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PRZEDMOWA 

 

W rozwoju wspó czesnej ekonomii i ekonometrii coraz bardziej istotne znaczenie 

maj! analizy przestrzenne i przestrzenno-czasowe. Przestrzenne my"lenie w teorii 

i w praktyce staje si# zjawiskiem powszechnym, pozwalaj!cym na bardziej wszech-

stronne i nowoczesne podej"cie w z o$onych, wspó zale$nych analizach zjawisk, zarów-

no w uj#ciu teoretycznym, jak i empirycznym. Do nowoczesnych narz#dzi nale$!cych 

do tego typu bada% zalicza si# metody i modele ekonometrii przestrzennej.  

Jean Henri Paul Paelinck ju$ w 1974 roku podkre"la  znaczenie modelowania prze-

strzennego zmiennych ekonomicznych. &!cz!c metody ekonometrii, ekonomii i geogra-

fii, Paelinck zapocz!tkowa  rozwój nowej dziedziny wiedzy – ekonometrii przestrzennej 

i regionalnych analiz ekonomicznych.  

Pierwsze konferencje po"wi#cone tej tematyce by y organizowane przez Stowarzy-

szenie Ekonometrii Stosowanej AEA (Applied Econometrics Association) w: 1975 roku 

w Nicei (Regional Models), 1984 i 1987 roku w Poitiers (Spatial and Regional Model-
ling), 2001 roku w Palm Springs (Spatial Econometrics).  

W maju 2006 roku (w Rzymie) powsta o Stowarzyszenie Ekonometrii Przestrzennej 

SEA (Spatial Econometrics Association), którego za o$ycielami byli: J.H.P. Paelinck, 

L. Anselin, G. Arbia, B. Baltagi, H. Keljian, I. Purcha, P. Robinson, A. Bera i R. Florax. 

Celem dzia alno"ci Stowarzyszenia jest rozwój tej dziedziny wiedzy, zarówno w uj#ciu 

teoretycznym, jak i w praktycznym wykorzystaniu modeli i metod analizy danych prze-

strzennych w badaniach ekonomicznych, geograficznych oraz w regionalistyce.  

W 2007 roku w Cambridge odby  si# pierwszy 'wiatowy Kongres Stowarzyszenia 

Ekonometrii Przestrzennej. Kolejny, zaplanowany na rok 2011, odb#dzie si# w Tuluzie. 

Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu &ódzkiego planuje kontynuacj# rozpo-

cz#tego w roku 2010 cyklu konferencji naukowych nt. Ekonometrii Przestrzennej 

i Regionalnych Analiz Ekonomicznych, organizuj!c kolejn! w roku 2012.  

Bardzo du$y wzrost liczby publikacji naukowych w latach 1995-2009 (tylko w kil-

kunastu czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer - od 100 w 1995 roku do ponad 

700 w 2009 r.) w pe ni uzasadnia potrzeb# rozpowszechniania nowoczesnych metod 

analizy danych przestrzennych w"ród polskich ekonomistów, jak równie$ potrzeb# inte-

gracji "rodowisk naukowych.  

W tym numerze Folia Oeconomica (253), publikujemy zbiór 23 prac naukowych, 

które by y prezentowane w czasie I Konferencji. Prace podzielono na cztery cz#"ci tema-

tyczne: (1) Regionalne analizy ekonomiczne, (2) Ekonomia zdrowia, (3) Analizy sekto-

rowe oraz (4) Metody i modele analiz danych przestrzennych. Ponadto, wybór 13 prac 

naukowych zakwalifikowanych do publikacji w j#zyku angielskim mo$na znale() w 

Folia Oeconomica nr 252, a prace studentów i doktorantów s! opublikowane w osobnej 

pracy zbiorowej Wydawnictwa Uniwersytetu &ódzkiego.  
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