy których przed
stawia się przedmiot badań.

Od. ,teorii )ako sy~temu twierdzeń wymaga się spełnienia pewnych
kry:tenow 10Ę{ICznych.~ merytorycznych. Zwłaszcza w zakresie kryteriów
logICznych, tJ. krytenow odnoszących się do charakteru twierdzeń wcho
dzących w skład teorii oraz sposobu logicznego powiązań tych twierdzeń

post~luje si~ różne .stopr;ie restryk:ywności (ograniczenia). Trzonem dobrej
teorn. są ~~l':rdzenIa ogolne o t'yple praw nal:lkowych lub co najmniej ge
neralIzacJI hIstorycznych. Nalezy jednak zauważyć przy tym, że przyjęcie

kryteriów o zbyt wysokim stopniu ograniczenia np. aby twierdzenia teorii
były prawami przyczynowymi, a sposób ich powiązania miał charakter
systemu dedukcyjnego - może stanowić postulat, który na danym etapie
roz~?ju konkret?ej nauki. nie da się zrealizować. Stąd też próby budowy
teorn w g~ografn ekonoilllcznej w postaci w pełni sformalizowanego sy
stemu akSJomatycznego dały, w wyniku dążenia do realizacji nadmiernego
rygoryzmu logicznego, rezultaty banalne. I

?czywiście te~ria wymaga właściwego uzasadnienia. merytorycznego,
a WIęC sprawdzenIa przy Ipomocy metod uznanych w danej dziedzinie na
uki i w oparciu o odpowiedni zbiór faktów.

W tym miejscu można już dać odpowiedź na pytanie, dlaczego do bu
dowy te~rii przywiązujemytak duże znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, idzie
o specyfICzne, a. zarazem szczególnie istotne funkcje; jakie pełnią teorie
wewnątrz naukI oraz na zewnątrz niej, a mianowicie funkcje autono
miczne i instrumentalne.
. Funkcje autonomiczne dotyczą roli, jaką pełni teoria w procesie ba
ct.awczym. C~odz!. ~u o następując.~ sprawy: po pierwsze, teoria przyczynia
s~ę d? kodY;flkacJlI ~yst~matyza?JI dotychczasowej wiedzy, ujawnia związ
kI mIędzy mformacJamI pozornIe odległymi, pozwala dostrzec luki w po
siada.nym obrazie świata, sprzyja kumulacji rezultatów badawczych; po
drugIe, teoria ułatwia weryfikację posiadanej wiedzy, pozwala bowiem
sprawdzać.niek.tóre t~ier~zenia pośrednio przez konfrontację z uprzednio
ustalonymI !wlerdzenIamI; w końcu teoria stanowi czynnik inicjujący

nowe badanIa poprzez formułowanie nowych problemów, gromadzenie
nowych danych, sugerowanie nowych kierunków badań.

W pierwszym etapie rozwoju dyscypliny posiadającej słabo rozwiniętą

st~ukturę teoretyczną, jaką jest geografia ekonomiczna, funkcje autono
mICzne wysuwają się na pierwszy plan i ich realizacja uzasadnia wystar
czająco budowę teorii. Należy zauważyć, że na gruncie nauk społecznych,

a zatem i geografii ekonomicznej, olbrzymią rolę odgrywa koncepcja teorii,

jako zbioru· pewnych wyidealizo~anych,założeń wymagających.?astępn~e
konkretyzacji emiJprycznej. DopIero wowcza1s mogą one pełnlc funkcJe
instrumentalne.

W tej sytuacji teorie w geografii e.konomic~nejznajdują się n~ różnych
etapach "dojrzałości": od uznanych l zweryfIkowanych systemow tWIer-
dzeń do zbiorów założeń wyjściowych. -

Funkcje instrumentalne teOl;ii wykraczają poza ramy p~ocesu. ~adaw-
czego i obejmują z jednej strony: funkcje po~n~wcze, ~ mIanOWICIe wy
jaśnianie faktów i przewidywanIe, a z drugIeJ f~nkcJe pr~~yczne, c.o
w przypadku geografiiekonomic.znej ~ro~adza SIę do f~nkcJ.I. d~cyzYJ
nO...Jplanistycznej. Funkcje te m~,Ją. dUZO~Ięk~~e znaczenIe anlzelI funk
cje autonomiczne, ale możliwosc Ich realIzacJ.I WYl?aga zna?znego udo
skonalenia struktury logicznej i merytoryczneJ teorn g.~graflczny~~.

W związku z tym zastanówmy się nad stanem teorn w geo~raf;I eko
nomicznej. W poniższej analizie nie będziemy.się jedna.k ogranlcz.ac tylko
do teorii jako uznanych i pełniących wszystkIe .~a~adnICz: funkcJe syste
mów twierdzeń lecz także do pewnych preteorn l modelI teoretycznych,
stanowiących ~stępny etaJp budowy ~eorii lu? ~ędąc!c.h ich s.urogat;~.

Geografia ekonomiczna zajmuje SIę c~łowlekI.em l. Jego ,dZlałal.no~Ią
oraz wytworami w ujęciu przestrzennym l w poWląZar:IU ze srodo~Tl~klem
zarówno naturalnym jak i społecznym. Stąd w ?adanlach geografICznych
wykorzystuje się nie tylko teorie konstruowane l !o.rmułow~ne :przez geo~
grafów, lecz również wszystkie teorie odnoszące SI~ do dZIedZIny badan
geografii ekonomicznej, a wytworzone w ramach Innych nauk społecz-

nych i przyrodniczych. .. .... .
Geograf.owie korzystając z takich teorn modyfIkUJą Je l roz.budowuJą,

rozwijając ich aspekty prz~strzenD:e, ~ os~atnio czasop~zestrzenne.
Szczególną rolę pełniły tu :eo~Ie l~k~lI.za~JI, ktor~ geografoWIe wykor~y
stują do wyjaśnienia faktow. WYJaSnIanle faktow przy ~moc:y t.ak:ch
teorii wymaga jednak krytycznego podejścia, a zw~~szcza u~awr:llen~a IC}1
założeń wyjściowych oraz umiejętnej konkretyzacJ?- p~legaJąc~J naJczę~
ciej na wprowadzaniu łańcucha przesłanek zawleraJą?,Ych InformaCJe
o sposobie działania czynników rozp~trywany~h w ~eorn. Bezkr.ytycznl
stosunek do tych teorii, a zwłaszcza .nlezdawanIa sob:e s1?;:awy z I?h po~
stawowych założeń, jak np. koncepcjI "homo. oeC?n0In:lcu~ oraz roll ,~kres
lonych czynników, np. czynnika pracy, Od!rllen~Ie dZla!aJący?hw roznych
warunkach społeczno-ustrojowychsprawIały, ze teorIe takle .często sta
nowiły jedynie szyld naukowy i nie miały wpływu na przebIeg. rzeczy
wistych badań naukowych. Nie wdając si~ w <"szczegółową analIzę t~go

, typu teorii, należy stwierdzić, że mają one nIską moc p:ognostyc~n.ą, kto::-a
jest spowodowana szeregiem ich słabości..J ako za~adnlcze słabos?I nal~zy
wymienić: 1) ogólnikowy imało precyzYJny SPOSo? for:nułowan:a. tWI~r
dzeń, zwłaszcza o· typie idealizacyjnym, co powodUJe ~uze t:-udnos,cI w Ich
konkretyzacji; 2) bezwarunkowy ~pos?b formuł?wanla tWlerdze~ nomo
logicznych lub nieprecyzyjne okreslanIe warun~o~ począt~owych, 3) st?
sowanie klauzuli "ceteris paribus" jako załozenla o llIe:vystęl?owanlu
czynników ubocznych' 4) quasi-statystyczny charakter tWlerdzen wy~a
żający się w zwrotach "na ogół'~, "p~~e~ażnie",za~iast odpowied:r:ll~h
charakterystyk liczbowych, co unlemozlIwIa okresIenIe prawdopodoblen-
stwa zajścia rozpatrywanych zdarzeń. "..'

Geografia ekonomiczna nie rozporządza wspołczesnle Jedną ZIntegro-
waną teorią dotyczącą całego pola. jej zai~teres:owań. Jest to zresztą sta~
charakteryzującyobecnie wszystkIe naukI empIryczne, a zwłaszcza naukI
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społeczne. W zasadzie bowiem istnienie konkurencyjhych teorii jest zdro
we, gdyż różnice, jakie zachodzą nawet między teoriami odnoszącymi się

do tego sanlego fragmentu rzeczywistośei lub dziedziny, wynikają z od
miennych orientacji teoretycznych i prowadzą do uwzględnienia odmien
nych c~ynn~ków lub parametrów, jakie rozpatrują teoretycy. Istotnym
warunkIem Jest natomiast to, aby orientacje takie prowadziły do rozstrzy
galnych i możliwych do zweryfikowania wyników badawczych w oparciu
o fakty oraz by roz:strzygalność ta nie była ograniczona do specyficznej

. metody, np. do analIzy statystycznej.
Spróbujmy teraz spojrzeć na ważniejsze teorie rozwijane i stosowane

w badaniach z zakresu geografii ekonomicznej. Skoro nie możemy z braku
miejsca i czasu omówić ich szczegółowo i systematycznie, potrzebna jest
naln jakaś przybliżona ich klasyfikacja. Podzielmy je zatem na następu

jące ~rupy: 1) teorie lokalizacji określonych form działalności społecznej

człOWIeka czyli tzw. teorii lokalizacji branżowych; 2) teorie zespolonej
gospodarl~.i p~ze~t~zennej czyli te~rie struktury i rozwoju regionalnego
oraz tebne SIeCI 1 systemu osadnIczego; 3) teorie geografii ludności 
rozmieszczenia i migracji; 4) teorie środowiska człowieka. W charaktery
styce tych teorii nie będzie~nyprzy tym przedstawiać ich struktury i treśei

merytorycznej, o~~aniczając się do analizy ich funkcji autonomicznych
w sferze gegorafn ekonomicznej, a więc roli w, sterowaniu badaniami
naukowymi,

P i e r w s z ą grupę tworzą teorie lokalizacji. Najstarsze, dziś jeszcze
\vyk?rz~stywane (H. v. rr: h li n e n i in.) związane były z ekonomicznymi
teonan1I renty gruntoweJ, a w szczególności renty różniczkowej D. Ri
card?, a dotyczyły racjonalnych form użytkowania ziemi, tj. działalnośei

p~wIer~ch?iowej,przy czym koncepcja racjonalności oparta była na po
~IązanIu Intens~no~ci użytkowani~ ziemi z odległością od określonego

osrodka-centrum zycIa społecznego l gospodarczego. Z końcem XIX w.
teorie lokalizacji zostały rozwiniętew stosunku do działalnośei punktowej
tj. w określonym miejscu (przez W. L a u n h a r d t a, A. Web e r a i in.):
przy czym za podstawowe kryterium racjonalnościprzyjęto minimalizację

odległoś~i i koszt?w jej pokonania w procesach produkcji i konsumpcji.
Ws~yst~Ie te te:~ne, które w skrócie można nazwać tradycyjnymi, utrzy
m~'Ją SIę do dus, choć uznaje się, że ujmują one jedynie korzyści indy
wldu~.lne j~dnostki, zakła?u lU'~ przedsięb~orstwa.Obecnie uważa się jed
nak, IZ teOrIe nawet w naJbardZIej zmodyfIkowanej- postaci są nieadekwat
ne dla interpretacji lub uzasadnienia decyzji lokalizacyjnych podejmowa
nych w ramach wielkich kooperacji przemysłowych zarówno w gospo
darc~ socjalistycznej jak i ~.apitalistycznej. Składa się na to szereg po
wodo;V: Postęp, vy technol~gn transI??rtu przy równoczesnym wyraźnym

wzrOSCIe korzyscI masoweJ produkCJI powoduje poważny spadek udziału

kos~tów. przewo,zów w ogólnych kosztach produkcji i konsumpcji. Mini
m~~IzacJa kosztow przewozu nie ma zatem większego wpływu na wyso
kosc ogóll.?-ych kosztów. Zmienność w czasie korzyści i niekorzyści (przy
czym zmIenność dotyczy zarówno warunków zewnętrznych, jak i we
vynęt~znychw I?ostaci prpfilu działalności gospodarczej) określonych loka
lIzaCJI prowadzI do analizy ich w układach czasowo-przestrzennych oraz
z~stępowania dążenia do maksymalizacji zysków lub minimalizacji kosz
t?W I?rzez dą~enie. do minimalizacji ryzyka wynikającego ze zmianywa
I unkow lokalIzaCYJnych. Zarysowujące się tendencj e w konstruowaniu no
wych teorii lokalizacyjnych polegają z jednej strony na ograniczeniu

analizy do dyskretnej liczby punktów lokalizacyjnych, przy czym każdy

jest określony specyficznym, choć zmiennym w czasie zbiorem cech,
a z drugiej do analizy korzyśei lokalizacyjnych w warunkach niepewności.
Matematycznie ujęcie takie można modelować w oparciu bądź o teorię
grafów, bądź o teorię gier szczególnie przydatną w warunkach niepew-
ności.

VI polskiej. geo~raf~i ekonoJ?icz.nej, podobni~ zresztą. jak ~ w nauka~h
ekonomicznych, daJe SIę obecnIe nIestety odczuc całkOWIty nIeomal zanIk
zainteresowania teoriami lokalizacji działalności gospodarczej, a rzadko
publikowane prace w tej dz~edzinie świ~dczą o br~ku znajomości naj-
nowszych ujęć teoretycznych l potrzeb w Lym zakreSIe.. .

Wpływ koncepcji teoretyczno-lokalizacyjnych na ?adanla geogr~~Iczne
i vice versa nie jest jednakowy w poszczególnych dZIałach geografl1 eko-
nonlicznej i wywołuje w nich różny oddźwięk. .

W dziedzinie geografii przemysłu' wcześniejsze próby nawiązania do
koncepcji lokalizacyjnych zostały zarzu~one, a głów~y .nurt bad~wczy
skoncentrował się na pracach typu hIstorycznego l InformaCYJnego.
W ostatnim czasie zaczęto publikować jednak prace nawiązujące do kon
cepcji rozwoju regionalnego i powiązania ze strukturami i procesami ogól-
nego rozwoju społeczno-gospodarczeg,~. , . ' "

Również w problematyce. geo?rafl1 tran;'3portu nIe k~~tynuu.Je s~~ I?ol~
skich prac badawczych :nawlą~uJą~ych t~?rczo do t~orl1 loka~Iz~cJl. SI;CI
transportowej. KoncepCJe te, Jak l rOZWIJane ostatnIO 'przez Inzynlerow
w ramach problemu węzłowego o podstawach przestrzenn:go zagospoda
rowania kraju badania zespolonej gospodarki transp?rtoweJ, sta~owlą d~
bry punkt wyjścia dla rozwoju ujęć teoretycznych l modelowanIa lokah-
zac1i transportu. ..' . ..'

Sytuacja przedstawia SIę o WIele lepIeJ w ~eografll rolnIctwa. Pr.owa-
dzone z inicjatywy polskiej porównawcze, mIędzynarodowe badanIa na
temat Tolniczego użytkowania ziemi oraz typów gospodarki rolnej uzy
skały wysokie uznanie za granicą i stano:vią d~brą ..podstawę. ~o ksz~ałtu
jącego się już nowego ujęcia problematykI lokalIzaCJI produkCJI r?lneJ' ,

Naton1iast w geografii usług zary'sowują się nowe koncepCJe naw~2~

zujące do prób stworzenia odrębnegodziału t~orii l~kalizacji usł~g., a ZlnIE'
rzające do powiązania sieci usługowej ze zmIanamI społecznymI l warun-
kami bytowymi ludności. . , , .

Równocześnie istnieją poważne tendencje do bardZIeJ ZIntegrowanego
ujęcia problematyki tych badań geograficznoekonomicznych, kt?re do
tychczas miały charakter branżowy (przemYisł, transport, usłUgI~ przez
nawiązanie do koncepcji regionalnego rozwoju społeczno-ekonomIcznego

i teorii leżących u jej podstaw. .
Nie ulega jednak wątpliwości, że zachodzi dalsza potrzeba, ~ktywn.ego

wykorzystania dotychczasowego dorobku teoretycznego myslI l?kalIza
cyjnej, jak i zwiększenia wysiłkukonc~'pcyjnego geografów w kle.runku
modyfikacji dotychczasowych koncepCJI teorety~znych, s~~o~ze~lla. no
wych, które przyczyniłyby się w większym stopnIU do w'yJasnIanIa l. po
dejmowania decyzji lokalizacyjnych w warunkach naszeJ. gospodarkI. .

D r u g ą grupę obejmują teorie zespolonej gospodarkI przestrzenne,J,
a przede wszystkim teorie struktury i rozwoju regionalnego oraz teoTle
sieci i systemu osadniczego. .. '

Jakkolwiek pojęcie regionu należy do klasycznych ko~cepcJI organI-
zujących pole badawcze geografii, to jednak nie doprowadZIłoono do w-:(
krystalizowania się właściwych teorii i stało się podstawą sformułowanIa
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~ze:egu dyrektyw ba?a~czych, na~iązujących raczej do opisowego anie
zeh teoretycznego uJęCIa geografn ekonomicznej. Dopiero w ostatnich
latach, zwłasz~.za p~d wpły,:"em ogólnej teorii lokalizacji oraz modelo
w!ch .koncepcJI RegIOnal SCIence powstały próby zbudowania teorii na
W:ląz:UJących do po~ęcia ekonomicznego regionu węzłowego przy uwzględ
nI~n~u charakteru ~ strukt~ry otwarcia i domknięcia działalności społecz
neJ l gospodarczej czł0:Wleka.. N~jszerzej zostały rozwinięte koncepcje
teoret~czne kształtowanIa r~glOnow - terytorialnych. kompleksów pro
dukcYJny.ch ,(prze~e. w~zystklm w Związku Radzieckim) oraz funkcjonal
n~ch regIOn~w r~lleJskICh o~~rt:zrc~ ~ dom~nięcia rynków pracy dookoła
w~ększychmIast l ~glomeracJI mIejskICh (głownie w W. Brytanii i Stanach
~Jednoczon~ch), PIerwsze można uznać za charakterystyczne dla rozleg
ł:ych obs.zarow o gos:po?arce d?tychczas ekstensywnej, wchodzącejw okres
sIlnego InwestowanIa l szybkIego rozwoju gospodarczego, drugie zaś jako
charak.t~r:zrst:ycz~e dla krajów rozwiniętych, o gospodarce wysoce inten
sywneJ l sIlnIe zIntegrowanych komunikacyjnie.

.Ob~k .koncepcji stru~t~raln~ch ro~wijają się również koncepcje roz
wOJu leglOnalneg~, w~azaJące SIę w rożnych dynamicznych teoriach i mo
delach ~ospodark: regIOnalnej, zaWierających' również składniki norm8
ty~ne l optym~Izacyjn:, umożliwiaj~~er:>lanowa~ie intensyfikacji roz
wOJu oraz. ,wyrown:zrwanle dyspropOrCjI mlędzyreglOnalnych. Nie sposób
p,rze?stawI~. Je tutaj l1;awet w. zarysie. Jakkolwiek koncepcje te nie sta
nowI~ teorn sensu strzctoJ ~o Jednak stanowią coraz ważniejszy element
~ada:n z .zakresu gospod~rk: przestrzennej ze względu na swoje znaczne
Imph~acJe.dla planow~nIa l ":" podejmowaniu decyzji, a zatem spełniają
funkCje plakty~zne. KIerunkI te są dobrze reprezentowane w polskich
pracach geografICznych..

Współczesna t~oria siec~ os.adniczej wywodzi się z kilku koncepcji te
oretycznych, z ktorych naJdoJr~als~ą i ~ pełni ukształtowaną wforrnie
syst~mu teoretycznego by~a t:oTla osrodkow ,centralnych Christallera. Sta
nO~IOI;a w~az z ko~cepcJamI struktury funkcjonalnej i bazy ekonomicz
neJ. (ktore Jednak .nle zostały .roz~inięte w postaci jednolitego systemu
teOl. etycznego) vv: l;cznych swoIch odmianach podstawę dla szeregu zmo
dyfIkowanych uJ~c ~eo~et:fczno-rr:l.Odelowych i empirycznych oraz rób
zIntegr?wa:r:ego UJęCIa ~IecI OSa?nlCze~. Próby te, jakkolwiek płodnePme
todologlcznle, yv za~res~e ba~e;tn. empIrycznych' nie doprowadziły jednak
do wytwo~zen~a ogolneJ teoruIntegrującej całą tę problematykę a za
razem. poslc:daJącej dobrze wykształconą strukturę logiczną i merytorycz
n.ą..NIe da~ą ~rzy tym zadowalającej interpretacji (wyjaśniania) zmian
SIeCI ~sad~Icz~J' I~totną sprawą, jak się wydaje, jest tutaj problem hie
~e;t~Chll OSIedlI, kto~~ w rzec.zywistośei nie są tak jednoznaczne w funk
CJach w przestrzenI l w czaSIe, jak się to dotychczas zakłada.

yv rozwoju teorii ~iec:i os~dn!czej geograf~a polska odgrywa ważną rolę
zaroyvno poprzez swoJe .Insp:ruJące koncepCje programowe, jak i badania
el?P:ryczr:e k?nkretyzu~ące.l konfrontujące założenia teoretyczne. Szcze
golnIe o~Iec.uJ~'Ce wydają SIę pró~y ujęcia sieci osadniczej w postaci sy
stemoW~J, tJ. Ja~o systemu osadnIczego. Nawiązują one do koncepcji mo
d~lo:wanla,rozwoJu systemów i starają się wykorzystać w tym celu osi _
nlęCla zaro~n? ~zw, ogólnej teorii systemów jak i dyscyplin systemowi!h
~cYfer:netykI l I~~y~h) .oraz posiadają poważne implikacje teoretyczne
lIP anIstyczne. Roznlą SIę one od dotychczasowych ujęć wprowadzeniem
e ementow normatywnych i alternatywnych, co je zbliża do praktyki

planistycznej. Dopiero jednak badania empiryczne mogą rozstrzygnąć

o ich efektywności.

Należy też zwrócić uwagę na te koncepcje, które zmierzają do stwo
rzenia teorii przestrzeni społeczno-gospodarczej jako podstawowej
i ogólnej teorii zespolonej gospodarki przestrzennej. Koncepcje te wyszły

z różnych założeń, wśród których zasadnicze znaczenie mają modele wza
jemnego oddziaływania. Prace te w miarę ich dalszego rozwoju mogą

odegrać ważną rolę w rozwoju zintegrowanej teorii geografii ekonomicz
nej.

T r z e c i ą grupę obejmują teorie rozmieszczenia i migracji ludności.

Dotychczasowy rozwój koncepcji teoretycznyc.h ?d~ywał się ~łów:nie n.-~

gruncie interdy.scyplinarnym, zwłaszcza w odnIesIenIU do badan mIgraCJI.
W zakresie badań migracyjnych istnieje bogactwo różnorodnych teorii
niższego poziomu i modeli teoretycznych stanowiącychpunkt wyjścia sze
regu badań, których wyniki mają poważne znaczenie poznawcze i prak
tyczne. Nie sposób w skrócie przedstawić ich treści lub choćby je pollda
syfikować. Ostatnio powstała wysoce zintegrow,ana koncepcja ogólnej. te
orii ruchów migracyjnych. Udział prac geografIcznych w tych badanIach
obejmuje formułowanie niektórych typów modeli - zwłaszcza modeli
grawitacyjnych i ostatnio behawioralnych - oraz liczne prace konkrety
zujące. Dotychczasowy udział geografów polskich w formułowaniu i opi
sie niektórych modeli pozwala ich zaliczyć do poważnych partnerów ba
dań międzydyscyplinarnych.

C z war t ą grupę stanowią problemy teoretyczne środowiska czło

wieka. Zagadnienie powiązania człowieka i jego gospodarki ze środowi

skiem było zawsze naczelnym postulatem, który miał zapewnić jedność

geografii i stanowić ogniwo łączące i integrujące geografię ekonomiczną

z geografią fizyczną.

Paradoksem jest, że postulat ten, traktowany jako niezbędny element
określenia przedmiotu geografii i jak dotychczas nie zrealizowany, stał

się obecnie przedmiotem· szerokich zainteresowań.wielorakich nauk:
wszystkich dyscyplin społecznych i ekonomicznych, nauk przyrodniczych
i technicznych. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć tutaj prace
ekologiczne przyrodników oraz nad modelem ekonometrycznym.dotyczące
tzw. modeli globalnych· zasobów i ich wykorzystaniem. Niemniej dotych
czasowe konstrukcje teoretyczne są tutaj słabe i chwiejne, stanowiąc ty
powe hipotezy ad hoc prezentujące czysto partykularne interesy oraz da
jące tylko pozornie praktyczne rozwiązania. Daje się odczuć olbrzymi
chaos terminologiczny i nawet podstawowe pojęcia takie jak np. środo

wiska człowieka, środowiska naturalnego, przyrodniczego lub geograficz
nego oraz inne nie są dobrze przemyślane i jednoznacznie zdefiniowane
Lansowane koncepcje są głównie próbami racjonalizacji indywidualnych
lub grupowych postaw i poglądów, za którymi stoją raczej wielkie na
miętności i zaangażowanie uczuciowe aniżeli krytyczna analiza rzeczy
wistości. Należy jednak stwierdzić, że teorie. tego typu zawierają i będą

zawierać poważny element normatywny prezentujący różne założenia

wartościujące. Innym ważnym aspektem tych teorii jest ich międzydyscy-

plinarny charakter. . .,
W dziedzinie tej w nauce polskiej dominujące znaC7.e.nIe mają Jak do

tychczas nauki biologiczne (ekologia) i techniczne (wiedza o środkach
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ocz~szc~ani~ skaż.eń ~rodowiska) a udział geografii -nie wykracza poza ba
danIa pIlotazowe IOPIsowo-systen1atyzujące.

IV. Trzecim składnikiem rozwoju geografii jako nauki są stosowane
me~ody b~dawcze. Metody te om?wimy w bardzo szerokim ujęcIu, a więc
~aro~no .Ja~o z~sa~y postępowanIa przy ustalaniu faktów, ich klasyfikacji
~ uogolnlanIa, )ak l przy uzasadnianiu twierdzeń, tj. weryfikacji hipotez
l budowy teorn.

~agad~ien~u .metod, a zwłasz~za metod ilościowych, w geografii eko
nomlC~neJ pO~wlęcono w o.statnIch latach więcej uwagi anieżeli innym
skła~nI~ol? ':"Iedzy geografIcznej. Wiąże się to z faktem głębokich przE'
obrazen, Jak~~ nastąpi~y w ostatnich latach w warsztacie metodologicz
ny:m. ge~grafn ekonomlCzn.~j: ~a .ogół. u~aża się, że przeobrażenia te wyc..
razaJą SIę w tzw: rewolucJI. IlosclOweJ, tj. w procesie kwantyfikacji, jaką
p~zeszł~ geografIa e~onomlCzna w latach sześćdziesiątych. Jednakowoż
n~~ mozna sp~owad~acprzełomu meto~ologi:z:r:egojedynie do kwanty-fiko.
CJI, l~cz nalezy w nIm przede wszystkIm wIdzIeć zmianę zasadniczej kon
cepcJI struktury procesu poznawczego.
. , Należy .też st.wier~zić, ż.e zastosowania matematyki do badań geogra
f~czn~c? nIe są J~dY~lle zWlą~a?~ ze stosowaniem pojęć ilościowych, lecz
r?Wnlez. z bada:r:.I~mI ~łasnoscI l relacji jakościowych przy wykorzysta
nIU teorlOmnogoSc~owe~ aparatury pojęciowej.

W po.czątkoweJ fa.zle za~~osowania metod matematycznych panowa]a
fascynacJ~ odkrywanle.m r.oznorodn:ych możliwości analitycznych, jakie
ze ~o.bą nIOsła kwantyfIkacJa. ObecnIe natomiast jakkolwiek pole technik
~ozh:v~ch do adaptacji ni.e j~st jeszcze. wyczerpane, ustępuje ona miejsc~
~rd.zleJ krytY,cznem~ dązenlU do posIłkowania się nimi w tych zagad

nlenI~ch, w ~tor:zrch J:~t. to celowe i daje wyraźne efekty poznawcze.
NIe wdając SIę bhzeJ w analizę roli i znaczenia różnorakich technik

~ad.awczych o sharakterze iloś.ciowym, należy zwrócić uwagę na niedo-
enIane ~~ ogol ~onsel~wencJe metodologiczne procesu kwantyfikacjj
~ ~eografn e~onomlczneJ.Proces ten ma wiele aspektów i wchodzi w skład
roznych stadlOw "proce,Su .bad~wczego, zasadniczo zmieniając strukture po
~n~wczą ge~gra~n. OgolnIe bIorąc, wkład ten występuje w sposób ist~tny
Jeanak odr.n.lennI~ w. ~ol~jnych etapac~ P?stępowania badawczego. '
._ Na et,a:ple zblera::la l przetwarzanIa Informacji zasadnicze znaczenie
:L1~ rozwOJ kartografn komputerowej, pozwalającej na bezpośrednieprzej
~:Ie o.d danyc~ do ob~'az~ ~artograficznegoo różnorakiej i złożonej anali
-yCznle postacI. W dZIedzInIe tej posiadamy pewne doświadczeni!' zwłasz
c.~a w zakre.sie przetwarz~nia danych g~od~zyjnych, ale dalszy P~~tęp wy
llllaga powaznych nakładow na wyposazenle techniczne dla przetwarzania
canych geodezyjno-kartograficznych.

~astos~wanie.meto~d czynniko~ychw szerokim znaczeniu, czyli I:(}etod
ar:al~~y wlelozrDlenneJ, ~degrało Ist.otną rolę w stadium redukcji infor
ma.cp. Metody. te pozwohł~ na analIzę bogatych w dane tabelo układzie
~aclerzowyn1 l wy~rywanla ~truktur czynnikowych leżących u ich pod
SLaw. Procedury takle pozwolIły rozwinąć różnorodne ujęcia typologiczne
dotycząc~ gospo.darc.z~ch i społeczn~ch struktur przestrzennych na równi
z ekologIcznymI. NIejednoznaczna Interpretacj,a wyników oraz ich fak
tyczny charakter przyczyniły się do nader krytycznep"o stosunku do tego
typu I?rocedur. Polskie doświadczenia badawcze jakie w dziedzinie tej
OSIągnIęto, przyc~yn~ły się jednak nie tylko do l~pszego poznania struk
tury badanych zJawIsk, lecz także pozwoliły na osiągnięcie własnej kry-

tycznej i dojrzałej oceny mo~liwośc~ poznawc~ych metod t~go typu, wy
znaczając warunki oraz granIce racjonalnego Ich stosowanIa.

Zasadniczy przełom nastąpił na etapie wykrywania prawidłowości

dzięki rozwojowi metod estymacji statystycznej i sprawdzania hipotez.
Powstanie różnych typów modeli matematycznych dotyczących oddzia
ływań, jakie zachodzą w przestrzeni społeczno-~ospodarczej: spowodo
wało pr,awdziwą eksplozję ba~a~.posług~jący:ch SI~ metodar.n1 e,~onome

trycznymi. Wyniki tych badan, Jakkolwle~ cIągle Jeszcz~ nl:sp~J:ne, P~

zwoliły, osiągnąć znaczny postęp w poznanIu kształtowanIa SIę rozn~ro<:

nych struktur i przebiegu procesów prz~strzen?yc~.Prace badawcz~, J.akIe
się w tym zakresie w Polsce p~owadzI, nawlązuJ~C do dorobk~, ~~Iato

wego, zmierzają do wypracowanIa własnych, orygInalnych podeJsc l roz
wiązań.

Zasadniczy wpływ ujęć ilościowych i metod matematycznych zazna
czył się również w budowie teorii. Metody te stały się instrumentem meto
dycznym konkretyzacji ogólnych koncepcji pojęciowych, a zatem środ

kiem konfrontacji teorii z rzeczywistością, niwelując tym samym ostre
przechvieństwa, jakie występowały między ogólnymi teoriami a prow~

dzonymi badaniami empirycznymi. Jakkolwiek postęp w tym zakresIe
jest jeszcze daleki od pożądanych rezultatów, to jednak krok po kroku
prowadzi on do powstawania w postaci wiedzy teore.tycznej r:owego ~br~

zu rzeczywistości badanej przez- geografię ekonomIczną, ktora staje SIę

równorzędnym partnerem innych dyscyplin społecznych i przyrodni
czych. Wiedza taka staje się pomocna w zastosowaniach praktycznych nie
tylko o diagnostycznym, lecz także o prognostycznym charakterze. V/kład

nasz W tym zakresie stale rośnie.

Równocześnie wykorzystanie arsenału metod optymalizacyjnych po
zwoliło przejść w badaniach geograficznych do bezpośredniego zaangażo

wania się w rozwiązywanie zagadnień planistycznych, zwłaszcza w sferze
kontrolowania i sterowania zjawiskami w przestrzeni. Niestety w tym
zakresie zaangażowanie polskiej geografii ekonomicznej jest zbyt małe,

co wiąże się między innymi z faktem ciągle zbyt słabej znajomościproble
matyki metod optymalizacyjnych i teorii sterowania.

Postęp 'w sferze rozwoju nowych metod należy uznać za istotny skład

nik rozwoju geografii ekonomicznej, gdyż - jak twierdzą naukoznawcy
brak nowych metod staje się hamulcem rozwoju dyscypliny naukowej
i powoduje tworzenie się swoistych pętli metodologicznych, tj. nawrotu
do metod starych, nie pozwalających'w zmienionej :sytuacji poznawczej
na rozwiązywanienowych zagadnień.

Postęp metodyczny, jaki nastąpił w geografii społeczno-ekonomicznej
za sprawą metod matematycznych stanowi jednak jedynie składnik szer
szego procesu zasadniczych zmian struktury procesu poznawczego w g:e<:"'""
grafii ekonomicznej i nie powinien tego ogólnego procesu przesłaniac.

Nastąpiła tu bowiem zmiana hierarchii naukowości, przejśc~e od. syst:ma~
tyzującej jedynie wiedzy opisowej do opisowo-teoretycznej, zmIerZającej

do poznania mechanizmu funkcjonowania struktur społeczno-gospodar

czych w ujęciu przestrzennym, 'wiedzy której funkcje poznawcze .i prak
tyczne znacznie się poszerzyły i zbliżyły do innych nau~.wcześnle~ roz~

winiętych. W rezultacie ustalił się nowy model geografn .ekonomlczne~

pozwalający na rozwój geografii jako samodzielnej dyscyplIny naukow:eJ
nie tylko w znaczeniu akademickim, lecz również użytecznej społecznIe.
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V. W licznych powiązaniachz innymi naukami, niez·miernie istotnymi dla
rozwoju nauk geograficznych, na pierwszym miejscu należy postawić te,
które wynikają ze wspólnego przedmiotu badań, gdyż w nich bliska współ

praca, przepływ informacji, pojęć, koncepcji i całych teorii, wynikające

ze współzależności prowadzonych studiów mają charakter spontaniczny,
jakby naturalny, oczywisty. Tu należą przede wszystkim powiązania:

a) z geografią fizyczną i szczegółowymi naukami o Ziemi, b) z naukami,
społecznymi - w szczególności z ekonomią polityczną, socjologią oraz
historią. Powiązania z historią stają się szczególnie doniosłe obecnie, kiedy
geografowie coraz częściej obejmują swoimi badaniami nie tylko zjawiska
w ich. aspekcie przestrzennym, lecz także czasoprzestrzennym.

Inny typ powiązań reprezentują riauki, które geografii służą pomocą

metodyezną: filozofia nauki, logika, matematyka, informatykaiekono
metria. Współza,leżnościw tym zakresie mają jak dotychczas i praktycz
nie na całym świecie charakter jednostronny. Geografowie czerpią z nich
pojęcia i metody pozwalające na analizę obserwacji, ich generalizację

i prawidłowe konstruowanie teorii. Prowadzi to do swoistego lekceważe

nia geografów przez przedstawicieli tych nauk, dla których stają się oni
natrętnymi i często niezrozumiałymi klientami. Właściwy rozwój współ

zależności wymaga, 'by były one dwustronne a nawet wielostronne. Do
piero wtedy, kiedy problematyka geograficzna, metody jej analizy zacz
ną wpływać w sposób istotny na rozwój tych nauk, będzie można uznać,

że współpraca jest owocna i prawidłowa.
Jeśli idzie o powiązania z poszczególnymi, pojedynczymi naukami, to

obecnie ·występują na świecie silne zróżnicowania regionalne. Geografia
ekonomiczna w poszczególnych zespołach kulturowych, najczęściej języ

kowych - anglosaskim, francuskim, ,niemieckim, rosyjskim i innych,
a naWet w poszczególnych krajach zależnie od historii rozwoju nauki na
ich terenie i wytworzonych tą drogą tradycji, ma silniej lub słabiejrozwi

nięte powiązania z odmiennymi gałęziami nauki: np. we Francji z histo
rią i demografią, w krajach skandynawskich i anglosaskich ze statystyką

matematyczną i ekonometrią oraz z planowaniem przestrzennym (w Sta
nach Zjednoczonych z socjologią), w krajach socjalistycznych z ekonomią

polityczną i planowaniem go.spodarczym itp. Geografowie polscy zajmują

pozycję nader korzystną, gdyż pośrednią; mają bowiem dość dobrze roz
winięte wielostronne powiązania praktycznie z wszystkimi naukami. Nie
mniej może trochę niepokoić występujący ostatnio zanik takich powią

zań z historykami. Odbija się to zresztą ujemnie w postaci bezkrytycz.;.
nego stosunku geografów do źródeł, zwłaszcza źródeł archiwalnych, oraz
utrudnia prawidłowe konstruowanie teorii o charakterze historycznym,
a więc podejmujących określanie zjawisk w ich ewolucji i przemianach.

Sprawa związków pomiędzy geografią ekonomiczną a naukami spo
łecznymi oraz planowaniem zarówno gospodarczym jak i przestrzennym
nie jest jedynie zagadnieniem stosunku geografii do innych nauk, lecz
również jej stosunku do praktyki życia społecznego i gospodarczego.

Współpraca z instytucjami planowania i planistami otworzyła dla geo
grafów, zwłaszcza w Polsce nowe pola badań naukowych i nowe stano
wiska dla pracy zawodowej. Planowanie, które współcześnie rozwinęło

się w ważny odcinek działalności organów państwowych w szerokim za
kresie korzysta z wyników. naukowych badań geograficznych oraz w co
raz większym stopniu stosuje przy podejmowaniu decyzji planistycznych
'naukowe metody analizy statystycznej i kartograficznej. Stąd rodzi się

potrzeba z jednej strony programowych, długookresowychbadań nauko-

wych~ a z drugiej dążenia do zatrudnienia w planowaniu ludzi dobrze
wyszkolonych w zakresie metodologii badań naukowych oraz modelowa
nia zjawisk będących przedmiotem planowania przy użyciu całego apara
tu analizy systemowej oraz maszyn liczących wszystkich typów.

Równocześnie doświadczenie wskazuje, że udział w pracach planisty
cznych, a zwłaszcza wykonywanie badań dla potrzeb planowania, jest
źródłem znacznego postępu w rozwoju teorii zjawisk będących przedmio
tem zainteresowańgeografów.

We współczesnymplanowaniu szczególną rolę odgrywają oceny i pro
gnozy przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych. Ich
chwiejność i niepewność jest źródłem niemal wszystkich niepowodzeń

i błędów w planowaniu. Można przyjąć bez większych trudności, że opra
cowanie teorii przebiegu w czasie iw przestrzeni ważniejszych zmian
społecznych, ekonomicznych i technologicznych mogłoby stanowić zasad
niczy wkład geografii ekonomicznej w usprawnienie procesów i efektyw
ności planowania.
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JIJ13 pOJIH J1 B3aJ1MOOTHoIIIeID1:t1: 3TJ1X KO\MrrOHe'HTOB B cPopMI1!POBaHJ1J1 reorpaq;mM rr03

BOJIReT BhI)J;eJIJ1Th )J;Be OCHOBHhle Mo,n;eJIY:I 3TJ1X 3HaHMH: OrrJ.1:caTe.lIhHO-J1HcPopMaD;J10H

Hyro J1 OITJ.1'CaTeJIhIHlO-TeropeTM'tJeCKYro. B pa60Te cO)J;epmJ1TCH peK10HCTPYKD;Y:IH J1 ~:l:Ha

JJI13 cPYHKD;J10HJ1POBaHJ1H J1MemID OrrJ1CaTeJIhHO-T€OpeTJ1'tJecKo:t1: MO)J;eJIJ1 B reorpacPJ1J1.

BTopaH 'tJaCTh KaCae'DCH xapaKTepMCTJ.1!IGJ1 cPaKTOTpacPJ1'tJeCKoro KJOMTIOtHeHTa B

r€lOrpacPJ1'tJeiCKMX J.1'CCJIe,n;oBaIU1:Hx. B 3KOHOMJ1'tJecKo:t1: reorpacPJ1J1 cPaKTIJ1'tJ€CK!liI€ )J;aH

Hhle 6epYTcH rJIaJBHhIM oopa30M J13 BTOpJ1"łHhIX. J1CTO'tlHJ1KOB, OHJ1 006Ji1ParoTCH B BJ1)J;e

Hay'tJHhIX ,n;aHHhIX, rrOJIy'tJaeMhIX J13 pa3HhIX y-qpe:m)J;eHJ1:t1:. ABTopaMM aHaJrI1;3l11PyroTCH

rr03HalBaTeJIh'Rhle rrOCJIe)J;CTB.J1H J.1'CnOJIh30-BaHJ1H reorpacPaMJ1 )J;RiHHhIX J13 BTOpiJ1-g,HhIX

v.rCTO'tJHJ1KOB, B ocooeHHOCTJ1 pa3JIJ1'tJJ1:t1: B )J;OCTYIIHOCTJ1 3'I10:t1: J1HcPopMaD;J1J1 B pa3BJ1ThIX

KarrJ1TaJIJ.1'CTJ1'tJeCKJ1X CTpaHax, CIQiD;J1aJIJ1CTJ1'tJeCKJ1X CTpaHax J1 B pa3BMB'aroID;J1XCH

CTpaHax ..T.Ra3. TpeThero MJ1pa. 3aTpOHYTa TaK:me pOJIh co6CTiBeHHhIX Ha6mo)J;eHJ1}I

B reorpacPM'tJecK'J1X Y1'CCJI€)J;OBaHMHX J1 060CIHOBaHa ee rrpJ1ro,n;HOCTh.

Tp€ThH 'tJaCTh KacaeTCH pOJIJ1 J1 cIlYHKD;J1J1 TeOpeTJ1'tJeCKJOro KOMrrOHe'RTa B reo

lpa cPJ1QeCKJ1X J1CCJIe)J;OBaHJ1HX. TeOpeTJ1'tJecKJ1:t1: KOMIIOHeHT Ha COBpeM€HHOM 3Tan€

pa3BJ1TJ1H 3KOHOMJ1'tJeCKO:M: reorpacPJ1J1 rrOHBJIHeTCH B Tpex BJ1)J;ax: rrpeTeOpJlm, Teo

peTJ1'tJeCKli1X MJo,n;eJIe:t1: J1 rro,n;JIJ1HHo:t1: TeOpJ1J1. BHJ1MaHJ1€ aBTopOB cope)J;OTO'tJeHO Ha

BOiIIpoce rrO)J;J]WHHhIX TeopJ1:t1: (sensu stricto), OHJ1 O60ICHOBhIBaIOT 3Ha-geHJ1e, rrP!iIAaBae

Moe pOJIH TeOpMJ1 B reOT'pacPJ1J1, CYID;eCTB€HHhIMJ1 cPYHKD;J1HMJ1, BhIIIOJIHHeMhIMJiI BHY

TPJ1 HaYKJ1 (aBTOHOIMHhle <PYHK~MJ1) Y:I BHe ee (HIlCTpyMeHTaJIhHhle cPYHKD;J1J1). 06pa

r.u;aHCh K rrOJIhCK!t1M ;ąoC~1KeH!t1HM, OIHJ1 paCCMaTpJ1'BaroT TaJK}Re 60JIee Ba:LroHhI€ Teo-
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PJ.1H, pa3BHBaeMbIe ;H HCnoJlb3ye~bIe B 3KOHoMJ.1"IeCKOM reorpacPHH, a HMeHHO: 1)
'TeopHH pa3Me:w;eHHR onpe,n;eJleHHbIX cP0PM 05:w;ecTBeHHoM ,n;eRTeJlbHOCTH "tIeJlOBeKa,
2) TeOpHM KOMnJleKJCHOTIQ TeipiplJ1TopHaJlbHOro X03RMCTB'a, T.e. TeOpYIH perMOHaJlbHo:i1:
CTpyKTYPbI 111 pa3BHT1I1H J.1 TeOpliU! ceTH H CJ1ICTeMbI paCCeJleHHR, 3) TeopHM paCCeJIeHI1H
vI MJ1I'paqm'1:, 4) TeopHH "tIeJlOBe"tIeCKOM ope,n;bI.

~eTBepTaR "tIaCTb nOCBRIIJ;eHa HCCJle,n;oBaTeJlbCKHM MeTo,n;aM KaK KOMnoHeHTy pa3
BJ.1THR reorpacPJ.1H. ABTOPbI JiICXO,n;RT H3 IIOJlI02KeHJ.1R, "tITO HeJIb3H CBO,ZJ;J.1Tb MeTo,n;OJlO
rH"tIeCKMM nepeJIOM B reorpa.epliU! JIJ.1Illb K KOJ]J.1"tIeCTB€HiHOMY rrpe,n;CTaBJleH:mO (KOJI'VI
'łeCTBeHIioM peBOJlIO~H), HOCJle,n;yeT BH,n;eTb B HeM B nepByIO O"tIepe,ZJ;b liI3MeHeHHe
060CHOBa'HHOM KO~en~J.1 CTPYKTYPbI n03HClBa'TeJlbHoro npo~ecca.MeTo,n;!JIIlJeCKY1M

rrporpe,cc, npo;J.fCIIIe,n;luMM B reorpacPliIY1 6J1a.ro,n;apH MaTeMaTH"tIeC!KJJ.1M MeTo,n;aM, HBJIH
eTCH JlliIIllb 'ła,CTbIO 50Jlee I.I1J1POKoro IIpo~ecca OCHlOBHbIX H3MeHeIlliIti CTPYKTypbl
II03HaBaTeJlbHOrO IIpo'~ecca B 3KWIDMH'łeCKOM reorpacPliIH. 1160 3~ecb IIpOM30IIIJIO H3
MeHeHliIe J.1epapXHJ.1 Hay"tIHOCTJ.1, IIepexo,n; OT CJ.1CTeMaTH3J.1pyIO:W;J.1X JlJ.1IIIb OIIJ.1CaTeJIb
HbIX 3HaHJ.1M K OIIHCaTeJlbHO-TeOpeTH'łeCKJ.1M, HarrpaBJIeHHbIM Ha J.13Y"tIeHJ.1e MeXaHJ.13
Ma cPYHK~J.10HJ.1:pOBaHJ.1H 06:W;€ICTBeHR'0-3KOHOMJ.1"tIeCKJ.1X cTpykTyp c TepPJ.1TO\I;>J.1aJlb'H'o:ti
TO"tIKJ.1 3peHlHH, 3HaHJ.1HM, KO'DOpbIe He TOJIbKO II03BOJlJ.1J1H 6bI BbIH'CHJ.1Tb J.1 IIpe,ZJ;IBJ.1
,neTb RBJIeHJ.1H, HO J.1 KOHTpOJlY1JpoiBaTb J.1X J.1 yrrpaBJIJlTb J.1MJ.1.

B nOCJIe,n;HeM, IIH'DOM "tIaCTJ.1 pa60T'bI 06cY2K,n;eHo OTHOIIIeHJ.1e 3KIOIHOMM'łe'CKOM reo
rpacPJ.1H K ,n;pyrJ.1M HaYlJHb1M ,n;J.1C~~J.1IIJIl1'HaM. ABTOPbI aHaJIJ.13J.1pyIOT B3aMM0300J.1CJ.1
MOC'l'J.1 Me2K,n;y pa3BJ.1TJ.1eM reorpacPJ'IM J.1 ,n;pyrJ.1MJ.1 cPopMaJIbHb1MJ.1 J.1 3MIIJ.1pYr"tIeCK*MJ1
,n;J.1C~J.1nJIJ.1HaMJ1.

IIep. X. ,n;ep~HI'OBCKa

ZBYSZKO CHOJNICKI, KAZIMIERZ DZIEWoOŃSKI

FUNDAMENTAL METHODOLOGICAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF
ECONOMIC GEOGRAPHY

This paper is devoted to a methodo,logiJcal analysis of thecognitive structure or
economic geograiphy, and to rthe determination oi the cur.rent methodological stage
of its development, on the basis of plrogreSlS accOlffipUshed in Polish geography.

The first oi the iive sections into whkh the article is diviJded 'contains the i!ni.tial
assumptions made in the methodological anałys,Ls. This iJs based on the description
of rthe internal fU!l1ctions olf the discripłine, which are expressed in ,the relationships
between three principal Icomponents olf scientific knowledge, taken here as the
factual, theoretical, and me'thodolog'icail cOiIrljponen1ls. An ana1lysis of the roles and
relationshdps ibetween these 'components in the shap1ng of geogr'aphy allows us to
separ.arte out two models oi this knowledge, denoted ais the descriptive-informato["y
and .the deslcriptive-theoretkal modełs. The remainder of the article con&st;s or
a reconstruc.tion and analys,is of :the functioning of the descriptive-theo,reUcal model
in geography.

The second secHon is concerned with ,the chief features of· the factual component
of Iscienrtific knowłedge in geographical research. In econamic geography, Oibs€lrva
tions are mainly oibtaiJned from IsecO!l1dary sources, and are hence gathered as scien
tific imormation collected by very varied institUltiO!l1s. The cognitive consequences
of the use of information :lirom secondary SOUlrce,s in geographical studies a're analy
sed, and differences 1Jn acces,s to such informaJtion in developed ca'PitaHst countries,
in soc:ia1i~cou!l1tries, and in the eountries orf the Third World are ,considered. In

addition, the role of first-hand observation in geographical research is examined,
and its necessity st,ressed.

The role and functrions of the theo,retical ,component are covered in the third
sec.tion. This component takes three forms in Ithe current stage of the development
of economic geograp.hy, which are denoted as ipirotheories, theoretical model,s, and
theoruessensu stricto. The authors, cO!l1eentrate on Ithe latter form, and stress the
importance attached to the roJe of theories in geography, and the functrions which
they fulfill within the discipHll1e (autonomous fU'nCitions) and outside it (instrumental
func.tions). On ihe basis of progres'saecomplished in Pol1sh geoglraphy, ,the princ.ipal
theories used in eco!l1omi.c geography are eansidered, especially (11) theories conc€lr
,nilng the loca,tion of various fOTms of man's sametal ia'Ctivity; (2) theories ol the
space ecanomy, that is theories of regional structure and development, and of set
tlement ll1etworksand systems,; (3) theories oi popułation distribution and mig'ra
tion; and (4) theories of ,the human environment.

The fourth sedion deals with research methods as a componelIlit or the deve
lop111ient o~ geography. It is held that one should not limit ihe isignifkance of the
methodological ehanges taking place' in geographysimplyto the quantita\tive revo
.lutijon. They rather take :the form of changes in Itheaccepted conception oif the
strueture oi the cognitive process. 'The proglress made in geography as a resUJ1t of
the intil'oduction o.f mathematical methods is only one element of a wider movement
bringing about changes in the structure orf the ,cognitive process in economic geo
graphy. A ehange in seientifi:c priorities has taken place, shifting from systematising,
descriptive knowledge, to descriptive-theoretical knowledge, which aims to reveal
the mechanisms governing the functioning of 'socioeconomic structures in space.
This knOiwledge ipermHs 'U'S not 'only to eXIPiain and IPredict, but al,so to ,control.

The artide is closed by a section di::,cus'Sing the rełationsh~p.s between econo
mie geography and other scielIltific disciplines. ~he reiaJtionships between the deve
lopment of geography and o!ther formaI and empirical disciplines are considered.

Translated by Roger Bivand


