
 

BADANIA GEOGRAFICZNE PRZEMIAN GOSPODARKI 

W WARUNKACH TURBULENCJI OTOCZENIA 

 

W czasach współczesnych, nacechowanych dużym poziomem niepewności i nieprzewidywalności 

zdarzeń, gospodarki wielu krajów przyjmują różne ścieżki rozwoju w reakcji obronnej 

na dramatyczne wyzwania, m.in. pandemię, wojnę, wysoką inflację, katastrofy klimatyczne. 

Szczególna kumulacja niekorzystnych zdarzeń i ich wzajemne oddziaływanie w ciągu ostatnich 

kilku lat przyczyniła się do zmniejszenia produkcji przemysłowej w wielu działach oraz 

ograniczenia skali świadczonych usług. Na skutek przerwania wielu łańcuchów dostaw doszło do 

wzrostu cen czynników produkcji, a w konsekwencji do ogólnego wzrostu cen na rynkach, co 

wywołało różne zachowania przestrzenne producentów oraz konsumentów (indywidualnych 

i instytucjonalnych).  

Ostatnie lata przyniosły również olbrzymie zmiany w zakresie organizacji pracy i miejsc jej 

świadczenia. Przestrzenie biurowe ulegają reorganizacji, modernizacji, a nawet zmieniają funkcje. 

Na skutek obostrzeń epidemicznych praca bywa wykonywana z domu, miejsca odpoczynku, 

rekreacji czy specjalnych przestrzeni przeznaczonych do indywidualnych lub wspólnych działań. 

Jesteśmy świadkami dynamicznego i nierównomiernego wzrostu nowych przestrzeni pracy, takich 

jak coworkingi, makerspace’y, hackerspace’y, czy przestrzenie kreatywne. Dodatkowo wzrasta 

liczba cyfrowych nomadów, a popularność zyskują działania łączące wypoczynek z pracą 

(workation).  

Eskalacja napięć na różnych rynkach i w relacjach politycznych ogranicza możliwości 

analizy i oceny zaistniałych skutków i ich wpływu na przyszłość. Nie sprzyja ona budowaniu 

długofalowych strategii rozwoju w różnych skalach układów przestrzennych. Zatem jedno 

z zasadniczych pytań, przed którymi stają dziś geografowie, starający się jak zwykle sformułować 

przestrzenny opis otaczającego świata to pytanie: jaki wpływ na kształtowanie się gospodarczych 

relacji przestrzennych i geograficznej organizacji nowych przestrzeni pracy ma współczesne, 

turbulentne otoczenie?  

Sesja będzie poświęcona wymianie poglądów i spostrzeżeń dotyczących obserwowanych 

zmian w sferze gospodarczej, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, krajowej oraz globalnej. 

Zachęcamy do przesyłania propozycji wystąpień na tematy związane ze zmianą przestrzennych 

struktur gospodarczych oraz przestrzeni pracy, zmianą kierunków przepływów strumieni dóbr 

i usług, a także w ogólności dotyczące problematyki zmian różnych form aktywności gospodarczej 

w kontekście ograniczeń bądź nowych możliwości, wynikających z turbulentnych warunków 

otoczenia. Wystąpienia mogą podejmować ujęcia praktyczne, oparte na badaniach empirycznych, 

jak i konceptualno-teoretyczne.  


