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Rezumat. Scopul lucrării este de a încadra, din punct de vedere 

istoric şi spaţial, preocupările specialiştilor la dezvoltarea teoriilor 
despre aglomerare. Evaluarea completă şi complexă a construcţiei 
economiilor de aglomerare ne permite să aducem contribuţii importante 
la aprecierea dimensiunii relative a teoriilor despre aglomerare, 
plasându-le în sfera de investigare a economiei spaţiale şi identificându-
le cu ştiinţa localizării, iar, în prezent, cu noua geografie economică 
(NGE). 
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1. Introducere 
 
Istoric vorbind, o posibilă bază a teoriilor despre aglomerare credem că 

este fondată pe lucrările ce tratează diferenţele de productivitate locale, 
abordare ce l-a avut ca pionier pe D. Ricardo. Acesta a dezvoltat o teorie 
privind utilizarea terenului pe baza fertilităţii relative, teorie care a fost ulterior 
generalizată pentru a lua în considerare diferenţele tehnologice exogene pentru 
toate tipurile de bunuri. O a doua ramură a teoriei comerţului se bazează pe 
diferenţele privind dotarea factorială în spaţiu, abordare cunoscută ca teoria 
Hecksher-Ohlin a comerţului internaţional. Contribuţiile celor doi autori au 
condus la dezvoltarea teoriilor privind localizarea şi comerţul, bazate pe 
existenţa avantajelor comparative exogene între locaţii. Deşi aceste abordări au 
fost esenţiale pentru disciplina soră – comerţul internaţional – ele au jucat un 
rol mult mai puţin important în dezvoltarea teoriei economiei spaţiale. 

În schimb, economia spaţială s-a concentrat pe existenţa unor 
nonconvexităţi în ceea ce priveşte costurile de transport, având ca motivaţie 
aceea că, deşi avantajul comparativ constituie o explicaţie atrăgătoare pentru 
înţelegerea fluxurilor comerciale la nivel mondial, acesta oferă în cel mai bun 
caz o explicaţie parţială pentru modelele de localizare industrială în interiorul 
ţărilor şi nu poate explica concentrarea populaţiei în zonele metropolitane mari 
(Duranton, 2008). Pe de altă parte, nonconvexităţile în producţie sau consum 
par să ofere răspunsuri mai convingătoare la întrebările de bază ale economiei 
spaţiale. Cel mai simplu mod de a modela aceste nonconvexităţi este de a 
asuma unele indivizibilităţi într-un cadru de echilibru spaţial (Duranton, 2008). 

 
2. Puncte de contact şi zone de interferenţă între teoriile localizării  

şi cele ale aglomerării 
 
Tipul de construcţie bazat pe indivizibilităţi într-un cadru caracterizat prin 

echilibru spaţial a fost pionierat de J.H. von Thünen (1826), care îşi propune în 
lucrarea „The Isolated State” să găsească o localizare optimă a culturilor 
agricole în funcţie de distanţa dintre locul de producţie şi pieţele de desfacere.    

În modelul său, J.H. von Thünen presupune un sector agricol competitiv 
cu terenuri omogene, în care producţia obţinută de pe acestea trebuie vândută pe 
o piaţă centrală. Având costuri de transport ridicate, agricultorii sunt dispuşi să 
liciteze pentru terenuri până la punctul în care renta pentru un teren aflat la o 
distanţă dată faţă de piaţă este egală cu venitul brut din producţie, minus costul 
neutilizării terenului, minus costul de transport. Pe o piaţă concurenţială, terenul 
este atribuit ofertantului care licitează mai mult şi astfel echilibrul se traduce în 
cercuri concentrice în jurul pieţei centrale. 
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Deşi i se reproşează autorului îndepărtarea de lumea reală prin inexistenţa 
unui stat ideal, izolat precum cel conceput de el şi neincluderea în analiză a 
amplasării industriale pe care a concentrat-o numai în oraş, contribuţia lui von 
Thünen este majoră, acesta oferind o direcţie nouă analizei spaţiului şi a 
influenţelor sale.  

Termenul de aglomerare a fost introdus în teoria locaţiei de A. Weber în 
1909 în studiul „Theory of the Location of Industries”. Weber s-a ocupat de 
problemele locaţiei unei plantaţii indivizibile şi competitive, având în vedere 
costurile de transport, în scopul de a direcţiona inputurile de la sursele lor şi 
outputurile către pieţele de desfacere. Prin utilizarea tehnicilor de programare 
liniară, se poate obţine localizarea optimă, prin minimizarea costurilor totale de 
transport. La fel ca modelul monocentric al lui Alonso, teoria lui Weber a fost 
extinsă în mai multe direcţii luând în considerare, printre altele, mai multe 
funcţii flexibile de producţie şi amplasarea optimă a facilităţilor publice.  

Deşi Weber este cunoscut mai ales pentru opera sa privind localizarea 
firmei, principala sa preocupare a fost explicarea formării clusterelor industriale. 
Lucrarea lui Weber reprezintă un moment important în teoria localizării, deoarece 
încearcă să optimizeze prin modele matematice localizarea întreprinderilor 
indifernt de profilul lor de activitate, trecând de la cadrul microeconomic limitat 
la o singură întreprindere la un cadru mezoeconomic care oferea indicii privind 
localizările unor domenii de activitate (reamuri economice). 

 H. Hotelling (1929) a cercetat, de asemenea, problemele de localizare cu 
care se confruntă producătorii, dar într-o direcţie foarte diferită. Concepţia sa 
fundamentală este că din cauza indivizibilităţilor nu vor exista producători 
infinit de mulţi la fiecare locaţie, astfel încât teoria lui Weber nu mai stă în 
picioare. Cu un număr mic de producători, decizia de localizare va presupune 
mai mult decât minimizarea costurilor de transport, din moment ce localizarea 
afectează competiţia. Astfel, pornind de la o lacună a modelului lui Weber, 
respectiv ignorarea concurenţei, Hotelling abordează problematica concurenţei 
spaţiale. 

A. Marshall, în lucrarea „Principii de economie” publicată în 1890, 
identifică trei surse de câştig ale localizării industriei: piaţa muncii, localizarea 
furnizorului şi gradul de răspândire a cunoştinţelor, cunoscute în literatură ca 
„trinitatea marshalliană” a surselor economiilor de aglomerare. Concret, 
apropierea dintre furnizori şi clienţi determină economii în costurile de 
tranzacţie, facilitând legăturile de tip input-output. O piaţă mai mare a forţei de 
muncă poate permite o mai bună diviziune a muncii şi stimulează lucrătorii să 
investească în dezvoltarea competenţelor lor. Difuzia de cunoştinţe sau capital 
uman apare datorită posibilităţii firmelor şi lucrătorilor spaţial concentraţi de a 
învăţa mai uşor unii de la alţii decât dacă ar fi dispersaţi în spaţiu (Marshall, 
[1890], 1920). 
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W. Christaller (1933), un alt teoretician notabil al domeniului, s-a 
concentrat pe determinarea mărimii, numărului şi distribuţiei oraşelor într-o 
zonă, având la bază o serie de prezumţii elementare legate de comportamentul 
consumatorilor. El a structurat spaţiul pornind de la randamentele marginale şi 
aglomerarea urbană, dezvoltând un concept pe care l-a preluat de la Launhardt, 
respectiv al hexagoanelor cuibărite, care reprezintă forma cea mai adecvată a 
marginilor pieţei complementare. Teoria sa a pus bazele studierii oraşelor ca 
sisteme de oraşe faţă de simple ierarhii sau entităţi individuale, cum erau privite 
până atunci. 

Teoria lui Cristaller a fost extinsă de A. Lösch (1940), care prin cartea sa 
“The Economics of Location” încearcă pentru prima dată să introducă 
elementele de ordin spaţial în teoria echilibrului general al pieţelor. Lösch 
reprezintă un cercetător al domeniului care a generat o întreagă şcoală în jurul 
teoriei sale, prin contribuţiile pe care le-a adus în această ramură, dar şi prin 
incitările provocate şi dezvoltate de alţi teoreticieni. Acesta demonstrează că 
existenţa unui număr mare de producători într-o anumită zonă economică 
determină diminuarea costurilor de transport şi normalizarea profiturilor 
obţinute de aceştia. Concluzia analizei este că varianta optimă referitoare la aria 
de acţiune a unui producător care asigură minimizarea costului de transport va 
avea o dispunere hexagonală, formă geometrică ce va contribui la o acoperire 
completă a spaţiului. Prin suprapunerea reţelelor de hexagoane zonale având un 
centru comun şi un număr maxim de intersecţii cu alte centre de producţie, cu 
scopul de a minimiza costurile totale de transport, se creează o anumită 
ierarhizare a centrelor industriale, pe care Lösch le numeşte „locuri centrale”. 

Un alt pionier al economiei spaţiale care a pus bazele teoriei despre 
aglomerare a fost W. Alonso (1964). Modelul său, dezvoltat în lucrarea 
„Location and Land Use”, presupune, ca şi cel al lui von Thünen, un spaţiu 
omogen, dar înlocuieşte piaţa cu un centru de afaceri unde rezidenţii trebuie să 
facă naveta la un anumit cost pentru a găsi de lucru.  

La elaborarea teoriei sale, cunoscută şi ca teoria echilibrului spaţial, 
Alonso a plecat de la ideea că, în afara funcţiei rezidenţiale, oraşul este sediul 
multor activităţi de ordin industrial, comercial şi  administrativ. Ecuaţia 
preconizată pentru determinarea echilibrului spaţial este: 

y = Pz x Z + Pt x q + Kt, 
unde:  

Pz – preţul unei unităţi de bunuri şi servicii; 
Z – cantitatea de bunuri şi servicii; 
Pt – preţul unei unităţi de teren în funcţie de distanţa t de la centru; 
q – suprafaţa de teren; 
Kt – dependenţa de transport în funcţie de distanţa t de la centru. 
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Teoria lui Alonso face abstracţie de unele elemente ce aparţin atât 
oraşului, cât şi cartierelor marginale, iar aplicarea ei în câteva cazuri concrete 
nu a dat rezultate deosebite. Cu toate acestea, autorul reuşeşte să reproducă 
realitatea în ceea ce priveşte utilizarea şi preţurile terenurilor în zonele urbane, 
generând o vastă literatură ce a dezvoltat modelul de bază până la un model al 
oraşelor multicentrice (Fujita, 1989).  

O contribuţie valoroasă în panoplia teoriilor locaţiei o are şi reputatul 
savant de origine română N. Georgescu-Roegen. Acesta abordează teritoriul 
satului şi dimensiunea sa optimă  într-o manieră eonomico-socială, apelând 
totodată şi la incursiuni istorice. Astfel, în sat, locuinţele sunt aşezate compact, 
într-un anumit loc care reprezintă vatra satului şi care are la bază un instinct 
primitiv, particularizat prin individualizarea clară a obştii săteşti şi prin 
coeziunea sa. 

Recurgând la abordări specifice fizicii şi biologiei, referitoare la această 
coagulare, Georgescu-Roegen caută să stabilească factorii care au permis 
comunităţii săteşti să nu depăşească acele dimensiuni care ar periclita coeziunea. 
Cât priveşte amplasarea, aceasta trebuie să îndeplinească unele condiţii 
restrictive, făcând apel aici la rolul transportului în această decizie: „întrucât până 
la sfârşitul secolului trecut transportul nu era o treabă prea uşoară, diversele 
resurse trebuiau să fie amplasate convenabil în jurul locului ce se preta la 
amenajarea vetrei satului. Toate aceste condiţii limitează foarte mult posibilităţile 
de alegere a unui amplasament potrivit” (Georgescu-Roegen, 1997). 

Savantul care a făcut dovada multor abordări, atât de diverse din punct de 
vedere al domeniilor, acceptă că instinctul gregar i-a dereminat pe primii 
locuitori să îşi construiască locuinţele grupat, unele lângă altele şi, totodată, că 
dimensiunea optimă a teritoriului dintr-un sat nu poate să depăşească anumite 
limite. La aceaste aspecte, N.Georgescu-Roegen rezumă că ceea ce contează 
pentru orice comunitate sătească este dimensiunea sa optimă, sub raportul 
economic al bazei materiale pe care o constituie teritoriul satului, iar ceea ce 
determină concentrarea umană dintr-o singură entitate economică şi socială 
constă în structura determinată, apreciată ca fiind invariabilă, pe care această 
bază materială trebuie să o aibă astfel încât să asigure o bună satisfacere a 
nevoilor vitale ale locuitorilor. 

Deşi deosebit de importante ca punct de plecare în dezvoltările empirice, 
teoriile despre localizare nu au reuşit să se impună în curentul principal al 
ştiinţei economice şi au fost absorbite de aşa-numita „ştiinţă regională” (Blaug, 
1992). În prezent un loc aparte îl ocupă studiul comportamentului în domeniul 
localizării activităţii industriale, care a demonstrat tendinţa acestora de a se 
grupa în spaţiu sub forma clustrelor de tipul parcurilor industriale, micilor sau 
marilor oraşe etc.  
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Constituirea ştiinţei regionale ca un domeniu distinct s-a bazat pe 
încorporarea, din perspectiva spaţială, a unor concepte şi metode din economie, 
geografie, econometrie, matematică, sociologie, politologie, ceea ce îi conferă 
un pronunţat caracter interdisciplinar, conştient asumat. Saltul calitativ s-a 
fundamentat pe adoptarea unor metode şi tehnici riguroase, sistematice în 
analiza fenomenelor şi proceselor în care spaţiul, distanţa şi localizarea joacă un 
rol important.  

 În acelaşi timp, a avut loc lărgirea continuă a ariei de investigaţie a 
ştiinţei regionale. În cadrul său au apărut şi s-au dezvoltat o serie de discipline 
ce conturează, alături de economia regională, profilul complex al acestei ştiinţe: 
planificarea regională, prognoza regională, economia urbană, planificarea 
urbană, economia rurală, planificarea utilizării terenurilor, economia infrastruc-
turii, dezvoltarea durabilă spaţială etc. 

 
3. Teoriile aglomerării şi noua geografie economică 
 
În ultimele două decenii, s-a observat în literatura economică un interes 

sporit referitor la amplasare. Dezvoltările realizate în modelarea structurilor de 
piaţă şi a costurilor de transport, combinate cu mărirea puterii de prelucrare a 
calculatoarelor, au condus la descoperirea mecanismelor care controlează 
aglomerarea. Cea care ne oferă datele de bază pentru înţelegerea economiei 
bazate pe aglomerări industriale este noua geografie economică. Dezvoltarea 
domeniului se datorează lucrărilor lui P. Krugman, care începând din 1990 s-au 
orientat către geografia economică şi mai ales către problemele localizării. Una 
din sarcinile economiei, afirma autorul, este de a înţelege de ce activităţile 
economice apar şi se dezvoltă într-un loc mai degrabă decât în altul. Totodată, 
acesta demonstrează că o regiune poate deveni, prin efect cumulativ şi pornind 
de la un demaraj aproape arbitrar, mai competitivă decât alta, datorită 
randamentelor crescute permise de concentrarea spaţială a activităţilor.  

Noua geografie economică se fundamentează pe o serie de contribuţii 
prealabile, cum sunt: modelarea concurenţei monopolistice de tip Dixit-Stiglitz 
(1977), care a deschis noi perspective în cercetarea economică; modelarea 
costurilor de transport de tip „iceberg” datorată lui Samuelson (1952); 
cercetările referitoare la structura pieţelor imperfecte şi originile comerţului 
internaţional (Helpman, Krugman, 1985). Aceste contribuţii teoretice majore au 
permis cercetătorilor domeniului să opereze cu câţiva termeni cheie: modelul 
echilibrului general al unei economii spaţiale, diferită de abordarea derivată din 
teoria tradiţională a locaţiei şi geografia economică; randamentele crescătoare 
sau indivizibilităţile la nivelul producătorului individual; concurenţa imperfectă, 
ca urmare a randamentelor crescătoare; costurile de transport, conferind 
importanţă sporită locaţiei; schimbarea localizării factorilor de producţie şi a 
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consumatorilor, care este o condiţie prealabilă a aglomerării (Fujita, Krugman, 
2004). 

Modelul „centru-periferie” al lui P. Krugman (1991) bazat pe dualismul 
muncii operează cu trei parametri fundamentali: ponderea cheltuielii cu bunuri 
industriale, intensitatea preferinţei pentru varietate în bunurile industriale şi 
costurile comerciale sau de transport între regiuni. Realizând simulări cu 
diferite costuri comerciale, se observă modificări fundamentale ale modelului 
din punct de vedere al echilibrului şi al stabilităţii sistemului. Curentul de 
gândire în domeniul economiei aglomerărilor generat de teoria sa s-a dezvoltat 
exponenţial în anii 1990, culminând cu lucrarea lui Fujita, Krugman şi 
Venables, „The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade”, 
apărută în1999.  

Ulterior, literatura domeniului s-a îmbogăţit prin contribuţiile aduse de 
Baldwin, Forslid, Martin, Ottaviano şi Robert-Nicoud (2003), Fujita şi Thisse 
(2003), dar şi de alţi cercetători care au căutat să răspundă unor aspecte 
pragmatice din economia reală contemporană precum: globalizarea, integrarea, 
reunificarea Germaniei, aglomerarea urbană, fundamentarea politicilor 
comerciale etc.  

Principalele concluzii ale deciziei de localizare desprinse din studiul noii 
geografii economice sunt: concentrarea activităţilor economice depinde de 
forţele de dispersie şi de concentrare; atunci când costurile de tranzacţie sunt 
foarte mari, industriile se vor vedea nevoite să se dezvolte pe plan local; atunci 
când costurile de tranzacţie sunt foarte mici, input-urile necesare pot fi 
distribuite în zonele care înregistrează costuri maxime cu factorii de producţie; 
aglomerările industriale consolidează forţa de atracţie relativă a economiilor 
regionale. 

 
4. Concluzii 
 
Problematica economiilor de aglomerare se înscrie în sfera de investigaţie 

a economiei spaţiale, ce tratează o serie de aspecte aflate la graniţa dintre micro 
şi macroeconomie, solicitând totodată o viziune integrată a celor două abordări. 
Este vorba despre problemele regiunilor, inclusiv ale localităţilor, cu alte 
cuvinte abordarea la scară spaţială a economiei. 

Deşi deosebit de importante ca punct de plecare în dezvoltările empirice, 
teoriile despre localizare nu au reuşit să se impună în curentul principal al 
ştiinţei economice şi au fost absorbite de aşa-numita „ştiinţă regională”. În 
prezent, un loc aparte îl ocupă studiul comportamentului în domeniul localizării 
activităţii industriale, care a demonstrat tendinţa acestora de a se grupa în 
spaţiu, sub forma clustrelor de tipul parcurilor industriale, micilor sau marilor 
oraşe etc.  
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Cea care ne oferă datele de bază pentru înţelegerea economiei bazate pe 
aglomerări industriale este noua geografie economică. Studiul acestui domeniu, 
aflat la graniţa dintre economie şi geografie, dintre micro şi macroeconomie, ne 
permite să răspundem la întrebarea de ce activităţile economice şi indivizii se 
localizează într-un loc şi nu în altul.  
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