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Projekt stawia przed sobą 2 cele. 

Po pierwsze chcemy zweryfikować empirycznie wpływ regionalnych indeksów cen na wyniki analiz 

dotyczących czynników determinujących wysokość płac na poziomie regionów. W tym kontekście 

zweryfikowane zostaną 2 podejścia dominujące obecnie w literaturze: model potencjału ekonomicznego 

oparty na przewidywaniach modeli teoretycznych Nowej Geografii Ekonomicznej (NGE) oraz model 

krzywej płac zaproponowany przez Blanchflower i Oswald (1990). W przypadku pierwszego z nich,  

uwzględnienie regionalnych indeksów cen pozwoli na precyzyjniejsze oszacowanie parametru dla 

potencjału rynkowego niż ma to obecnie miejsce w literaturze przedmiotu. W przypadku krzywej płac 

wykorzystanie regionalnych deflatorów cen pozwoli zweryfikować hipotezę o systematycznym 

przeszacowywaniu rzeczywistej zależności pomiędzy płacami, a lokalną stopą bezrobocia. Na koniec 

tej części projektu przeprowadzona zostanie formalna analiza ekonometryczna, weryfikująca zgodnie z 

którą podejście oparte na krzywej płac lepiej tłumaczy przyczyny występowania regionalnych różnic w 

poziomie wynagrodzeń. W tym kontekście będzie to kontynuacja badań Fingleton i Palombi (2013, 

2016), przy czym w naszym przypadku badanie oparte będzie na płacach realnych a nie nominalnych.  

W drugiej części projektu planujemy empiryczną weryfikację jednego z najważniejszych założeń 

modeli NGE dotyczącego indeksu cenowego. Następnie zamierzamy opracować nowy model 

teoretyczny uwzględniający nowe wnioski płynące z badań empirycznych. Skoncentrujemy się tutaj na 

założeniu, zgodnie z którym regiony rdzenia powinny mieć niższy indeks cenowy dla dóbr przetwórstwa 

przemysłowego. Zgodnie z naszą hipotezą założenie to jest błędne. W celu weryfikacji powyższej tezy 

obliczymy regionalne indeksy cenowe dla dóbr przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Następnie, jeśli 

nasze hipotezy badawcze okażą się prawdziwe (w zakresie trafności podejścia krzywej płac i wyższego 

poziomu indeksu cen dóbr przetwórstwa przemysłowego  w regionach rdzenia) opracujemy nowy model 

teoretyczny uwzględniający powyższe czynniki w ramach podejścia NGE. 

Głównym powodem podjęcia proponowanej tematyki badawczej jest brak badań w literaturze 

przedmiotu, które uwzględniałyby dane dotyczące regionalnych indeksów cenowych. W konsekwencji 

widoczna jest luka, która może zostać po raz pierwszy przynajmniej częściowo zapełniona dzięki 

realizacji proponowanego badania.  
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