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Industrial history of regions, and in particular the parts
of technology space their portfolios inhabit, will affect
the ways regions create new variety over time,
and how they transform and restructure their economies
Frank Neffke, Martin Henning i Ron Boschma, 2011

Aglomeracja z przemysłem ciężkim jako typ tworzenia miasta
w Europie środkowej być może należy do przeszłości.
Jako zbudowana przeszłość będzie sięgać jeszcze długo w przyszłość
Klaus Tenfelde, 2006

1. Wstęp
Niniejsza praca poświęcona jest prawidłowościom przemian gospodarczych i przestrzennych regionu tradycyjnego przemysłu w punkcie zwrotnym jego dziejów – okresie wchodzenia w postindustrialną fazę rozwoju.
Szczególnie interesująca jest w tym względzie kwestia, jak i dlaczego
poszczególne miasta, tworzące złożony system osadniczy konurbacji przemysłowej, różnią się trajektorią zmian w czasie tej szybkiej i głębokiej transformacji, a także w jakim kierunku ewoluuje struktura przestrzenno-funkcjonalna całej konurbacji.
Zdaniem Neffkego, Henninga i Boschmy ( 2011 ) w literaturze przedmiotu nadal brakuje systematycznych studiów poświęconych problemowi,
jak gospodarka regionalna dywersyfikuje się w toku swojego rozwoju, jak
pojawiają się i ewoluują nowe ścieżki rozwoju. Również Martin i Sunley
( 2006 : 429 ) alarmują : „ potrzebujemy znacznie większej wiedzy na temat
tego, jak wyłaniają się, rozwijają, usztywniają, w końcu ulegają destrukcji
lokalne ścieżki rozwoju gospodarczego ”. Autorzy ci podkreślają, że „ niewiele wiadomo, dlaczego niektóre regionalne układy gospodarcze podążyły trajektorią rozwoju, która utraciła swój dynamizm, podczas gdy inne
regiony wydają się mieć zdolność uniknięcia tego niebezpieczeństwa
i w rezultacie są zdolne do ciągłej odnowy w kolejnych fazach rozwoju ”
( Martin i Sunley 2006 : 395 ). Według B. Domańskiego ( 2000 : 35 ) „ jednym z głównych problemów dotyczących rozwoju lokalnego jest kwestia,
na ile sukces lokalny jest trwały i jakie są mechanizmy jego utrzymywania
i reprodukcji w tych samych miejscach ”.
Pytanie o naturę i mechanizmy rozwoju gospodarczego jest szczególnie
istotne w regionach opierających się na tradycyjnym przemyśle, do którego
możemy zaliczyć branże będące głównymi nośnikami innowacji w pierwszych trzech okresach cyklu długich fal Kondratiewa, tj. w okresie wczesnej mechanizacji ( w latach 1770 – 1840 ), fazie energii silnika parowego
i kolei ( 1840 – 1890 ) oraz przemysłu elektromaszynowego ( 1880 – 1940 )
( zob. Stryjakiewicz 1999; Dicken 2003 ). Obszary największej koncentracji
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tych działalności – Zagłębie Ruhry ( Ruhrgebiet ), Górnośląski Okręg
Przemysłowy, północno-wschodnia Anglia ( Tyneside ), West Midlands,
West Yorkishire, okręg Nord-Pas de Calais przybrały formę charakterystycznych form osadniczych – konurbacji. Mniej więcej do połowy XX wieku w Europie Zachodniej, a w Wielkiej Brytanii do czasu wielkiego kryzysu, były one obszarami rdzeniowymi rozwoju kapitalistycznej gospodarki, natomiast później ich znaczenie systematycznie malało. Niektóre
zostały zmarginalizowane, wszystkie doświadczyły długotrwałych trudności w adaptacji do zmieniających się trendów gospodarczych. Szczególnie
w latach 1980. i 1990. w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej wiele
z nich stało się gospodarczymi „ czarnymi dziurami ” ( black spots ), jak
to ujęli Birch, Mackinnon i Cumbers ( 2010 ). Po 1989 r. do grona regionów, którym nadano etykietę „ problemowych ”, dołączyły obszary tradycyjnego przemysłu w Europie Środkowej i Wschodniej, których wiodąca
rola w gospodarce planowej została nagle zanegowana przez zastępujący
ją model gospodarki rynkowej.
Szerokie zainteresowanie przekształceniami okręgów tradycyjnego przemysłu w krajach wysokorozwiniętych przypadało na lata 1980. i koncentrowało się wokół problematyki ich dezindustrializacji. Wyjaśniano ją najczęściej przy pomocy dwóch koncepcji – cyklu życiowego produktu oraz
postfordowskiej elastycznej produkcji. Jednym z głównych osiągnięć tych
badań było odkrycie, że stare regiony przemysłowe, charakteryzujące się
silnym uzwiązkowieniem, wysokimi płacami, zanieczyszczonym środowiskiem i ogólnie nieatrakcyjnym milieu, stały się ofiarami swojego przeszłego sukcesu ( Hall 1985; Storper i Walker 1989 ). Dla kontrastu – dotąd
peryferyjne, lecz dynamiczne regiony pozbawione tego obciążającego dziedzictwa były opisywane jako obszary, które na surowym korzeniu są zdolne
wykreować nowe działalności gospodarcze. W literaturze tej nie poświęcano jednak wiele uwagi problemowi możliwego odrodzenia gospodarczego w starych okręgach przemysłowych.
W latach 1990. uczeni zajęli się głównie tematami związanymi z pozytywnymi aspektami koncentracji przestrzennej, przede wszystkim zagadnieniem powstawania nowych działalności gospodarczych oraz uwarunkowań
10
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innowacyjności. Modne stały się takie koncepcje jak grona przedsiębiorczości Portera oraz regionalne systemy innowacji. Jednakże na początku
XXI wieku wrócono do zainteresowania obszarami tradycyjnego przemysłu, co wiąże się z wyraźnym zwrotem historycznym w naukach społecznych i pojawieniem się nowego paradygmatu zwanego ewolucyjnym.
Teorie ewolucyjnej geografii ekonomicznej pozwalają z powodzeniem
interpretować – jak to określają Hassink i Shin ( 2005 ) – zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty powstawania i rozwoju skupień działalności
gospodarczych.
Przedmiotem współczesnej debaty są w szczególności prawidłowości
oraz mechanizmy powstawania i rozwoju nowych działalności gospodarczych a także oddziaływanie istniejących cech gospodarczych, społecznych
i przestrzennych na kreowanie nowych trajektorii rozwojowych obszarów
tradycyjnego przemysłu. Istotne jest także poznanie wpływu zmian gospodarczych na organizację przestrzenną tych obszarów, rozumianą jako rozmieszczenie podstawowych aktywności gospodarczych i społecznych oraz
wzajemne relacje i powiązania pomiędzy tymi strukturami ( Goodall 1987 ).
Jednym z podstawowych nieporozumień, jakie występują w dyskursie
dotyczącym restrukturyzacji obszarów tradycyjnego przemysłu, a w szczególności relacji „ starej gospodarki ” i „ nowej gospodarki ” 1, jest nieuwzględnianie czy może raczej niedocenianie historycznego i geograficznego kontekstu ich rozwoju, tzn. wykształconych w jego toku cech tych miejsc. Może
się to wiązać z milczącym założeniem o ergodyczności, teleologiczności
i linearności rozwoju ( Domański B. 2004 ). Tymczasem aktualny krajobraz ekonomiczny kształtowany jest przez swoje wcześniejsze cechy, bez
uwzględnienia których nie można zadowalająco wyjaśnić dzisiejszych sukcesów czy porażek rozwoju lokalnego, gdyż istotną rolę odgrywają w nim
czynniki endogeniczne, w tym m.in. aktywność regionalnych podmiotów,
Przymiotniki „ stara ” i „ nowa ” opisujące gospodarkę pojawiają się w literaturze
przedmiotu, aby podkreślić istotne różnice pomiędzy mechanizmami rozwoju działalności gospodarczych „ opartych na wiedzy i innowacyjności ” od bardziej tradycyjnych
aktywności ( zob. np. Bresnahan i in. 2002; Stryjakiewicz 2008; Klasik 2008 ).
1
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kwalifikacje i kompetencje pracowników czy aspiracje mieszkańców.
Nieuzasadnione może być zarówno przeciwstawianie w regionach tradycyjnego przemysłu tzw. starej i nowej gospodarki, jak i ślepe dążenie do
naśladowania innych regionów metropolitalnych – o zupełnie innej trajektorii rozwojowej i wykształconych historycznie cechach. Zgadzam się
z Pezzinim ( 2007 : 26 ), który uważa, że „ właściwe zrozumienie lokalnego
kontekstu, ograniczeń i szans jest wymogiem zasadniczym dla uniknięcia
strategicznych błędów w polityce rozwoju regionalnego. Nie ma wprawdzie
uniwersalnej ścieżki rozwoju, ale transformacje zakończone powodzeniem
zdają się być doświadczeniami tych regionów, które utrzymały równowagę
między oparciem się na istniejących atutach i tworzeniem nowych potencjałów. Należy szczególnie uważać, by nie podjąć niewłaściwej polityki uganiania się za nowinkami, np. kreatywnymi działalnościami ( culture industries ),
biotechnologią itp. Należy także być ostrożnym przy przenoszeniu doświadczeń i polityk z regionów o danym modelu rozwoju na regiony o zupełnie
innych cechach ”.
Ważna w moim odczuciu, tak pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, jest kwestia silnego zróżnicowania wewnętrznego procesów rozwoju lokalnego, które ujawniło się w czasie zmiany strukturalnej w wielkich konurbacjach przemysłowych. Nieuwzględnienie tych zróżnicowań
i zakładanie podobieństwa cech wewnątrz takiego obszaru tworzy pokusę –
jak wskazują Bogumil, Heinze, Lehner i Strohmeier ( 2012 ) – całościowych lecz błędnych wizji rozwiązań, które w efekcie okazują się nieskuteczne. Przykładem takich niefortunnych działań jest Zagłębie Ruhry,
gdzie panaceum na dezindustrializację miały być najpierw usługi, później
przemysł wysokich technologii, a następnie tzw. kreatywne działalności.
Żadne z wymienionych rozwiązań nie przyniosło rozwiązania głównych
problemów tego największego regionu przemysłowego Niemiec. „ Wiele
osiągnięto, ale mało zyskano ” ( viel erreicht, wenig gewonnen ) – piszą we
wnikliwej pracy Bogumil, Heinze, Lehner i Strohmeier ( 2012 ), wskazując,
że mimo powstania oraz rozwoju wielu nowych kompetencji, zaawansowanych rozwiązań organizacyjnych i wielkich środków finansowych przeznaczonych na restrukturyzację, Zagłębie Ruhry nadal ma do przebycia długą
12
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drogę, aby stać się konkurencyjnym, wiodącym gospodarczo regionem
europejskim, jakim było ongiś.
Ujmowanie konurbacji jako pewnej całości wiąże się z podobieństwem
struktur przestrzenno-funkcjonalnych powstałych wskutek organizacji
przestrzeni i gospodarki regionu pod kątem potrzeb wielkich zakładów
przemysłowych. Wówczas, gdy górnictwo i hutnictwo dominowało w takim
regionie, niejako naturalne było przedstawianie go jako swego rodzaju
homogenicznej i wyraźnie wyodrębniającej się z otoczenia całości. Z faktu, że
konurbacje przemysłowe w procesie swego rozwoju wykształciły się w dość
jednolity system funkcjonalny, nie wynika oczywiście, jak pisał Jałowiecki
( 1985 : 29 ), ich jednorodność przestrzenna i społeczna. Tymczasem
– jak wskazywał ten autor w odniesieniu do Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego – w okresie P R L „ istnienie tych zróżnicowań zależnie od
okoliczności mogło mieć pewne implikacje polityczne, przeto na ogół było
przemilczane, a więc nie uwzględniane w polityce przestrzennej i społecznej ”. Wewnętrzne zróżnicowania społeczne i przestrzenne były oczywiste
dla mieszkańców tych obszarów, znawców i wielu badaczy. Póki jednak baza
ekonomiczna omawianych regionów zdominowana była przez działalność
przemysłową, nie wydawały się one aż tak istotne. Jednak w trakcie zmiany
strukturalnej ( transformacji ) 2 odgrywają one moim zdaniem ważną, jeśli
nie dominującą rolę. Obok charakterystycznych procesów w skali regionalnej mamy bowiem do czynienia z procesami lokalnymi, które mogą przebiegać zgoła inaczej. Jak ujął to Hudson ( 2005 : 594 ), kluczem jest wyjaśnienie powodów, dla których miejsca zmieniają się w odmienny sposób –
jedne stają się zwycięzcami zmian strukturalnych, a inne – przegranymi.
Używam tu zamiennie terminów „ zmiana strukturalna ” i „ transformacja ”. Należy
jednak pamiętać, że termin „ zmiana strukturalna ” ( niem. Strukturwandel, ang. structural
change ) używany jest najczęściej w literaturze niemieckojęzycznej i angielskojęzycznej
do opisu przemian regionów tradycyjnego przemysłu, które odbywały się w tych krajach w ramach gospodarek rynkowych. Termin „ transformacja ”, popularny w polskiej
literaturze, oprócz przemian struktur gospodarczych obejmuje znaczeniem także przemiany ustrojowe, związane z przejściem z systemu realnego socjalizmu do gospodarki
rynkowej.
2
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Rodzą się w tym względzie fundamentalne dla mnie pytania, jak i dlaczego
poszczególne miasta w obszarze tradycyjnego przemysłu doświadczają różnych form i trajektorii zmian oraz jak losy poszczególnych miast związane
są z ich sąsiadami. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba zajrzeć do wnętrza czarnej skrzynki, jaką jawią się okręgi tradycyjnego przemysłu, a w szczególności
te z nich, które tworzą złożone systemy osadnicze w postaci konurbacji.
Aby uchwycić przyczyny i mechanizmy zróżnicowania wewnętrznych
przemian gospodarczo-przestrzennych, potrzebne jest podejście teoretyczne, które pozwala badać procesy ( zjawiska dynamiczne ) z uwzględnieniem roli historii ( dotychczasowego rozwoju ) a jednocześnie znaczenia
podmiotowego sprawstwa ( human agency ) i kontekstu miejsca. Innymi
słowy – jak to określił Gaffard ( 1992 : 167 ) – tym, czego potrzebuje badacz
jest „ solidna teoria zmiany ekonomicznej, w której terytorium pojawia się
nie jako dany zestaw czynników lokalizacji i instytucji, lecz jest uważane za
specyficzny zasób, a jego specyfika jawi się jako konieczny element pośredniczący w procesie zmian ”.
Uważam, że najbardziej właściwe w tym względzie jest ewolucyjne
podejście w geografii ekonomicznej. Essletzbichler i Winther ( 1999 )
utrzymują, że taka perspektywa pozwala na poważne traktowanie historii
i geografii poprzez uznanie ważności indywidualnych ( charakterystycznych ) cech danych miejsc w szerszych procesach zmian technologicznych zachodzących w realnej przestrzeni. Podejście ewolucyjne dostarcza
ram teoretycznych, przy pomocy których można wyjaśnić – jak to ujmują
Boschma i Martin ( 2010 : 6 ) – dlaczego „ transformacja gospodarcza przebiega odmiennie, a odpowiedzialne za nie mechanizmy nie działają w ten
sam sposób w różnych miejscach. Nacisk w tym podejściu kładziony jest
na zrozumienie procesów i mechanizmów, które ułatwiają lub hamują adaptację gospodarki i tego, jak przestrzenna i historyczna przypadkowość
( contingency ) oddziałuje z systemową koniecznością ”. Zwięzłe omówienie
w języku polskim głównych założeń podejścia ewolucyjnego można znaleźć w obszernej recenzji książki The Handbook of Evolutionary Economic
Geography autorstwa Taylora ( 2010 ), a ponadto w pracach Stachowiaka
i Stryjakiewicza ( 2008 ) oraz Stachowiaka ( 2010 ).
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Zmiana strukturalna w okręgu tradycyjnego przemysłu oznacza zarazem
nowy kontekst kształtowania się relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami osadniczymi wchodzącymi w jego skład. Szybkie i głębokie zmiany
w bazie ekonomicznej zostają odzwierciedlone w organizacji przestrzennej konurbacji przemysłowej, jako że zasadniczo zmieniają uwarunkowania funkcjonowania poszczególnych miast. Celnie określił to R. Domański
( 2008 ), zwracając uwagę, że okres destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej powoduje „ szok integracyjny ”, czyli ilościową lub jakościową
zmianę relacji przestrzennych między poszczególnymi ośrodkami konurbacji. W jakim stopniu relacje te są elementem samego procesu zmian ? Jaka
struktura wyłoni się w ich efekcie ?
Niniejsza praca składa się z ośmiu rozdziałów. Rozdział wstępny zawiera
cele pracy oraz jej model koncepcyjny wraz z definicjami podstawowych
terminów i charakterystyką metod badań. Podstawy teoretyczne analiz
procesu transformacji, adaptacji i restrukturyzacji obszarów tradycyjnego
przemysłu zawarłem w rozdziale drugim. Główne mechanizmy tworzenia
nowej trajektorii rozwojowej omówiono w rozdziale następnym. Rozdziały
od czwartego do siódmego obejmują wyniki badań empirycznych, w których poszukiwałem odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze, a przede
wszystkim zmierzałem do pokazania prawidłowości i mechanizmów przemian gospodarczych i przestrzennych w konurbacji katowickiej ( używam
tego terminu zamiennie z określeniami konurbacja i region ). W rozdziale
czwartym omawiam prawidłowości przemian bazy ekonomicznej miast
konurbacji po 1989 r. Kolejne dwie części pracy zawierają charakterystykę
prawidłowości powstawania nowych działalności gospodarczych oraz zróżnicowania w zakresie rozwoju dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw w konurbacji katowickiej. Relacje pomiędzy zmianami struktury
gospodarczej a organizacją przestrzenną konurbacji zawarłem w rozdziale
siódmym. Ostatnia część pracy zawiera główne wnioski odniesione do
dotychczasowych prac polskich i zagranicznych.
Pragnę w tym miejscu podziękować wielu osobom, które poświęciły swój
czas, służąc mi pomocą w pracy nad niniejszą rozprawą. Za wiele cennych
uwag, wnikliwych spostrzeżeń i komentarzy dziękuję prof. dr. hab. Bole15
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sławowi Domańskiemu, prof. dr. hab. Romanowi Matykowskiemu, a także
członkom Rady Wydawniczej I G i G P U J : dr hab. Elżbiecie BilskiejWodeckiej, dr hab. Anicie Bokwie, prof. dr. hab. Zygmuntowi Górce,
dr. hab. Robertowi Twardoszowi oraz prof. dr. hab. Wiesławowi Ziai.
Dr. Jarosławowi Działkowi jestem wdzięczny za pomoc w obliczeniach
statystycznych, a dr. Grzegorzowi Mickowi za wskazanie inspirujących
publikacji. Andrzej Jarczewski oraz Justyna Sobala wykonali ogromną
pracę przy poprawie niniejszego tekstu, która znacznie wykraczała poza
standardowe zaangażowanie, jakiego autor może oczekiwać od korektora.
Grzegorz Zębik w ekspresowym tempie przetłumaczył streszczenie pracy
na język angielski. Słowa podziękowania kieruję także do Małgorzaty
Ciemborowicz, Marcina Diducha, Tomasza Padło i Leszka Szczasnego
za znaczący wkład w szatę graficzną publikacji. Szczególnie chciałbym
podziękować mojej wspaniałej żonie Agnieszce, która nie tylko pomagała
mi w pracy nad książką, ale i cierpliwie znosiła wszelkie niedogodności
wiążące się z jej powstawaniem.

1.1. Cel pracy
Głównym celem niniejszej pracy jest określenie prawidłowości ewolucji struktury gospodarczej w złożonym układzie osadniczym konurbacji
górniczo-przemysłowej, w tym charakterystyka głównych mechanizmów
i kierunków przemian gospodarczych oraz zbadanie związku między
przemianami struktury gospodarczej a zmianą organizacji przestrzennej
konurbacji.
Dodatkowym celem wynikającym z toku postępowania badawczego jest
udział w ogólnym dyskursie toczącym się na gruncie geografii ekonomicznej, studiów regionalnych i nauk pokrewnych, a dotyczącym uwarunkowań
ewolucji regionów tradycyjnego przemysłu.
Problematyka pracy skoncentrowana jest zatem na mechanizmach
warunkujących kontynuację lub zmianę trajektorii rozwojowej regionu
tradycyjnego przemysłu, który doświadcza transformacji, przechodząc od
16
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starych struktur do nowych. Martin i Sunley ( 2006 : 411 ) przekonują, że to,
jak gospodarka lokalna i regionalna ewoluują w czasie i czy ewolucja
ta wykazuje zależność od ścieżki ( path dependence ), jest interesującym, ale
empirycznie i teoretycznie słabo poznanym obszarem badawczym w geografii ekonomicznej.
Istotne w poniższej pracy są następujące pytania szczegółowe :
– Jakie główne mechanizmy odpowiadają za ewolucję struktury gospodarek lokalnych w regionie tradycyjnego przemysłu ?
– Jak powstają nowe ścieżki rozwoju ?
– Jakie cechy determinują zdolność adaptacyjną lokalnych i regionalnych
gospodarek ?
– Dlaczego niektóre miasta są zdolne do adaptacji lub odnowy, a inne
( przynajmniej w krótko- i średnioterminowej perspektywie ) nie ?
– W jaki sposób organizacja przestrzenna systemu osadniczego wpływa na
procesy adaptacyjne gospodarek lokalnych ?
– Jaki model struktury przestrzennej powstaje w wyniku zmian gospodarczych w okresie przemiany strukturalnej w okręgu tradycyjnego
przemysłu ?
Odpowiedzi na wyżej postawione pytania będę udzielał na przykładzie
konurbacji katowickiej. Ma to następujące uzasadnienie :
– Konurbacja katowicka jest największym obok aglomeracji warszawskiej skupieniem miejsc pracy i działalności gospodarczych w Polsce.
Szesnaście miast zaliczonych do jej rdzenia liczyło w 2010 roku 2 mln
mieszkańców i 0,8 mln miejsc pracy. Z racji gospodarczego i ludnościowego potencjału konurbacja ta jest zaliczana w klasyfikacji funkcjonalnych obszarów miejskich Europy ( E S P O N 2006 : 28 ) do typu M E G A,
przy czym z uwagi na relatywnie niską – na tle innych M E G A w Europie
– wydajność gospodarczą określono ją jako „ słabe M E G A ”.
– Konurbacja katowicka jest najbardziej złożonym systemem osadniczym
w Polsce, dla którego nie opracowano dotąd syntezy rozwoju, jak zauważył J. Tkocz ( 2005 ). W świetle jej procesów rozwoju po 1990 r. dotychczasowe modele teoretyczne mają albo znaczenie historyczne ( model
regionu stykowego Rykla 1985, 1991 ), albo należy je traktować jako
17
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wstęp do dalszej dyskusji ( np. model tendencji przemian urbanizacyjnych – Runge 2011 ).
– Konurbacja katowicka została zdiagnozowana przez autorów raportu
Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce ( 2009 : 21) jako jeden z dwóch obszarów problemowych
o znaczeniu ogólnokrajowym ze względu na „ problemy środowiskowe,
społeczne i ekonomiczne o wadze krajowej ”. Badanie tej struktury ma
więc ważny aspekt praktyczny, dostarczając decydentom istotnej wiedzy
poprzez zrozumienie procesów, którym owa struktura podlega.
– Region ten jest swoistym „laboratorium” procesów zmian strukturalnych.
Jednym z podstawowych problemów tej przechodzącej głębokie przemiany
konurbacji jest m.in. silne zróżnicowanie lokalnych trajektorii rozwoju
gospodarczego po 1990 r., co wskazuje na bardzo różne zdolności dostosowawcze do nowych warunków gospodarki rynkowej (zob. Runge 2002;
Domański B. 2003; Gwosdz 2004). Procesy te spowodowały m.in. powstanie dużych różnic w poziomie rozwoju gospodarczego i poziomie życia
mieszkańców (Kłosowski 2008; Sitek 2010; Sobala-Gwosdz i in. 2010).
Co więcej, w ostatniej dekadzie w wielu sferach mamy raczej do czynienia
z dywergencją niż z konwergencją tych wskaźników.
Prawidłowości stwierdzone na przykładzie konurbacji katowickiej odnoszę do doświadczeń innych podobnych struktur w Europie, najczęściej do
Zagłębia Ruhry, północno -wschodniej Anglii, Nord-Pas de Calais i konurbacji Ostrawy-Karwiny.
Nie ma powszechnej zgody co do zasięgu przestrzennego złożonej
jednostki osadniczej, jaką jest konurbacja katowicka ( zob. Krzysztofik
i Runge 2011; Rykiel 1989 ). W niniejszej pracy opieram się na delimitacji
Krzysztofika ( 2007 ), przy czym uwagę skupiam przede wszystkim na miastach rdzenia konurbacji oraz tych jednostkach osadniczych, które położone są wprawdzie poza tą strefą, ale od XIX w. znajdowały się pod znaczącym wpływem przemysłu, i stąd cechowały się podobnymi mechanizmami
rozwojowymi ( ryc. 1 ).
Empiryczne części pracy poświęcone są okresowi po 1989 r., w szczególności po 1999 r., co warunkowane jest przez dostępność kompletnego
18
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Ryc. 1. Miasta konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne na podstawie delimitacji Krzysztofika ( 2007  ). Liczba
mieszkańców według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
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i szczegółowego zestawu danych pozyskanych w trakcie badań. Cechy
regionalnego i krajowego systemu miejskiego mają oczywiście charakter
względnie „ długiego trwania ”, stąd częste są odwołania do mechanizmów,
które ukształtowały jego dotychczasowy charakter. Na rozwój ten patrzę
jak na arenę ścierania się procesów reprodukujących dotychczasowe struktury, określanych metaforami długiego trwania i zależności od ścieżki, oraz
punktów zwrotnych, które mogą wywołać dramatyczną zmianę w dotychczasowym kierunku rozwoju. Konurbacja katowicka w ciągu ostatnich
250 lat doświadczyła czterech zasadniczych faz rozwoju, które dobrze wpisują się w koncepcję wielkich transformacji przestrzeni Polski autorstwa
Kuklińskiego ( 2007 ) : XIX-wieczna industrializacja, okres międzywojenny,
okres realnego socjalizmu oraz transformacja po 1989 r. Poszczególne fazy
były związane z ważnymi przeobrażeniami w gospodarce i polityce, towarzyszyły im mniej lub bardziej radykalne zmiany w etnicznym składzie
regionu, wszystkie prowadziły do istotnych przemian społecznych i znacząco oddziaływały na funkcjonowanie i tożsamość konurbacji. Żaden inny
okres wielkiej transformacji nie miał większego wpływu na kształtowanie
się konurbacji katowickiej niż okres industrializacji, którego symbolicznym
początkiem było sprowadzenie do kopalni rud ołowiu i srebra „ Fryderyk ”
pod Tarnowskimi Górami pierwszej maszyny parowej w 1786 r. Niniejsza
praca dotyczy najnowszej fazy rozwojowej rozpoczętej w 1989 r. a związanej z jednej strony z przejściem Polski od socjalizmu państwowego do
gospodarki rynkowej i demokracji, z drugiej natomiast będącej elementem
globalnej transformacji przełomu XX i XXI stulecia. Ważność tego okresu
wyraża się w tym, że ma on charakter punktu zwrotnego, w którym następuje destrukcja dotychczasowej ścieżki rozwojowej konurbacji katowickiej,
a zarazem tworzenie nowych podstaw rozwoju gospodarczego i społecznego.

20

1.2. model koncepcyjny pracy, podstawowe terminy i metody badań

1.2. Model koncepcyjny pracy,
podstawowe terminy i metody badań
Prawidłowości i mechanizmy kształtowania się struktury gospodarczej
i przestrzennej konurbacji przemysłowej, interpretuję w świetle modelu
rozwoju „ zależnego od ścieżki ”. Model ten opracowałem, integrując
zmodyfikowany ogólny model rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej
Martina ( 2010 ) z genetyczno-funkcjonalną koncepcją Suliborskiego ( 2001 )
przy uwzględnieniu koncepcji genotypu funkcjonalnego ( Krzysztofik 2003;
Krzysztofik 2013 ). Zdefiniowania wymagają w tym miejscu cztery kluczowe pojęcia : „ punkt zwrotny ”, „ ścieżka rozwojowa ”, „ rozwój zależny od
ścieżki ” oraz „ uwięzienie na ścieżce ”.
Punkt zwrotny za Kuklińskim ( 2008 ) definiuję jako głęboką i szybką
zmianę struktur i sił rozwoju.
Poprzez ścieżkę rozwoju rozumiem proces kształtowania się cech i funkcji danego układu przestrzennego ( np. miasta, regionu ).
Zależność od ściewżki ( path dependence ) to typ rozwoju, którego główną
cechą jest nieergodyczność, tzn. kierunek ewolucji jest kształtowany przez
wcześniejsze jej fazy, czyli dotychczasową historię ( David 2000; Martin
i Sunley 2006 ).
Uwięzienie na ścieżce ( lock-in ) jest własnością systemów dynamicznych
i pojawia się wtedy, gdy dotychczasowa sekwencja rozwojowa prowadzi
do uformowania się lokalnego stanu równowagi ( określanego metaforą
„ dołka ” albo „ rowka ”, ang. groove ), wyjście z którego w kolejnych fazach
rozwoju jest trudne lub niemożliwe wskutek ewolucji wewnętrznej tego
systemu ( Setterfield 1997 : 36 ).
Utożsamienie ścieżki rozwoju z procesem kształtowania się cech i funkcji danego układu przestrzennego moim zdaniem pozwala na integrację
koncepcji zależności od ścieżki z ujęciami funkcjonalistycznymi, a przede
wszystkim z oryginalną koncepcją Suliborskiego ( 2001 ). Sformułowana
przez tego autora koncepcja genetyczno- funkcjonalna jest propozycją
włączenia do klasycznej analizy funkcjonalnej, opartej na teorii bazy ekonomicznej, wektora czasu, czyli – jak stwierdza sam autor – „ przesunięcie
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ciężkości studiów funkcjonalnych z badań stanu na jej ewolucję, czyli
poszukiwanie wyjaśnienia rozwoju miasta, który de facto jest permanentną
zmianą społeczną i gospodarczą ” ( Suliborski 2001 : 35 ).
Suliborski zakłada, że :
– Naczelnymi atrybutami miasta są jego funkcje, które generują przekształcenia : społeczne, polityczno-gospodarcze i morfologiczno-przestrzenne. Zmiany te mogą stać się w następnych sekwencjach czasowych
wewnętrznymi czynnikami sprawczymi ewolucji, zaniku lub powstawania nowych funkcji.
– Przemiany funkcji i struktury funkcjonalnej miast są procesem ciągłym,
przebiegającym pod wpływem działania czynników sprawczych nazywanych funkcjonalnymi. Mogą one mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny.
– Funkcje i struktura funkcjonalna miasta decydują o jego stagnacji lub
rozwoju społeczno-gospodarczym, co często zostaje trwale zapisane ( spetryfikowane ) w postaci określonych form morfologicznych i zagospodarowania oraz w świadomości społecznej mieszkańców i ludzi z zewnątrz.
W tym ostatnim względzie bardzo przydatne w toku dalszego wywodu
będzie pojęcie genotypu funkcjonalnego, które za Krzysztofikiem ( 2012 )
rozumiem jako zespół funkcji mających decydujący wpływ na powstanie
miasta lub układu lokalizacyjnego miast i jego / ich początkowy rozwój.
Krzysztofik wyróżnia przy tym trzy genotypy w zakresie układu funkcjonalno-lokalizacyjnego miast : ośrodków centralnych ( christallerowski ),
miast wyspecjalizowanych oraz miast-wrót ( mieszany ).
Według ogólnego modelu Martina ( 2010 ) istnieją dwa idealne typy ewolucji zależności od ścieżki, z których jeden prowadzi do zastoju strukturalnego, zaś drugi pozwala na ciągłą adaptację i mutację dotychczasowych
struktur ( ryc. 2 ). Pierwszy charakteryzuje środowisko ograniczające rozwój
nowych branż i technologii. Cechuje się on niezdolnością lub słabą zdolnością do ewolucji wewnętrznej ( uwięzienie na ścieżce ). Wyjście z tego stanu
jest możliwe poprzez punkt zwrotny o charakterze zewnętrznym, zapoczątkowany głęboką zmianą w otoczeniu takiego systemu. Drugi typ opisuje
środowisko, które umożliwia powstawanie nowych branż i technologii,
a zatem system zdolny do zmiany od wewnątrz.
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Ryc. 2. Model ewolucji struktury gospodarki lokalnej / regionalnej w ujęciu zależności
od ścieżki ( path dependence  )
Źródło : Martin ( 2010  ), zmodyfikowane.

Jakkolwiek konurbacje powstałe w wyniku eksploatacji węgla kamiennego rozwijały się pod dominującym oddziaływaniem kompleksu górniczo-hutniczego, to ze względu na kombinację cech przestrzennych, gospodarczych i społecznych a także oddziaływanie zastanych struktur w konurbacjach
tych wykształciły się dwa odrębne mechanizmy zależności od ścieżki: pierwszy prowadzący do zastoju strukturalnego, a drugi umożliwiający adaptację i mutację wcześniejszych struktur. Moim zdaniem na to, które ośrodki
konurbacji cechowały się danym mechanizmem rozwoju, istotnie wpływał
ich genotyp funkcjonalny, dający o sobie znać w następujący sposób:
– wyspecjalizowane miasta górnicze lub hutnicze najczęściej ewoluowały
w kierunku zastoju strukturalnego ( negative lock-in ),
– miasta o funkcjach centralnych lub o genotypie miast-wrót najczęściej
przechodziły ewolucję o charakterze procesu dynamicznego.
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Ponieważ konurbacje powstałe w toku XIX-wiecznej industrializacji
cechowała przewaga genotypu miast wyspecjalizowanych, możemy uznać,
że jako całość podlegały one ewolucji w kierunku zastoju strukturalnego.
W przypadku regionu zdominowanego przez pojedyncze działalności –
np. kompleks górniczo-hutniczy – produktowa i technologiczna dojrzałość tych branż w dominującym stopniu kształtowała cechy regionalne.
Zgadzam się całkowicie z Krzysztofikiem i Rungem ( 2011 : 11 ), że „ podobieństwo sił miastotwórczych i funkcji miejskich stanowi o specyfice rozwoju konurbacji oraz indywidualnych trajektoriach rozwoju ”.
Nowe układy lokalizacyjne miast w postaci konurbacji nie powstawały
zwykle w próżni osadniczej, czyli mówiąc inaczej „ na surowym korzeniu ”.
Wprawdzie w zbiorze powstających osad dominował genotyp ośrodków
wyspecjalizowanych, niemniej jednak nakładał się on na starsze układy
christallerowskie, a w niektórych konurbacjach, np. górnośląskiej, także na
te o charakterze mieszanym ( miast-wrót ). Problem ten opisali szczegółowo
Krzysztofik i Runge ( 2011 ). W fazie wzrostu konurbacji ośrodki posiadające inny genotyp niż wyspecjalizowany miały większą szansę na to, by rozwinąć lub przechwycić rolę głównych ośrodków usługowych w konurbacji,
co było kluczowym czynnikiem sprzyjającym i wzmacniającym dywersyfikację ich lokalnych gospodarek, a w efekcie zdolność do podtrzymywalnego ( bez faz głębokiego kryzysu ) charakteru rozwoju i uniknięcia negatywnego uwięzienia na ścieżce.
Dlatego tak duże jest znaczenie „ ukrytego ” zróżnicowania wewnątrz
regionu tradycyjnego przemysłu. Wychodzę z założenia, że w momencie załamania się dotychczasowej bazy ekonomicznej o pozytywnej albo
negatywnej trajektorii rozwojowej mogą w dużej mierze decydować różnice w dotychczasowym rozwoju, dotąd „ uśpione ”. Zróżnicowania te obejmują cechy gospodarcze, społeczne, przestrzenne i środowiskowe ( tab. 1 ).
W układach konurbacyjnych w toku ich rozwoju można wyróżnić zarówno
pozytywne, jak i negatywne cykle rozwojowe. Martin ( 2010 ) nazywa
to metaforycznie „ dobrą i złą aglomeracją ( good and bad agglomeration ).
Tak długo, jak długo główną działalnością dynamizującą rozwój gospodarczy w konurbacji pozostawała działalność przemysłowa, w tym górnicza,
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Tab. 1. Cechy mogące wpływać na zróżnicowanie tempa i kierunku transformacji
wewnątrz konurbacji przemysłowej w okresie tworzenia nowej ścieżki rozwojowej
Sfera

Cechy

Gospodarcza

stopień dywersyfikacji lokalnej gospodarki, pozycja rynkowa dużych
miejscowych przedsiębiorstw, stan sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, stopień dekapitalizacji majątku trwałego,
kompetencje i kwalifikacje pracowników i kadry zarządzającej,
stan rozwoju sektora usług dla biznesu

Społeczna

wykształcenie i aspiracje mieszkańców ( w tym poziom
przedsiębiorczości  ), obecność potencjalnych lub aktualnych liderów,
poziom kapitału społecznego, siła tożsamości lokalnej, jakość
lokalnych instytucji publicznych, cechy demograficzne mieszkańców,
wizerunek miasta

Przestrzenno-środowiskowa

stopień degradacji środowiska przyrodniczego, pozycja miasta
w sieci osadniczej, lokalizacja miasta względem głównych
osi komunikacyjnych, dostępność terenów pod inwestycje prywatne
i publiczne ( przede wszystkim greenfield  ), układ urbanistyczny miasta

Źródło : opracowanie własne.

te wewnętrzne zróżnicowania nie miały istotnego znaczenia, natomiast
ujawniły się one z całą mocą w momencie zmiany strukturalnej.
Genotyp funkcjonalny nie jest dany raz na zawsze. W toku rozwoju
konurbacji mogły zachodzić ( i faktycznie zachodziły ) procesy destrukcji
genotypu poszczególnych miast ( czyli destrukcji dotychczasowej ścieżki
rozwoju ), przy czym w fazie wzrostu i stabilizacji konurbacji zdecydowanie częściej dochodziło do przejścia z genotypu o charakterze centralnym
lub miasta-wrót na typ wyspecjalizowany, co odbywało się głównie na dwa
sposoby : sekwencyjny regres dominujących do tej pory funkcji albo zahamowanie rozwoju usługowych funkcji egzogenicznych w wyniku konkurencji lepiej rozwiniętych ośrodków lub też włączenia samodzielnych dotąd
administracyjnie osad w granice większych ośrodków.
Przezwyciężenie zastoju strukturalnego ( stasis ) na poziomie lokalnym ( miasta ) oraz regionalnym, wobec słabej zdolności do wewnętrznej
zmiany, następuje przede wszystkim poprzez głęboką zmianę procesów i sił
napędowych ( punkt zwrotny ) mającą najczęściej charakter zewnętrzny.
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Każda z konurbacji przemysłowych przechodziła przez co najmniej kilka
tego typu przemian, przy czym najważniejszym punktem zwrotnym było
załamanie popytu na podstawowe produkty, które zwiastowało wchodzenie gospodarki światowej w nowy cykl gospodarczy lub też istotne zmiany
systemu gospodarczego, jak w przypadku krajów socjalistycznych. Dla
Zagłębia Ruhry był to przykładowo kryzys węglowy z 1958 r., a dla konurbacji katowickiej i Ostrawy-Karwiny rok 1989.
Punkt zwrotny zmieniający ścieżkę rozwoju w skali mezo ( na poziomie całej konurbacji ), czyli jej przejście z fazy wzrostu w fazę stagnacji
lub regresu ( decline ), oznacza zwykle traumatyczną zmianę dla ośrodków
o zastojowym charakterze zależności od ścieżki, przeradzając się nierzadko
w długotrwały kryzys gospodarczy i społeczny.
Punkt zwrotny oddziałuje na zastane struktury ekonomiczne, społeczne
i przestrzenne, zasoby wiedzy i kompetencji. Rozpoczyna on sekwencję
powstania nowej ścieżki rozwoju. Frapującą prawidłowością jest kwestia,
czy dany region ( lub miasto ) w kolejnej fazie rozwoju dąży do środowiska
umożliwiającego rozwój nowych branż i technologii oraz systematyczną
odnowę podstaw gospodarki, czy też do kolejnego zastoju. Ta druga forma
nosi nazwę „ wielokrotnych stanów równowagi ” ( punctuated equilibria )
i jest – jak pokazuje przykład regionu północno-wschodniej Anglii ( zob.
rozdział 3 ) – głównym zagrożeniem dla podtrzymywanego rozwoju regionów tradycyjnego przemysłu.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że rozpoczęcie nowego cyklu zależności
od ścieżki nie jest zupełnie nowym otwarciem, tzn. nie można go analizować w oderwaniu od zastanych struktur ekonomicznych, społecznych
i przestrzennych, zasobów wiedzy i kompetencji oraz istniejących relacji
przestrzennych. Dobrze ujęli two Stark i László ( 2001 ). Ich zdaniem każda
społeczno-polityczna struktura jest efektem istniejących zasobów i właściwości, które poszczególni interesariusze mogą rekombinować i redefiniować w połączeniu z nowymi zasobami i właściwościami. Taka rekombinacja
może prowadzić zarówno do utrzymania się zastoju strukturalnego, jak i być
początkiem nowej struktury ( nowej ścieżki rozwojowej ). Pole manewru
tych rekombinacji jest w obrębie poszczególnych miast konurbacji różne –
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szersze lub węższe w zależności od cech miejsca i jego lokalizacji. Szczególnie
wdzięcznym polem debaty są uwarunkowania powstania rozwoju nowych
działalności gospodarczych na obszarach tradycyjnego przemysłu.
Punkt zwrotny powoduje zmianę relacji przestrzennych między poszczególnymi ośrodkami konurbacji. Istotna jest kwestia, w stronę jakiego typu
zorganizowania zmierza układ konurbacji – czy w kierunku modelu hierarchicznego, czy też komplementarnego ? W pracy dowodzę, że w podzielonym
na fragmenty systemie zarządzania i w warunkach neoliberalnego modelu
rozwoju ( tak jak to ma miejsce w przypadku konurbacji katowickiej po 1989 r. )
będą przeważać procesy polaryzacji rozwoju lokalnego w konurbacji.
Operacjonalizacja zarysowanego modelu interpretacyjnego wymagała
podjęcia następujących kroków badawczych na gruncie empirii ( tab. 2 ) :
– określenia desygnatów procesu destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej,
– poznania prawidłowości tworzenia nowej ścieżki rozwojowej,
– zbadania relacji przestrzennych między ośrodkami konurbacji.
Destrukcję dotychczasowej ścieżki rozwoju utożsamiam z zanikiem
oddziaływania genotypu funkcjonalnego miasta, czyli dotychczasowych
funkcji miastotwórczych. Wyrazem tego są zmiany w bazie ekonomicznej danego miasta, przede wszystkim w wielkości sektora egzogenicznego
i stopnia jego zróżnicowania.
Teoria bazy ekonomicznej jest również przydatna do empirycznego ujęcia procesu powstania nowej ścieżki rozwojowej. Uważam, że o powstaniu nowej ścieżki rozwoju byłego miasta przemysłowego możemy mówić
dopiero wtedy, gdy – po pierwsze – dana gospodarka lokalna wykreowała
nowe dynamiczne działalności gospodarcze, co znajduje wyraz w powstaniu sektora egzogenicznego w tych działalnościach, a – po drugie – gdy
zostanie przezwyciężona podstawowa cecha strukturalna tych ośrodków,
tzn. niski lub bardzo niski stopień dywersyfikacji ich bazy ekonomicznej.
Określenie tendencji przemian bazy ekonomicznej miasta jest niezbędnym, ale niewystarczającym elementem uchwycenia procesu mechanizmów zmiany gospodarczej i przestrzennej. Konieczne jest dodatkowo
przeprowadzenie analizy prawidłowości powstawania nowych działalności
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Jaki model struktury przestrzennej
powstaje w wyniku zmian gospodarczych
w okresie przemiany strukturalnej
w okręgu tradycyjnego przemysłu ?

W jaki sposób organizacja przestrzenna
systemu osadniczego wpływa na procesy
adaptacyjne gospodarek lokalnych ?

Metaanaliza wyników prac innych
autorów

Określenie powiązań funkcjonalnych
w oparciu o natężenie i kierunki
dojazdów do pracy

Analiza odpowiedniości
( correspondence analysis )

Określenie hierarchii miast konurbacji
za pomocą wskaźnika rangi

Metaanaliza wyników prac innych
autorów

Analiza statystyczna
( korelacji i regresji wielokrotnej  )

Analiza przestrzenna lokalizacji
nowych działalności gospodarczych

Dlaczego niektóre miasta są zdolne
do odnowy gospodarki, a inne nie
( przynajmniej w krótko- i średnioterminowej perspektywie  ) ?

Analiza bazy ekonomicznej

Jakie cechy determinują zdolność
adaptacyjną lokalnych i regionalnych
gospodarek ?

Analiza statystyczna
( korelacji i regresji wielokrotnej  )

Metaanaliza wyników
prac innych autorów

Analiza bazy ekonomicznej

Metody i techniki analizy

Jak powstają nowe ścieżki rozwoju ?

Źródło : opracowanie własne.

Zbadanie relacji
przestrzennych między
poszczególnymi
ośrodkami konurbacji

Poznanie prawidłowości
tworzenia nowej
ścieżki rozwojowej

Jakie główne mechanizmy odpowiadają
za ewolucję struktury gospodarek lokalnych
w regionie tradycyjnego przemysłu ?

Określenie prawidłowości
procesu destrukcji
dotychczasowej ścieżki
rozwojowej

Jakie cechy determinują zdolność adaptacyjną
lokalnych i regionalnych gospodarek ?

Pytania badawcze odnoszące się do problemu

Główny problem badawczy

Prace innych autorów

Dane Systemu Analiz
Samorządowych

Dane publikowane i zakupione
od Głównego Urzędu
Statystycznego

Dane publikowane i zakupione
od Głównego Urzędu
Statystycznego

Rankingi branżowe ( m.in. Gazele
Biznesu, Lista 2000 największych
firm dziennika „ Rzeczpospolita ”  )

Informacje pozyskane
bezpośrednio od firm i instytucji

Bazy danych
o przedsiębiorstwach
( m.in. HBI Bonnier,
Krajowy Rejestr Sądowy  )

Statystycznego
Prace innych autorów

Dane publikowane i zakupione
od Głównego Urzędu

Źródła danych

Tab. 2. Metody i techniki analizy w pracy oraz źródła danych w odniesieniu do głównych problemów i pytań badawczych
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gospodarczych na możliwie jak najbardziej zdezagregowanym poziomie
w zakresie ich rodzaju ( dominującej działalności ), zaawansowania technologicznego i lokalizacji. Podstawową trudnością w warunkach polskich
jest brak dostępności tak zdezagregowanych danych w statystyce publicznej. Dlatego też nieodzowne było zastosowanie alternatywnego podejścia. Aby poznać skalę i dynamikę rozwoju poszczególnych nowych gałęzi
gospodarki konurbacji, zbudowałem szczegółowe bazy danych w oparciu
o różnorodne źródła informacji, przede wszystkim zaś komercyjne bazy
danych o firmach, raporty i zestawienia branżowe, rankingi firm, dane
Krajowego Rejestru Sądowego czy informacje pozyskane bezpośrednio od
poszczególnych firm czy instytucji. Wartościowym źródłem danych były
ponadto liczne raporty ewaluacyjne i badawcze finansowane ze środków
Unii Europejskiej oraz zawarte w nich dane źródłowe, na podstawie których dokonałem własnych uogólnień. Skonstruowane bazy danych były
punktem wyjścia do dalszych analiz, a w szczególności próby wyjaśnienia
zróżnicowanego tempa powstawania nowych działalności w przestrzeni
konurbacji, co uzyskano, odnosząc te dane do podstawowych cech i wskaźników społeczno-gospodarczych poszczególnych miast, za pomocą analizy
statystycznej, m.in. metodą regresji wielokrotnej.
Badanie zmian w organizacji przestrzennej konurbacji katowickiej przeprowadziłem za pomocą czterech częściowo komplementarnych metod:
– określenia hierarchii miast konurbacji za pomocą wskaźnika rangi
( Działek, Ciechowski i Gwosdz 2010 ), skonstruowanego w oparciu
o rozmieszczenie ponad 70 typów placówek usługowych ( załącznik 1 ),
– analiz bazy ekonomicznej w zakresie wielkości sektora egzogenicznego
w usługach,
– analizy odpowiedniości ( correspondence analysis ), którą wykorzystano
w określeniu potencjalnej komplementarności funkcjonalnej miast
konurbacji,
– określenia faktycznych powiązań funkcjonalnych w oparciu o natężenie
i kierunki dojazdów do pracy na podstawie danych z systemu podatkowego zgromadzonych w bazie P O L T A X i opracowanych w ramach badania G U S Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2006 r.
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2. Podstawy teoretyczne
analizy zmian strukturalnych
regionów tradycyjnego przemysłu
Według Schumpeterowskiej wizji rozwoju układy osadnicze, zarówno
w skali lokalnej, jak i regionalnej, są areną niekończącego się procesu
„ kreatywnej destrukcji ”. Tylko te terytoria, które są zdolne do wykreowania lub przyciągnięcia nowych dynamicznych działalności gospodarczych
w miejsce nieuniknionego schyłku tradycyjnych sektorów, będą zdolne
do podtrzymania sukcesu lokalnego i regionalnego w dłuższym okresie.
Podobnie Jacobs ( 1969 ) dowodziła, że ewolucja gospodarki zależy od ciągłej odnowy i rozwoju nowych działalności.
Poszczególne regiony charakteryzują się różną zdolnością do odnowy
i podtrzymania rozwoju gospodarczego. Dotychczasowe doświadczenia
pokazują, że przebieg procesu „ kreatywnej destrukcji ” w obszarach tradycyjnego przemysłu jest szczególnie dotkliwy. Fenomen ten celnie oddał
Kuciński ( 2008  : 174 ) w stwierdzeniu, że „ istotą miasta jest ciągłość i rozwój ”, zaznaczając równocześnie, że w tym procesie pojawiają się co jakiś
czas okresy kryzysowe, „ z których jednak miasta wychodzą, ale nie wszystkie i nie zawsze szybko, a nigdy za darmo ”.
Dlaczego zatem cena płacona przez miasta regionów tradycyjnego przemysłu, do których zalicza się konurbacje górniczo-hutnicze, jest tak duża ?
Autorzy starszych teorii wskazywali, że jest to pewien nieunikniony proces,
charakterystyczny dla regionów, które opierają swoją gospodarkę na dojrzałych lub schyłkowych gałęziach działalności ( Norton 1979; Rees 1979;
Steiner 1985 ). Wskazywano również, opierając się na modelu kumulatywnej
przyczynowości Myrdala ( 1957 ), że sprzężenia zwrotne powodują pogłębianie się negatywnych procesów, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając
powrót do wcześniejszego tempa wzrostu ( Krugman 1993 ). Współcześnie
akademicy, udzielając odpowiedzi na to pytanie, wskazują przede
wszystkim na rolę ukształtowanych historycznie cech gospodarczych,
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społeczno-kulturowych, przestrzennych i instytucjonalnych, które stanowią bazę dla gospodarczego funkcjonowania danego regionu ( Amin i Thrift
1994; Storper 1997 ). Cechy te tworzą „ umożliwiające ” lub „ ograniczające ”
środowisko dla nowych działalności gospodarczych. Uważa się, że regiony
tradycyjnego przemysłu utraciły endogeniczną zdolność do „ kreatywnej
destrukcji ” wskutek specyficznej trajektorii rozwojowej, stając się „ ograniczającym środowiskiem ” dla rozwoju nowych działalności gospodarczych.

2.1. Dlaczego zastojowa ścieżka rozwoju ?
W XVIII wieku popularna była opowieść o rosnącym na Jawie straszliwym
drzewie upas ( Antiaris toxicaria ). Drzewo to miało być tak trujące, że w jego
otoczeniu nie istniało żadne inne życie. Kiedy drzewo umierało, nic się nie
odradzało na jego miejscu. Metafory drzewa upas do opisania fenomenu
tłumienia nowych działalności przez wielkie firmy użył Checkland ( 1976 ),
opisując trudności w adaptacji gospodarki Glasgow po upadku tamtejszego przemysłu stoczniowego. Praca Checklanda jako jedna z pierwszych
wyjaśniała słabą zdolność dostosowawczą starych okręgów przemysłowych
ograniczającym wpływem wykształconych w toku ich dotychczasowego
rozwoju struktur gospodarczych i społecznych.
Fakt dziedziczenia spuścizny swojego uprzedniego rozwoju przez dzisiejszy krajobraz ekonomiczny wyraźnie wskazywała Massey ( 1984 ). Według
tej autorki aktualna struktura lokalnej gospodarki może być traktowana
jako efekt nakładania się „ warstw ”, które tworzą kolejno po sobie następujące cykle inwestycyjne ( round of investment ). Przedmiotem dyskusji stała
się natura relacji między poszczególnymi warstwami, a w szczególności
wpływ wcześniejszych warstw inwestycji na fazy kolejne ( Painter 2006 ).
Największą karierę zrobiła w tym względzie ukuta przez Warda ( 1985 )
metafora „ geologiczna ”, w świetle której kolejne warstwy inwestycji interpretowano w kategoriach ich dopasowania do istniejącego wcześniej podłoża ( tu  : cech miejsca ), per analogiam do procesu sedymentacji. Koncepcja
warstw inwestycji nie miała jednak cech strukturalnego determinizmu. Sama
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Massey doprecyzowała w drugim wydaniu swojej pracy ( Massey 1995 ),
że unikalne cechy miejsca tworzą się w wyniku wzajemnej interakcji między historycznie ukształtowanymi cechami miejsca a nowymi impulsami
rozwojowymi.
Ukształtowane cechy miejsca mogą zatem faworyzować pewne kierunki
rozwoju i ograniczać inne. Zdaniem Martina i Sunley’a ( 2006 : 403  ), czołowych przedstawicieli nurtu ewolucyjnego w geografii ekonomicznej,
„ istniejące społeczno-ekonomiczne struktury, dziedzictwo działań dokonanych w przeszłości, tworzą warunki dla wystąpienia nowych aktywności. Te historyczne struktury kształtują ( lecz nie determinują ) zachowania
obecnych interesariuszy, a możliwe opcje rozwoju ograniczone są do mniej
lub bardziej wąskiej ścieżki ”. Fenomen ten odnosi się do każdego regionu,
lecz w obszarach tradycyjnego przemysłu wpływ dotychczas ukształtowanych struktur jest szczególnie silny. Runge ( 2002  : 52 ) podkreśla, że „ analiza zewnętrznych, jak i wewnętrznych uwarunkowań dotychczasowych
przemian regionu katowickiego [ ... ] wskazuje na istotną rolę czynnika
historycznego, tj. konsekwencji dalszych i bliższych w czasie wydarzeń
polityczno-gospodarczych ”. Podobnie w odniesieniu do Zagłębia Ruhry
Bogumil, Heinze, Lehner i Strohmeier ( 2012 ) podkreślają, że nie jest łatwo
otrząsnąć się z dziedzictwa górnictwa i hutnictwa. Autorzy ci wskazują na
ograniczającą rolę fragmentacji ( małoskalowych struktur ), kultury konsensusu i zaściankowego myślenia ( parochial thinking ). Trzeba bliżej przyjrzeć
się mechanizmom, które sprawiają, że wyzwolenie się z ograniczających
struktur przeszłości jest w obszarach tradycyjnego przemysłu tak trudne.
Chinitz ( 1961 ) w szeroko cytowanym później artykule Kontrasty w aglomeracji  : porównanie Nowego Jorku i Pittsburgha zadał następujące pytanie  :
jak rozwój danej branży przemysłu na jakimś terenie wpływa na zdolność
rozwoju innych działalności przemysłowych na tym obszarze ? Szukając na
nie odpowiedzi, zwrócił uwagę na uwarunkowania w zakresie przedsiębiorczości, kapitału, cech rynku pracy i gospodarki terenami.
Chinitz jako jeden z pierwszych autorów wyraźnie podkreślał, że przedsiębiorczość jest cechą struktury społecznej, na którą silnie wpływa historycznie wykształcona specjalizacja danego obszaru. Na rolę przedsiębiorczości
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jako kluczowej determinanty wpływającej na rozwój danego obszaru wskazują także inni autorzy. Landes ( 2000  : 551 ) twierdzi, że „ wszystko zależy od
jakości przedsiębiorczości i od zdolności społeczeństwa do przyswojenia
technologii ”. Z kolei zdaniem Carlssona, Acsa, Audretscha i Braunerhjelma
( 2007  : 265 ) „ najważniejszym aspektem zależności od ścieżki może być
istniejący klimat przedsiębiorczości, który wynika z cech ukształtowanych w przeszłości ”. Na kluczową rolę przedsiębiorców zwraca również
uwagę Pawłowski ( 2007  : 233−234 ). Autor, praktyk zaangażowany od wielu
lat w aktywne kształtowanie rozwoju lokalnego w subregionie sądeckim
( woj. małopolskie ), dowodzi, że najważniejszym elementem rozwoju lokalnego i regionalnego jest indywidualna przedsiębiorczość i innowacyjność
ludzi zamieszkujących dany obszar.
Obszary o charakterze oligopolu, a taki charakter ma większość dojrzałych okręgów górniczo-hutniczych, Chinitz ( 1961 ) przeciwstawia obszarom wolnej konkurencji w jej neoklasycznym rozumieniu1. Podobnie
Saxenian ( 1994 ) wyróżnia dwa typy organizacji terytorialnej struktur
przemysłowych  :
– niewielka liczba niezależnych, dużych, silnie zintegrowanych pionowo
firm, co jest typowe dla obszarów tradycyjnego przemysłu,
– sieć licznych, współpracujących ze sobą podmiotów różnej wielkości,
charakterystyczna dla nowych okręgów przemysłowych.
W obszarze oligopolistycznym jest stosunkowo mało przedsiębiorców
( przeważają zarządzający firmami – menedżerowie i specjaliści oraz robotnicy ), zatem mało jest też osób mających skłonność do inicjatywy i podejmowania ryzyka „ realizacji nowych kombinacji ”, jak ujął to Schumpeter
( 1960  : 118 ), czyli przejawiających klasyczne cechy osoby przedsiębiorczej.
Słaba jest wobec tego kultura eksperymentu a w konsekwencji – innowacyjność takiego obszaru. Chinitz ( 1961 ) zwraca ponadto uwagę na fakt,
że kariera drobnego przedsiębiorcy w tego typu obszarach nie jest społecznie atrakcyjna. Hassink ( 1997 ) podkreśla, że hierarchiczna struktura
1
Istnieje wiele podmiotów po stronie podażowej i popytowej, a żaden z kupujących
i sprzedających nie ma wpływu na cenę oferowanego dobra czy usługi.
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ogranicza zdolność do szybkiej adaptacji, a kultura unikania ryzyka i szukania nowych rozwiązań ma charakter samowzmacniający się, jako że istnieje
niewiele wzorców, które mogłyby inspirować potencjalnych przedsiębiorców.
Niska przedsiębiorczość w obszarach tradycyjnego przemysłu interpretowana jest w świetle powstania i reprodukcji „ kultury zależności ”. Hudson
( 1989  : 2 ) używa wręcz terminu „ hegemonistyczna kultura pracy najemnej ”
( hegemonic culture of waged labour ). Autor podkreśla, że kultura ta determinowała postawy społeczne co najmniej w trojakim rozumieniu. Po pierwsze
bezpośrednio odnosiła się do dominacji rynku pracy przez wielkie firmy
przemysłowe przy niedorozwoju innych możliwości zatrudnienia, w szczególności dla kobiet. Po drugie związana była z paternalistycznymi relacjami wiążącymi pracodawcę z pracownikiem, np. poprzez budownictwo
patronalne ( przyzakładowe ) i inne usługi ( zob. też Domański B. 1997 ).
Po trzecie wreszcie kultura ta istotnie wpływała na sposób postrzegania
świata i możliwości jego zmiany.
Z typem dominującej formy działalności gospodarczej na danym terenie silnie związana jest możliwość rozwoju usług dla przedsiębiorców.
Wielkie firmy dzięki efektom skali posiadają wiele takich działalności
wewnątrz swej struktury. Stąd nie stwarzają one zwykle silniejszych impulsów do rozwoju niezależnych firm oferujących usługi dla producentów.
Mechanizm ten ma charakter sprzężenia zwrotnego – słaby rozwój firm otoczenia biznesu jest wynikiem niskiego popytu z racji dominacji pojedynczych,
dużych firm i niskiej przedsiębiorczości. Równocześnie ma on charakter
ograniczający przedsiębiorczość, gdyż podnosi bariery wejścia dla nowych
firm. Herrigel ( 1990 ), cyt. za Boschma i Lambooy 1999b ) podkreśla jeszcze
jeden negatywny aspekt dominującej w obszarach tradycyjnego przemysłu
organizacji hierarchicznej firm. Jego zdaniem utrudnia ona rozwój innowacyjności i dyfuzji wiedzy poprzez fakt, że dostawcy wielkich firm wykonują najczęściej zlecenia według gotowych wzorów i projektów, co sprawia,
że nie wykształcają oni własnych kompetencji, a w efekcie nie mają zdolności ekspansji na nierzadko bardziej obiecujące rynki.
To, że słabość firm otoczenia biznesu w obszarach o dominacji wielkich pracodawców sektora tradycyjnego występuje nawet współcześnie,
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w dobie dominującego trendu wydzielania ze struktur firm wielu kompetencji na zewnątrz ( outsourcing ) ilustruje np. na terenie województwa
śląskiego obszar aglomeracji rybnickiej, który nadal jest silnie uzależniony
od górnictwa węgla kamiennego. Na tle całego zbioru miast regionu niemal wszystkie ośrodki aglomeracji rybnickiej charakteryzują się niską
rangą w zakresie usług dla biznesu ( zob. rozdział 7 ). Ta sama prawidłowość dotyczy miast konurbacji katowickiej, które były lub pozostają nadal
silnie wyspecjalizowanymi ośrodkami górniczo-hutniczymi ( np. Ruda
Śląska ). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w także silnie uprzemysłowionych miastach, ale o wysokiej dywersyfikacji, tak branżowej, jak i wielkościowej firm. Doskonałym przykładem są w województwie śląskim miasta subregionu bielskiego z Bielskiem-Białą na czele. Znaczenie ma także
struktura właścicielska. Firmy należące do sektora państwowego są bowiem
mniej skłonne do wydzielania na zewnątrz wielu funkcji, m.in. ze względu
na opór związków zawodowych.
Kolejną kwestią są sposoby akumulacji kapitału i miejsca jego inwestowania. Zdaniem Chinitza ( 1961 ) wielka firma częściej będzie inwestować w branżę, w której działa w innych lokalizacjach poza swoim regionem macierzystym, niż szukać okazji do inwestycji w swoim mateczniku,
ale w branżach niepowiązanych z podstawową działalnością. Inaczej zachowują się małe firmy, które chętniej angażują się kapitałowo w działalność
niepowiązaną branżowo, ale blisko miejsca swojego dotychczasowego
funkcjonowania.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na zachowania górnośląskich
koncernów przed II wojną światową. Te wielkie konglomeraty nie rozwijały na miejscu działalności przetwórczej, np. fabryk maszyn, lecz raczej
przejmowały istniejące zakłady w innych regionach Europy Środkowej
( Piernikarczyk 1933; Pierenkemper 1979 ). Skutkiem takiej działalności
była słabsza dywersyfikacja branżowa w obrębie górnośląskiego okręgu
przemysłowego.
W tym miejscu trzeba przypomnieć rozważania Sombarta ( 1927 ), który
wyróżnił dwa podtypy miasta przemysłowego. W mieście, które nazywa on
„ pełnoprzemysłowym ”, zyski przedsiębiorstw są ponownie inwestowane na
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miejscu, natomiast w mieście „ częściowo przemysłowym ” nie. Te różnice
powodują zróżnicowane tempo powstawania innych niż podstawowa działalność gałęzi przemysłów i usług, a w efekcie różną skalę dywersyfikacji
gospodarczej i społecznej. Miasto „ częściowo przemysłowe ” cechuje się
homogenicznym rynkiem pracy, a jednostronność ta prowadzi do dominacji robotników w strukturze społecznej miasta ( tab. 3 ). Lee ( 1993 ),
omawiając jednostronność rozwoju miast przemysłowych północno-wschodniej Anglii w czasie XIX-wiecznej industrializacji, wskazuje na trzy
główne przyczyny tego stanu rzeczy – wysoki stopień wzajemnej współzależności między dominującymi gałęziami przemysłu, co określane bywa
też jako „ syndrom przemysłu ciężkiego ” lub „ patologicznej homeostazy ”
( Stryjakiewicz 1999 ), dominację pracochłonnych gałęzi produkcji ( większa skłonność do ekstensywnego rozwoju poprzez eksploatację taniej siły
roboczej niż inwestycje w nowe technologie ) i skrajnie zróżnicowany
podział dochodów. W efekcie – poziom efektywnego popytu był zbyt niski,
aby stworzyć wystarczająco zróżnicowany rynek pracy, który przełamałby
Tab. 3. Typowe cechy miasta przemysłowego w okręgu górniczo-hutniczym wpływające
na możliwości jego adaptacji w okresie kryzysu podstawowej działalności
Sfera

Cecha

Gospodarcza

wysoka specjalizacja gospodarcza ( monofunkcyjność ), słabość usług
o charakterze centralnym, słaby sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Społeczna

szybki cykl rodzinny ( młody wiek wchodzenia w związki małżeńskie ),
ograniczone możliwości na rynku pracy dla kobiet, konserwatywny model
rodziny, liczebna dominacja robotników, niewiele osób klasy średniej,
niski kapitał społeczny o charakterze pomostowym ( słabe społeczeństwo
obywatelskie ), dominacja wyspecjalizowanych umiejętności pracowników
nad ogólnymi kompetencjami

Przestrzenna

policentryczność strukturalna ( dominacja osad przyfabrycznych ),
duży udział terenów przemysłowych, słaba integracja wewnętrzna
( dominacja miastotwórczych sił odśrodkowych ), podporządkowanie
rozwoju przestrzennego i infrastruktury interesowi dominującego
przedsiębiorstwa, niejednolita struktura urbanistyczna ( często o charakterze
chaosu przestrzennego )

Źródło  : zestawienie własne na podstawie  : Tenfelde ( 2006 ) ; Domański B. ( 1997 ) ;
Krzysztofik ( 2012 ) ; Hudson ( 1989 ) ; Skokan ( 2009 ).
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monofunkcyjność lokalnej gospodarki. Z kolei zdaniem Markusen ( 1985 )
stopniowa utrata konkurencyjności i korzyści aglomeracji obszarów tradycyjnego przemysłu jest wynikiem postępującej oligopolizacji i pionowej
integracji ich gospodarek. Proces ten utrudnia powstawanie nowych firm
i gałęzi gospodarki poprzez dwa główne mechanizmy  : bezpośrednią lub
pośrednią kontrolę zasobów przez dominujące branże oraz osłabienie postaw
przedsiębiorczości wraz z upowszechnieniem się kultury pracy najemnej.
Dominujące w takim środowisku postawy społeczne nakierowane na unikania ryzyka i niepodejmowanie własnych inicjatyw wzmacnia dodatkowo
fakt, że wiodące branże gospodarki działają na dojrzałych rynkach ze słabym
potencjałem wzrostu. Stąd stopa powstawania nowych firm jest niska.
Inne koncepcje kładą szczególny nacisk na ewolucję instytucjonalną
obszarów tradycyjnego przemysłu, wskazując, że słabe zdolności adaptacyjne obszarów tradycyjnego przemysłu mogą być lepiej wyjaśniane w kategoriach czynników społeczno-kulturowych niż czysto ekonomicznych
procesów ( Olson 1982; Camagni 1991; Grabher 1993; Amin i Thrift 1994;
Saxenian 1994; Malmberg i Maskell 1997 ). W świetle tych teorii uważa się, że
obszary tradycyjnego przemysłu cechują się słabą zdolnością do tworzenia
nowych, dynamicznych działalności gospodarczych w miejsce działalności
schyłkowych, gdyż reprezentują szczególny rozwój struktur gospodarczych
i społecznych, gdzie kostnienie ( solidyfikacja ) przeważa nad procesami
odnowy, różnicowania i kreowania nowych dynamicznych działalności
gospodarczych. Olson ( 1982 ) nazywa to „ sklerozą instytucjonalną ”. Autor
ten przekonuje, że powstanie silnych grup interesu powoduje szukanie
nieuprawnionych dochodów ( rent seeking behaviour ). Instytucjonalizacja
takich zachowań powoduje trudności w restrukturyzacji poprzez działania dominujących interesariuszy na rzecz zachowania status quo a nawet
przywrócenia status quo ante. Podobnie argumentuje Grabher ( 1993 ),
który mechanizm ten określa metaforycznie jako „ słabość silnych więzi ” –
dane terytorium stało się zbyt zależne od pojedynczych działalności, które
poprzez mechanizmy reprodukcji doprowadzają do samowzmacniania się
tego typu rozwoju, uniemożliwiając lub utrudniając alternatywny rozwój czy
dywersyfikację. Stały się one w konsekwencji strukturalnie i technologicznie
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zesztywniałe (rigid) i niepodatne na zmianę. Grabher (1993  : 256) wskazuje,
że „początkowe silne strony okręgów przemysłowych w przeszłości – ich
przemysłowa atmosfera, wysoko rozwinięta i wyspecjalizowana infrastruktura, bliskie powiązania między firmami oraz silne polityczne poparcie regionalnych instytucji – obróciły się w uporczywe przeszkody w innowacji”.
Na przykładzie Detroit doskonale opisał ten mechanizm Glaeser ( 2011 ).
Rozwój przemysłu samochodowego możliwy był tam początkowo dzięki
skupieniu wielu małych przedsiębiorców i wynalazców. Gdy z tego innowacyjnego środowiska wyłoniły się trzy główne firmy ( Ford, General Motors
i Chrysler ), zdominowanie przez nie lokalnej gospodarki doprowadziło
do silnej monokultury przemysłowej, która stała się przyczyną utrzymującego się współczesnego kryzysu miasta. Zdaniem Gleasera ( 2011 ) tragedią
Detroit było umożliwienie przez geniusz H. Forda powstania wysoce produktywnego, ale słabo zróżnicowanego środowiska miejskiego.
Geneza powstawania silnej koalicji w obszarze tradycyjnego przemysłu może wynikać zarówno z działań interesariuszy zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Ogólne cele są jednak zbieżne – chodzi o zapewnienie politycznej i społecznej stabilizacji dla realizacji celów produkcyjnych
w dominujących branżach gospodarczych. Szczególnie działalność interesariuszy zewnętrznych wiązała się z przypisywaniem regionom górniczo-hutnicznym roli zaplecza surowcowego dla gospodarki narodowej
( Tenfelde 2006 ). Błasiak ( 1990 ), omawiając te procesy w Górnośląskim
Okręgu przemysłowym, określa je mianem kolonizacji wewnętrznej.
Domański ( 1997 ) zwraca uwagę, że równie dobrze źródłem skostnienia
mogą być interesy miejscowych potężnych przedsiębiorstw przemysłowych, które pełnią funkcje dysponenta ( gatekeeper ) istotnych zasobów.
Grabher ( 1993 ), opisując fenomen utraty konkurencyjności przez
obszary tradycyjnego przemysłu, używa pojęcia „ wielokrotnego uwięzienia
na ścieżce ” ( multiple lock-in ). Opierając się na studium przypadku Zagłębia
Ruhry, wyróżnił on trzy typy tego uwięzienia  : funkcjonalne, mentalne
i polityczne, które wspólnie doprowadziły do tego, że ten wielki kompleks
górniczo-hutniczy stał się nieelastyczny, a gospodarka regionalna nie była
zdolna do adaptacji do nowych wyzwań.
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Funkcjonalne uwięzienie na ścieżce polega na tym, że lokalna gospodarka jest silnie uzależniona od dominujących gałęzi, które są głównym
źródłem miejsc pracy oraz źródłem zleceń dla firm produkcyjnych i usługowych. Na działalności te zorientowane są powiązania gospodarcze
i infrastrukturalne.
Mentalny wymiar uwięzienia na ścieżce powoduje, że lokalna społeczność i decydenci zawężają pole widzenia opcji rozwojowych do związanych
z faktem utrzymania istniejącego status quo. Dodatkowo błędnie interpretują oni długoterminowe trendy osłabiające rolę dominującej działalności
przemysłowej jako cykliczne wahania koniunktury. Załamanie gospodarcze widziane jest raczej jako chwilowe, krótkoterminowe przesilenie, a nie
jako nieunikniona konsekwencja długoterminowych procesów ( np. dezindustrializacja ), która wymaga radykalnych zmian w lokalnym układzie
gospodarczym. Wymiar mentalny uwięzienia na ścieżce regionów tradycyjnego przemysłu może potęgować słabość miejscowych środowisk inteligencji ( zwłaszcza humanistycznej ), co utrudnia wytyczanie i realizację
ambitnych programów rozwoju lokalnego i regionalnego ( Zarycki 2009 ).
Przykładowo, K. Wódz i J. Wódz ( 2006 ) wskazują, że wykształcone kulturowe nawyki mieszkańców Górnego Śląska osłabiają zdolność formułowania przełomowych wizji i mobilizacji wokół nowatorskich idei.
Wymiar polityczny uwięzienia na ścieżce wynika z gęstej sieci powiązań
między osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami dominującymi lokalnie, liderami związków zawodowych działających w tych firmach a władzami lokalnymi i innymi lokalnymi elitami. Działanie tych sieci nastawione jest na zachowanie istniejącego porządku, stąd często hamuje procesy
przekształceń strukturalnych. Mechanizm ten w górnictwie węgla kamiennego w Polsce omówiła Gadowska ( 2002 ). Niektórzy autorzy podkreślają
rolę odgrywaną przez duże firmy w zakresie kontroli zasobów rynku pracy
i źródeł finansowania inwestycji. Ernists ( 1999 ) na przykładzie osad monoprzemysłowych w Estonii wykazał, jak rozwój drobnej przedsiębiorczości
ograniczony bywa przez dominującą w danym miejscu firmę. Zazwyczaj
sprawuje ona kontrolę nad infrastrukturą osady, może ograniczać dostępność do środków finansowych, jakie potrzebne są innym przedsiębiorcom.
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Przedstawiciele największego przedsiębiorstwa mają często wpływ na działania samorządu lokalnego, co pozwala im na sterowanie procesami decyzyjnymi dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości.
Wyróżnione przez Grabhera ( 1993 ) trzy wymiary uwięzienia na ścieżce
w przypadku konurbacji przemysłowych trzeba uzupełnić o wymiar przestrzenny. Wiąże się on z genezą układu lokalizacyjnego tego typu miast.
Jego ograniczająca rola wynika z utrwalonego policentryzmu strukturalnego ( który historycznie oznaczał dominację małoskalowych struktur )
oraz słabego zróżnicowania funkcjonalnego.
Małoskalowość struktur, czyli silna wewnętrzna fragmentacja, wiąże się
w konurbacji górniczo-hutniczej z jej cechami genetycznymi. Jakkolwiek
związek między industrializacją a urbanizacją jest dość złożony, to w tego
typu obszarach jądrem krystalizacji osadnictwa była najczęściej kopalnia
węgla kamiennego lub huta żelaza bądź metali kolorowych. Pojedyncze
wielkie zakłady lub ich skupiska tworzyły dość izolowane i samowystarczalne osady przemysłowe, które cechowała w sensie społecznym duża
jednorodność. Były one miejscem pracy, zamieszkania i wypoczynku.
W Zagłębiu Ruhry powstało około 1000 takich quasi-niezależnych osiedli
( Unverferth 2006 ), a na terenie konurbacji katowickiej było ich około 200
( Nowak-Lenartowska 1973 ). Organizacja życia społecznego wokół takich
małoskalowych struktur miała wiele konsekwencji. Po pierwsze nie sprzyjała ona mobilności przestrzennej, gdyż historycznie miejsce pracy było
w bezpośredniej bliskości miejsca zamieszkania. Powstanie w takim systemie gęstej sieci powiązań między poszczególnymi ośrodkami nie było
w rezultacie sprawą pierwszorzędną. Współcześnie, gdy dobra dostępność
staje się kluczowym zasobem, w tak ukształtowanej strukturze zapewnienie
jej wymaga wielkich nakładów finansowych. Również organizacja transportu publicznego w rozproszonym systemie zarządzania była o wiele trudniejsza, co widać chociażby na przykładzie doświadczeń Komunikacyjnego
Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ( Soczówka
i Żydzik 2008 ).
Duża fragmentacja i homogenizacja nie sprzyjała przepływowi informacji, a więc ograniczała innowacyjność. Ten pogląd odzwierciedla
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podstawowe założenie teorii ewolucyjnej, że różnorodność jest kluczem
do nowych odmian ( novelty ). Ekonomiczne znaczenie dywersyfikacji
gospodarki miasta podkreślała zwłaszcza Jacobs ( 1969 ). Jej zdaniem różnorodność zajęć ludności umożliwiała głęboki podział pracy, który sprzyjał innowacjom, gdyż poszczególne podmioty dysponowały nienakładającymi się kompetencjami i wiedzą, co umożliwiało wzajemne uczenie się.
Henderson, Kuncoro i Turner ( 1995 ) wykazali, że przemysły zawansowanej technologii ( high-tech ) lokalizowały się w miastach o zróżnicowanej
strukturze gospodarki, gdzie występowały stwierdzone przez Jacobs ( 1969 )
zewnętrzne korzyści dywersyfikacji. Gospodarki lokalne o większej dywersyfikacji mają wyższą stopę powstawania nowych firm, również dlatego że
mają większą zdolność przyciągania i zatrzymania przedsiębiorczych ludzi
i zarazem większą zdolność tworzenia rynków zbytu na nowe produkty
i usługi ( Audretsch, Houweling i Thurik 2004 ).
Po trzecie wreszcie policentryczność morfologiczna oraz samowystarczalność gospodarcza ( każde z miast posiada podobną bazę ekonomiczną )
wywiera hamujący wpływ na możliwość wykształcenia się zróżnicowania
funkcjonalnego. Zdaniem Bogumila, Heinze, Lehnera i Strohmeiera ( 2012 )
niska dywersyfikacja funkcjonalna jest najpoważniejszą barierą, która
utrudnia rozwój gospodarczy Zagłębia Ruhry.
Współczesne badania pokazują wiele negatywnych cech układów policentrycznych. Parr ( 2004, 2008 ) wskazuje na dłuższe potoki transportowe
w zakresie dojazdów do pracy i mniej korzystne przepływy informacji niż
w układach monocentrycznych. Niektóre korzyści urbanizacji wiążą się
z naturą środowiska metropolitalnego, które trudniej z racji rozproszenia
wytwarza się w układach policentrycznych, jak np. odpowiednia gęstość
kontaktów osobistych i nieplanowanych interakcji, które umożliwiają
powstanie nieformalnych struktur ( Parr 2004  : 236 ). Meijers ( 2007 ) pokazał, że im bardziej policentryczny charakter ma dany region, tym mniej
znajduje się w nim instytucji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, co stwierdzili Parr ( 2004, 2008 ), Bailey i Turok ( 2001 ),
korzyści urbanizacji są mniejsze w układach policentrycznych w stosunku
do układów monocentrycznych.
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Holistyczną interpretację mechanizmów rozwoju lokalnego i regionalnego, łączącą elementy wyjaśnień społecznych i instytucjonalnych, oferuje
nowa koncepcja dynamicznych zlokalizowanych zdolności ( Maskell 2001;
Domański B. 2011 ). Zdolności te definiowane są jako materialne i niematerialne zasoby posiadane przez ludzi, firmy i instytucje, jak również rozmaite ich relacje na danym terytorium. Obejmują one umiejętności, postawy
pracowników i przedsiębiorców, jakość i rzetelność dostawców, a także
środowisko instytucjonalne obejmujące władze publiczne, stowarzyszenia
branżowe i sektor pozarządowy. Wyróżnia się dwa typy zlokalizowanych
zdolności – ogólne i branżowe. Ogólne zdolności mogą sprzyjać rozwojowi
wielu różnych aktywności, podczas gdy branżowe są związane z daną działalnością gospodarczą i mogą być trudno transferowalne do innych gałęzi
gospodarki.
Jak dowodzi B. Domański ( 2011 ), zlokalizowane zdolności są specyficznym mechanizmem pośredniczącym pomiędzy działalnością firm a procesami rozwoju lokalnego na danym obszarze. Lokalna czy regionalna
trajektoria rozwoju postrzegana jest w tym ujęciu jako wynik interakcji
pomiędzy cechami, strategiami oraz aktywnością firm a cechami terytorium. Interakcja między tymi dwoma domenami tworzy, wzmacnia lub
ogranicza określone mechanizmy rozwoju regionalnego.
Jakie zatem główne zdolności wytworzyły się w interakcji między regionem a rozwijającym się kompleksem górniczo-hutniczym ? W zakresie
ogólnych zdolności trzeba wskazać na dominujące cechy społeczne mieszkańców takich obszarów  : wspólne normy i szacunek do pracy fizycznej,
kultura pracy najemnej, niska przedsiębiorczość, różne wzory karier dla
mężczyzn i kobiet, wreszcie ograniczone aspiracje edukacyjne wśród młodego pokolenia związane z tym, że miejsca pracy zapewnione były głównie w dominującym kompleksie górniczo-hutniczym ( Hudson 1989 ).
Z punktu widzenia długoterminowego rozwoju istotne jest to, w jakim
stopniu wyspecjalizowane zdolności w kompleksie górniczo-hutniczym są
transferowalne do innych branż ( Bulmer 1975; Jarczewski A. 1998 ).
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2.2. Czasowe załamanie czy długotrwały regres ?
Zarysowane wyżej koncepcje przekonująco wyjaśniają, dlaczego regiony
tradycyjnego przemysłu podążyły trajektorią zastojową, tzn. utraciły konkurencyjność i w „ kolejnej rundzie inwestycji ”, mogącej być utożsamianą
z pojawieniem się nowego cyklu Kondratiewa, przegrały z innymi obszarami. Doświadczenia takich obszarów są nota bene poważnym ostrzeżeniem dla zwolenników tak obecnie popularnej i promowanej koncepcji
skupień ( klastrów ) oraz opartej na nich „ inteligentnej specjalizacji ” gospodarki regionalnej. Chapman ( 2005 ) zwraca uwagę na sprzeczność pomiędzy ekonomicznymi korzyściami aglomeracji wewnątrz klastrów a ryzykiem specjalizacji, co może zagrozić utrzymywaniu wzrostu w dłuższym
okresie. Nacisk na tworzenie wyspecjalizowanych klastrów jako głównego
narzędzia wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności ( lokalnej czy
regionalnej ) gospodarki wyraża przewagę myślenia w skali krótkoterminowej przy ignorowaniu ryzyka wielokrotnego uwięzienia na ścieżce w dłuższej perspektywie czasowej. Essletzbichler ( 2005 ) wskazuje, że z jednej
strony specjalizacja umożliwia szybki wzrost gospodarczy w krótkim okresie, ale dzieje się to kosztem zdolności adaptacyjnych w dłuższej perspektywie. W tym sensie stare okręgi przemysłowe, które ongiś były regionami
żywej wynalazczości, znajdują się w fazie „ skostnienia ”. Tak przekonuje np.
Tichy ( 2001 ) w teorii życia klastra, twierdząc, że problemy starych regionów przemysłowych biorą się w gruncie rzeczy z tego, że w toku rozwoju
stały się one zbyt silnie uzależnione ( overspecialized ) od skupień schyłkowych branż przemysłowych, charakteryzujących się stagnującym popytem
na ich produkty, silną konkurencją i niskim potencjałem tworzenia innowacyjnych sieci społecznych.
Załamanie się dotychczasowych dynamicznych działalności w obszarach
tradycyjnego przemysłu nie oznacza jednak ( w większości ) implozji osadniczej. Jak to określili Mccord i Rowe ( 1977 ) – od okresu rewolucji przemysłowej relacja między rozwojem przemysłu a wzrostem miast jest z reguły
nieodwracalna. Kryzys działalności tworzących dotąd bazę ekonomiczną
tych miejsc, a nawet ich całkowity zanik, nie spowodował drastycznego
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zmniejszenia się poziomu zainwestowania i utraty mieszkańców, z wyjątkiem osad małych i wąsko wyspecjalizowanych.
Bezpośrednim następstwem kryzysu podstawowych branż jest odwrócenie trendów demograficznych, chociaż nie jest ono symetryczne. W okresie industrializacji miasta przemysłowe szybko zwiększały liczbę ludności,
głównie na skutek procesów migracyjnych. Kiedy załamuje się ich baza
ekonomiczna, zaczynają one stagnować lub też tracić ludność, ale znacznie
wolniej. Współcześnie przedmiotem ożywionej debaty są losy tych miast
i skutki zmniejszania się liczby ludności w dłuższej perspektywie czasowej
( Cieśla 2009 ).
Długoterminowe spojrzenie na rozwój miast można przedstawić
z punktu widzenia dwóch perspektyw  : optymistycznej i pesymistycznej.
Wizję optymistyczną zawiera – jak to określa Kuciński ( 2008  : 178 ) –
„ hipoteza zapadkowa ”. Zdaniem tego autora właściwy miastu mechanizm zapadkowy sprawia, że ośrodek miejski „ może wprawdzie zatrzymać się w rozwoju, ale w długim czasie nie cofa się w rozwoju ”. Kuciński
( 2008 ) wskazuje, że kryzys miast przemysłowych jest zjawiskiem przejściowym, chociaż kiedy wybucha, wydaje się trwały. Tezę tę potwierdzają
doświadczenia wielu miast przemysłowych Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Największe nasilenie zjawisk kryzysowych przypadało tam
na lata 1970., nastąpiła jednak potem faza odbudowy ( Cowie i Heathcott
2003; Majer 1999 ). Wyrazem tego jest także przesunięcie akcentów anglosaskiej debaty akademickiej z problematyki recesji ( urban decline ), szczególnie intensywnej w latach 1970. i 1980., na kwestię odnowy miast ( urban
resurgence ). Jak wskazuje w przeglądzie tej literatury Cieśla ( 2009 ), depopulacja miast w debacie anglosaskiej nie jest postrzegana jako coś specjalnie negatywnego. Wprawdzie miasta tracą ludność, ale równocześnie
zachodzi realny wzrost dochodów mieszkańców i wartości nieruchomości
( Glaeser i Gottlieb 2006, cyt. za Cieśla 2009 ). Kryzys gospodarczy w krajach rozwiniętych, który rozpoczął się w 2007 r., zweryfikował jednak nieco
ten optymistyczny pogląd.
Metaforycznie określany przez Kucińskiego „ mechanizm zapadkowy ”
odnosi się do utrzymujących się korzyści aglomeracji. Jednakże tak jak
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korzyści aglomeracji osiągają fazę samopodtrzymywalnego wzrostu po
osiągnięciu pewnej minimalnej wartości krytycznej skali koncentracji
działalności gospodarczych, tak wykształcone skupienie może ulec implozji, jeśli regres w zakresie aktywności gospodarczej przekroczy pewien
krytyczny punkt minimalny. Nieliniowe „ punkty przejścia ” ( zwane bifurkacjami ) występują więc zarówno w fazie wzrostu, jak i spadku. Przy czym –
co udowodnili formalnie Fujita, Krugman i Venables ( 2001 ) – istnieje w tym
względzie wyraźna asymetria, mianowicie raz wykształcona aglomeracja
jest zdolna do przetrwania nawet w warunkach, które nie pozwoliłyby się jej
uformować. Niemniej jednak, jeśli dochód regionalny będzie systematycznie się zmniejszał, przejście punktu krytycznego ( sustain point ) doprowadzi
do kumulacyjnych procesów regresyjnych, które mogą być nieodwracalne.
Taką pesymistyczną wizję opisuje koncepcja kurczącego się miasta
( ang. shrinking city, niem. schrumpfende Stadt ) wprowadzona do debaty
akademickiej przez niemieckich socjologów Häußermanna i Siebla
( 1987 ). Obecnie koncepcja ta jest nieco nadużywana, gdyż – jak wskazuje
Cieśla ( 2009 ) – odnoszona jest przez wielu autorów do każdej sytuacji,
gdy miasto ulega depopulacji. Tymczasem termin „ kurczące się miasto ”
oznacza proces, w którym kryzys miejski jest zjawiskiem trwałym i nieodwracalnym, a depopulacji towarzyszy utrzymujący lub pogłębiający się
lokalny kryzys gospodarczy ( Haller 2004 ). Zdaniem Kaufmanna ( 2005, cyt.
za Cieśla 2009 ) kurczenie takie jest wielowymiarowym procesem, w którym
jakieś formy wzrostu są możliwe i występują, ale ogólnie dominuje regres.
Nieodwracalność tendencji kurczenia się ( a przynajmniej długotrwały
kryzys miasta ) interpretowana może być zarówno w świetle procesów
demograficznych, jak i kumulacyjnego mechanizmu negatywnej przyczynowości Myrdala ( 1957 ).
W rozumieniu demograficznym nieodwracalność kurczenia wynika
z zaawansowanego procesu starzenia się społeczeństwa. Specyficzna struktura populacji – wysoki odsetek osób w wieku poreprodukcyjnym i poprodukcyjnym może sprawić, że jej odbudowa będzie mało realna.
Dezindustrializacja może wywołać szerszy, destrukcyjny dla rozwoju lokalnego i regionalnego samonapędzający proces regresu miasta
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( ryc. 3 ). Szczególnie negatywne są społeczne skutki upadku działalności
gospodarczej, od której silnie uzależniona była dotąd gospodarka lokalna
i regionalna. Regres taki przynosi zazwyczaj duży wzrost bezrobocia,
co powoduje obniżenie poziomu i jakości życia. To z kolei napędza proces
selektywnych migracji, o tyle negatywny, że obszar traci najbardziej wartościowe grupy – osoby młode oraz wykwalifikowane, a więc te, które w przyszłości mogą być niezbędne dla odbudowy potencjału wzrostu. Jeśli kryzys
taki utrzymuje się dłużej, to powoduje on niekorzystne zmiany społeczne –
„ kultura pracy ” zostaje zastąpiona „ kulturą bezrobocia ” ( Bogumil, Heinze,
Lehner i Strohmeier 2012 ), co ma z kolei katastrofalne skutki dla jakości
kapitału ludzkiego, gdyż wiąże się z utratą motywacji i aspiracji. Załamanie
się dotychczasowego systemu wartości wiąże się również z dezintegracją
społeczną i dramatycznym wzrostem patologii społecznych. Badania procesów kurczenia się w miastach Zagłębia Ruhry dowiodły, że depopulacji
towarzyszył wzrost segregacji i polaryzacji poziomu życia mieszkańców,
co powodowało erozję społeczeństwa obywatelskiego i tożsamości lokalnej
( Bogumil, Heinze, Lehner i Strohmeier 2012 ). W obszarach tradycyjnego
przemysłu Europy Zachodniej i Północnej w szczególnie trudnej sytuacji
są słabo wykwalifikowani pracownicy fizyczni ( głównie imigranci zagraniczni ), którzy osiedlili się tam w czasie powojennego boomu gospodarczego. Ich powrót na rynek pracy jest szczególnie trudny, gdyż pojawiło
się strukturalne niedopasowanie ich kwalifikacji i kompetencji do nowych,
dynamicznych aktywności gospodarczych. Dobrym przykładem tego zjawiska jest Roubaix, ongiś wiodący światowy ośrodek produkcji tkanin
wełnianych w konurbacji Nord-Pas de Calais. W mieście, które przeszło
głęboką restrukturyzację w latach 1980. i 1990., jest obecnie więcej miejsc
pracy niż ludności w wieku produkcyjnym, a równocześnie występuje tam
bardzo wysoka stopa bezrobocia – tzw. paradoks Roubaix ( Colomb 2007 ).
W sferze ekonomicznej kurczenie się powoduje obniżenie bazy dochodowej i podatkowej, nie sprzyja też akumulacji kapitału. Słabość ekonomiczna miasta ( niska stopa zatrudnienia i niskie przeciętne dochody )
hamuje popyt konsumpcyjny, co ogranicza rozwój usług. W sferze powiązań gospodarczych długotrwała recesja powoduje marginalizację miasta
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i obniżenie jego roli w systemie osadniczym, co zwrotnie wpływa na trudności w wykreowaniu nowej bazy ekonomicznej. Władze publiczne są
obarczone dużymi kosztami utrzymania pozostawionej przez przemysł
infrastruktury, a także wysokimi kosztami rewitalizacji terenów poprzemysłowych, będąc zarazem w bardzo trudnej sytuacji dochodowej. Powoduje
to kryzys w sferze techniczno-infrastrukturalnej – dekapitalizację infrastruktury miejskiej oraz powstawanie nieużytków i ugorów miejskich,
co dodatkowo wzmacnia negatywne społeczne i ekonomiczne skutki
niskiej atrakcyjności takiego obszaru jako miejsca pracy i życia. Negatywny
wizerunek „ odpychającego miasta ” potęguje zarazem niekorzystne procesy
społeczne wśród lokalnej społeczności i utrudnia pozyskanie wykwalifikowanych kadr z zewnątrz. W sumie – kombinacja wysokiego bezrobocia,
niskiej aktywności zawodowej oraz niskich dochodów mieszkańców i firm
przy niskich dochodach samorządów, dekapitalizacji infrastruktury i negatywnym wizerunku tworzy niebezpieczną mieszaninę ograniczającą możliwości przyszłych pozytywnych procesów rozwojowych ( ryc. 3 ).
Jednak o tym czy kryzys miasta przemysłowego będzie miał charakter przejściowy, czy też doprowadzi do jego długotrwałego regresu, przekonamy się raczej ex post. Jednego możemy być wszakże w miarę pewni.
Charakter przyszłego wzrostu w konurbacji postindustrialnej będzie zupełnie inny niż dotychczas, gdyż nie będzie mu raczej towarzyszył rzeczywisty
wzrost liczby ludności i miejsc pracy, jak to miało miejsce w okresie industrializacji. Wzrost ten będzie miał charakter bardziej fragmentaryczny –
ograniczony do niektórych działalności gospodarczych i miejsc, podczas gdy
inne będą nadal podlegały procesom depopulacji, a nawet kurczenia się.

2.3. Determinanty adaptacji
Miasta uważane są za kwintesencję złożonych systemów adaptacyjnych
( Batty i in. 2004 ), mają bowiem charakter dynamiczny, wzajemnie powiązany i otwarty – nieustannie ewoluują pod wpływem zmian wewnętrznych
i impulsów zewnętrznych ( Bai 2003 ). Rodzi się w tym względzie pytanie

48

2.3. determinanty adaptacji

Ryc. 3. Mechanizm upadku miasta tradycyjnego przemysłu
Źródło  : opracowanie własne.

o czynniki, które wpływają na możliwości pokonania kryzysu i sposoby
wychodzenia z zapaści. Za Kucińskim ( 2008 ) przyjmuję, że zdolność
ta zależy od czterech grup czynników, które wzajemnie na siebie wpływają  :
– wykształconych w toku dotychczasowego rozwoju cech danego miejsca
(społecznych, gospodarczych i przestrzennych), czyli cech endogenicznych,
– jego lokalizacji,
– natury sytuacji kryzysowej,
– kontekstu krajowego i międzynarodowego (otoczenia instytucjonalnego).
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2.3.1. Znaczenie cech lokalnych
Sposób, w jaki gospodarka danego obszaru ( miasta, regionu ) reaguje na
kryzys istotnych dlań dotąd działalności gospodarczych lub inną sytuację
destabilizującą, pozwala wnioskować o jego wewnętrznej sile lub słabości.
Istnieje wiele poglądów co do zdolności adaptacji związanych z cechami
endogenicznymi danego obszaru. W szczególności podkreśla się rolę
milieu tworzonego przez istniejące instytucje, jakość kapitału ludzkiego,
a także zdolności danego miejsca do zatrzymania wykształconych i wykwalifikowanych mieszkańców. Jak wskazuje Glaeser ( 2005  : 152 )  : „ odnowa
w sposób krytyczny zależy od tego, w jaki sposób mieszkańcy reagują na
kryzys – czy opuszczają dane miejsce, czy też szukają nowych podstaw
rozwoju w tym miejscu ”. Taka „ innowacyjna ” odpowiedź milieu na kryzys
jest dużo bardziej prawdopodobna, jeśli mieszkańcy chcą pozostać w regionie dla innych przyczyn niż tylko ekonomiczne. Silna tożsamość lokalna
może być więc zdaniem Gleasera istotnym zasobem odnowy ekonomicznej
danego miejsca. Pezzini ( 2007 ) podkreśla zdolności organizacyjne, jakość
instytucji ( institutional capacity ), wolę partycypacji mieszkańców i demokratyczny styl zarządzania jako istotne składniki zdolności podtrzymania
sukcesu lokalnego. B. Domański ( 2000 ) dowodzi, że „ pośredniczącą ” rolę
może odegrać także „ zbudowana przeszłość ” w postaci atrakcyjnego środowiska urbanistycznego i dostępności budynków dla nowych działalności,
czym tłumaczy zdolność Gliwic do przyciągnięcia po 1945 r. dużej liczby
lwowiaków i utworzenia tam Politechniki Śląskiej
Niewątpliwie kluczową rolę odgrywają istniejące w danym miejscu
zasoby kapitału ludzkiego i społecznego, w tym wykształcenie mieszkańców, kultura współpracy, silne poczucie tożsamości i zdolność wykreowania
efektywnego przywództwa. Rodríguez-Pose ( 1994 ) wskazuje, że zdolność
sfery społecznej do szybkiej adaptacji do zmian w okresie zmiany strukturalnej wpływa w dużym stopniu na możliwości wzrostu gospodarczego
w danym miejscu.
Istotną częścią czynnika społecznego jest domena polityki i administracji lokalnej, która przez niektórych autorów, np. Billert ( 2012 ), traktowana
jest jako odrębna sfera. Niewątpliwie zdolność do zarządzania zmianą jest

50

2.3. determinanty adaptacji

jedną z kluczowych kompetencji ułatwiających wykreowanie nowej ścieżki
rozwojowej.
Zarządzanie rozwojem lokalnym w dużym mieście jest złożonym procesem, w którym uczestniczy wielu interesariuszy, a żaden z nich nie ma
pełnej kontroli nad zachodzącymi procesami ( Swianiewicz i Klimska 2003;
Sagan 2000; Pyka 2011 ). Pojawiają się wręcz opinie ( np. Yates 1977 ),
że wobec stopnia skomplikowania relacji i mnogości interesariuszy wielkie
miasta są wręcz niesterowalne ( ungovernable ). Wynika to z istotnej zmiany
modelu rozwoju miasta współczesnego w porównaniu z epoką tzw. industrialnego modernizmu.
Dobrze opisał ten mechanizm Billert ( 2012 ). W tej pierwszej fazie rozwoju, która w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej dominowała od
okresu międzywojennego po lata 1970., możliwy był konsensus interesów
społecznych mieszkańców ( zapotrzebowanie na miejsca pracy, mieszkania
i możliwości konsumpcyjne ) ze stosunkowo prostymi systemami działania kapitału prywatnego ( fordowski typ produkcji masowej ) przy wysokiej
sprawności rządzenia miastem wobec jasności celów rozwojowych państwa
opiekuńczego. Procesy globalizacji i dezindustrializacji oraz zmiany kulturowe doprowadziły do sytuacji, gdy wobec potęgi prywatnego kapitału oraz
rosnącej liczby zróżnicowanych potrzeb społecznych wynikłej z emancypacji dotychczas zmarginalizowanych grup społecznych ( np. kobiet, młodzieży, mniejszości seksualnych ) oraz wzrostu rozwarstwienia w obrębie
dawnej klasy średniej ( tzw. „ teoria klepsydry ” ) władze miasta nie są w stanie same skutecznie zarządzać miastem, ani też samodzielnie formułować
programów jego rozwoju. Tradycyjny model rządzenia ( government ),
który był skuteczny w dobie miasta fordowskiej industrializacji, musiał
zostać zastąpiony przez nowy model – współrządzenia ( governance ),
czyli wielopodmiotowego budowania polityki rozwoju miasta opartego
na systemie porozumień między władzami publicznymi, zróżnicowanymi
potrzebami społecznymi i nie mniej złożonymi interesami rynku ( Billert
2012 ). Oczywistym jest, że skala wyzwań wobec władz publicznych jest
w systemie „ współrządzenia ” nieporównywalnie większa niż w dawnej
epoce „ rządzenia ”.
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Na skuteczność zarządzania rozwojem lokalnym przez władze publiczne
wpływa wiele czynników, zarówno zależnych, jak i słabo zależnych od
władz lokalnych ( zob. Jarczewski W. 2008 ). Możliwości wdrożenia różnych strategii rozwojowych zależą od wielu czynników, w tym determinacji
interesariuszy, preferowanych przez nich wartości, historycznie wykształconych struktur gospodarczych i przestrzennych danego miasta, dostępności kapitału czy lokalizacji danego miejsca w stosunku do obszarów wzrostu
gospodarczego ( Szirmai i in. 2002 ).
Swianiewicz i Klimska ( 2003 ) podkreślają, że szczególnie znaczenie
mają warunki instytucjonalne i polityczne. Autorzy ci za Putnamem ( 1995 )
wskazują że sprawność samorządu zależy od jego demokratycznej legitymizacji oraz zdolności do podejmowania i realizowania decyzji. Ten drugi
aspekt dobrze oddaje metafora Osborna i Gaeblera ( 1992 ), którzy stwierdzili, że przewagę będą miały te jednostki lokalne, których przywódcy będą
„ umieli sterować łodzią, a nie tylko wiosłować ”.
Problemem szczególnym jest to, że skala i złożoność wyzwań w podlegającym głębokiej zmianie strukturalnej obszarze tradycyjnego przemysłu wymaga wysokiej sprawności w zarządzaniu dynamicznymi procesami restrukturyzacji, tymczasem w takich miejscach trudno znaleźć
liderów o pożądanych kompetencjach i kwalifikacjach, co wiąże się z charakterem ukształtowanych w przeszłości elit ( ich liczebność i powiązanie z dominującymi obecnie interesariuszami działającymi na rzecz status
quo ). Friedmann ( 1966  : 38, cyt. za Gore 1984 ) napisał ongiś, że „ lokalne
przywództwo jest decydujące dla udanego dostosowania do zewnętrznych
zmian. Jakość przywództwa zależy jednak przy tym od dotychczasowych
doświadczeń regionu ”.
Zdolność lokalnego systemu politycznego do kreowania pozytywnych
zmian wiąże się z umiejętnym kompromisem między dwiema skrajnościami  : brakiem stabilności władzy a jej skostnieniem. Niewątpliwie prowadzenie spójnej wieloletniej polityki rozwojowej wymaga kontynuacji,
rozumianej nawet nie jako obecność tych samych osób w aparacie władzy,
lecz ciągłość sposobu myślenia i działania. Na dobre zaplanowanie i realizację celów rozwoju potrzeba bowiem czasu, który potrzebny jest m.in.
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do zawiązania współpracy, koniecznej dla powodzenia przedsięwzięcia,
konfrontacji powziętych zamierzeń i zgromadzenia niezbędnych zasobów,
w tym informacji ( Tracy 2010; Sagan i Canowiecki 2011 ). Czas ten jest
zwykle dłuższy niż czteroletnia kadencja. Z drugiej strony – zbyt długie
sprawowanie władzy przez daną grupę ludzi często obniża jej jakość.
Napięcie między niestabilnością a skostnieniem jest szczególną bolączką
w polskiej rzeczywistości. W zakresie mechanizmów zarządzania na szczeblu lokalnym kluczowe są tu rozwiązania dotyczące kompetencji organu
wykonawczego i uchwałodawczego. Newralgiczną cezurą był rok 2002,
kiedy to radykalnie umocniono legitymizację organu wykonawczego poprzez
wprowadzenie wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Przed 2002 r., mające silną pozycję rady miejskie często korzystały z posiadanej kompetencji do dokonania zmian w składzie zarządu gminy. To doprowadzało nierzadko do głębokich wahań w koncepcji rozwoju miasta, co na
ogół było szkodliwe. Nakładała się na to powszechna w Polsce, niekorzystna
dla planowania strategicznego specyficzna odmiana tzw. modelu większościowego sprawowania władzy (Swianiewicz i Klimska 2003). Polega on na
tym, że zwycięskie ugrupowanie „przejmuje pełną odpowiedzialność za sprawowanie władzy, nie dopuszczając opozycji do współdecydowania i usuwając
prawdziwych i rzekomych zwolenników poprzedniej władzy nawet ze stosunkowo niskich stanowisk w administracji miasta, ale również na poziomie programowym odrzuca stanowiska i projekty wypracowane przez
poprzedników ” ( Swianiewicz i Klimska 2003  : 19 ).
Obowiązujący od 2002 r. model ustroju polskiej gminy sprawia, że odpowiedzialność za procesy rozwoju lokalnego ( rzecz jasna w ramach szerszych ograniczeń strukturalnych ) spoczywa przede wszystkim na osobach
zarządzających gminą wraz z ich zapleczem koncepcyjnym. Równocześnie,
jak pokazały badania Bukowskiego, Flisa, Hess i Szymańskiej ( 2011 ),
sprawowanie władzy wykonawczej w samorządzie w ramach obecnych regulacji prawnych daje bardzo dużą przewagę w walce wyborczej
o jej ponowne zdobycie. Cytowani autorzy wyliczyli nawet ilościowo
tę przewagę dla miast województwa małopolskiego. Kandydaci o statusie
inkumbenta otrzymywali w wyborach w 2010 r. o 20 % wyższe poparcie
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Ryc. 4. Zmiany na stanowisku prezydenta
lub burmistrza w miastach konurbacji katowickiej w okresie 1991 − 2013
Uwaga  : ujęto zarówno zmiany w wyniku
wyborów, jaki i mające miejsce w czasie
kadencji.
Źródło  : opracowanie własne na podstawie
danych Państwowej Komisji Wyborczej,
kwerendy stron internetowych miast oraz
prasy lokalnej.

niż pretendenci. Status inkumbenta miał przy tym większe
znaczenie w dużych miastach
niż w małych. Zmiany na stanowiskach burmistrza i prezydenta
w konurbacji katowickiej również oddają tę prawidłowość,
ale głównie dla miast średnich
i dużych ( ryc 4 ). W ośrodkach
miejskich o liczbie mieszkańców
30 tys. i więcej w piątej i szóstej
kadencji samorządu stanowisko
utrzymało ponad ⅔ prezydentów i burmistrzów. Natomiast
w miastach mniejszych rotacja
na tym stanowisku w trzech
ostatnich kadencjach samorządu
była równie częsta, jak w okresie
przed wprowadzeniem bezpośredniego trybu wyboru wójtów,
burmistrzów i prezydentów.

2.3.2. Znaczenie lokalizacji
Opisując transformację ośrodków monofabrycznych w Estonii, Ernits
( 1999 ) stwierdził, że istnieje jeden wspólny czynnik decydujący o sukcesie
transformacji tych miast  : bliskość jakiegoś większego ośrodka. Zdaniem
tego autora lokalizacja nie jest bezpośrednim powodem problemów występujących w starych osadach przemysłowych, lecz ich multiplikatorem, co
sprawia, że rozwiązania problemów stają się trudniejsze. Rozwój drobnej
przedsiębiorczości bywa często ograniczony niekorzystną lokalizacją osady
i zbyt małym rynkiem lokalnym.
Znaczenie lokalizacji przejawia się przede wszystkim usytuowaniem
danego miejsca w stosunku do biegunów wzrostu, np. wielkich aglomeracji
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ze zdywersyfikowaną strukturą ekonomiczną a także w stosunku do regionalnych, krajowych i międzynarodowych rynków zbytu.
Zdaniem Beatty, Fothergill i Powella ( 2007 ) lokalizacja jest jednym z głównych czynników wyjaśniających zróżnicowanie trajektorii rozwoju dawnych brytyjskich regionów górniczych w ciągu ostatnich 30 lat. Przykładem
sukcesu są zagłębia węglowe w Midlands ( South Derbyshire / North West
Leicestershire, North Warwickshire i South Staffordshire ), gdzie miejsca
pracy utracone w górnictwie zostały zastąpione przez inne działalności
gospodarcze, stopa bezrobocia jest relatywnie niska, a aktywność ekonomiczna ludności wysoka. Autorzy ci uważają, że centralne położenie tych
zagłębi i sąsiedztwo obszarów prosperity gospodarczej sprawia, że ich
restrukturyzacja nigdy nie była tak trudna, jak innych regionów pogórniczych, np. południowej Walii. Mimo długich i intensywnych działań
na rzecz restrukturyzacji, izolacja wielu byłych osad górniczych i trudne
warunki terenowe w południowej Walii sprawiają, że nie są one atrakcyjne
dla inwestorów zewnętrznych. W rezultacie stopa zastąpienia dawnych
miejsc w górnictwie jest tam niska, a mieszkańcy zmuszeni są szukać pracy
w innych obszarach gospodarki lub po prostu na stałe emigrują. W walijskich dolinach stopa aktywności zawodowej pozostaje niska, a realna stopa
bezrobocia jest bardzo wysoka ( Beatty, Fothergill i Powell 2007 ).
Sama korzystna lokalizacja jest rzecz jasna czynnikiem sprzyjającym,
ale może być niewystarczająca, gdy nie towarzyszy jej aktywna polityka
prorozwojowa. Badania W. Jarczewskiego ( 2008 ) dobitnie potwierdziły,
że sukces w przyciągnięciu inwestorów zewnętrznych ma miejsce wówczas,
gdy działaniom proinwestycyjnym władz publicznych towarzyszy pewna
minimalna akceptowana przez przedsiębiorców atrakcyjność inwestycyjna,
na którą to składa się przede wszystkim dostępność komunikacyjna oraz
cechy rynku pracy.
Pouczającym przykładem w tym względzie są doświadczenia węgierskiego miasta Tatabánya ( Grosz i Rechnitzer 1999 ). To 70-tysięczne miasto
w okresie realnego socjalizmu było typowym ośrodkiem monofunkcyjnym zdominowanym przez kompleks górniczo-energetyczny. Pod koniec
lat 1980. kopalnie węgla zamknięto, a stopa bezrobocia szybko wzrosła.
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Władze lokalne – wobec niemożności otrzymania pomocy od rządu centralnego – podjęły skuteczne działania restrukturyzacyjne. Stworzona
przez miejscowe środowiska organizacja rozwoju gospodarczego ( pierwsze tego typu przedsięwzięcie na Węgrzech ) przedstawiła długoterminową
strategię, która zakładała przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych w oparciu o zdiagnozowaną główną przewagę konkurencyjną miasta  : bardzo
korzystne położenie ( Grosz i Rechnitzer 1999 ). Tatabánya leży bowiem
w połowie drogi między Budapesztem a Györ, w korytarzu transportowym
autostrady M1 łączącej Budapeszt i Wiedeń. Konsekwentne wdrożenie tej
strategii zaowocowało znaczącymi inwestycjami zagranicznymi i stworzeniem kilku tysięcy nowych miejsc pracy na terenie samej strefy aktywności gospodarczej, co przywróciło miastu witalność gospodarczą ( Baráth,
Molnár i Szépvölgyi 2001 ).

2.3.3. Wpływ cech sytuacji kryzysowej
Jak podkreśla Kuciński ( 2008 ), na szanse wyjścia z regresu istotnie wpływa
sama natura kryzysu  : jego geneza, charakter i głębokość. Za Kucińskim
( 2008 ) i Zacherem ( 2005 ) wyróżniam trzy cechy sytuacji kryzysowych,
które wpływają na możliwość ich przezwyciężenia  :
– Geneza kryzysu w odniesieniu do skali przestrzennej. Czy kryzys ma
przyczyny i skalę lokalną, czy też regionalną, krajową, a nawet szerszą ?
– Geneza kryzysu w odniesieniu do trendu rozwoju gospodarki czy jej
gałęzi. Czy kryzys ma charakter cykliczny ( wynikł z krótkotrwałego
cyklu koniunkturalnego ), czy też jest dłuższym trendem oznaczającym
schyłek tej działalności ?
– Czy kryzys przebiega powoli, czy gwałtownie, szokowo ?
Sytuacje kryzysowe o genezie i skali lokalnej w rozwoju miasta przemysłowego, powstałe w wyniku osłabienia czy zaprzestania działalności firm
przemysłowych, mogą wynikać z nieprzystosowania cech tego ośrodka do
obecnych potrzeb lokalizacyjnych przedsiębiorstw. Może to być związane
z brakiem terenów pod ekspansję zakładów, słabą dostępnością transportową w porównaniu z innymi ośrodkami położonymi w bliskim sąsiedztwie. W dobie powszechnej konkurencji o inwestora duże znaczenie ma
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także sprawność i podejście administracji publicznej. Niezadowolenie
z działań administracji publicznej w dotychczasowym miejscu prowadzenia
działalności gospodarczej jest w świetle przeprowadzonych ostatnio badań
( Guzik i in. 2013 ) jednym z głównych czynników relokacji małych i średnich firm produkcyjnych z rodzimym kapitałem w skali lokalnej i regionalnej ( wewnątrz województwa ). Na przyczynę tę wskazała ⅓ przedsiębiorców o kapitale polskim, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat podjęli decyzję
o budowie nowego zakładu w województwie małopolskim.
Niejednorodna skuteczność działań mających na celu przezwyciężenie
kryzysu wynika z różnych przyczyn sytuacji kryzysowej – cyklu koniunkturalnego, czy też trendu schyłkowego danej działalności gospodarczej.
W tym drugim przypadku działania mające na celu podtrzymanie dotychczasowej specjalizacji gospodarki w danym ośrodku czy regionie będą
zazwyczaj nieskuteczne i jedynie opóźnią nieunikniony proces upadku
wiodących dotąd działalności.
Cechy kryzysu związane z jego wymiarem czasowym – czy jest on
nagłym szokiem, czy też procesem stopniowym, wieloletnim – również
mają odmienne konsekwencje. Powolny zanik dotychczasowych działalności powoduje, że osoby tracące pracę łatwiej są wchłaniane przez alternatywne działalności powstające na danym obszarze. W konurbacji katowickiej dobrą ilustracją tego fenomenu jest rynek pracy Chorzowa w pierwszej
połowie lat 1990. ( Kłosowski i Runge 2001 ). Ten największy do okresu międzywojennego wyspecjalizowany ośrodek przemysłowy znajdował się od
lat 1970. w fazie depopulacji, co miało dobre strony w pierwszym okresie
transformacji, jako że napór młodych osób wchodzących na rynek pracy
w Chorzowie był mniejszy niż w wielu innych miastach konurbacji, co
umożliwiało lepszą ich absorpcję na lokalnym rynku pracy.
W sumie przezwyciężenie kryzysu jest szczególnie trudne, gdy jest on
zjawiskiem ponadlokalnym, objawem długoterminowego procesu upadku,
a jego przebieg jest gwałtowny i szokowy. Taki splot może powodować dużą
przewlekłość i głębokość kryzysu, co generuje dalsze turbulencje i zagrożenia dla procesów rozwoju lokalnego ( Zacher 2005 ).
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2.3.4. Wpływ kontekstu ogólnokrajowego i międzynarodowego
Kontekst krajowy i międzynarodowy odgrywa dwojaką rolę. Po pierwsze
to, jak wyglądała sytuacja w gospodarce krajowej i światowej, gdy dany
region doświadczył szoku transformacyjnego i recesji, może wpływać na
sposoby przezwyciężenia kryzysu ( Kuciński 2008 ). Szczególne okno sposobności, jakie otworzyło się w latach 1990., ułatwiając reindustrializację
krajów postsocjalistycznych w Europie, wiązało się z faktem, że w niektórych gałęziach przemysłu w krajach dojrzałego kapitalizmu rosła szybko
presja na wzrost efektywności poprzez obniżenie kosztów produkcji przy
zachowaniu jakości produktów i odpowiedniej elastyczności co do reakcji
na potrzeby rynku. Tym samym kraje Europy Środkowej o wykształconej
kulturze technicznej i niższych kosztach pracy stały się atrakcyjnym miejscem zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Czasowo i przestrzennie zróżnicowany regres dominującej działalności
może w konurbacji przemysłowej wpływać zasadniczo na tempo i możliwość zmiany dotychczasowej trajektorii rozwoju. Doskonałym przykładem
są doświadczenia miast Zagłębia Ruhry. Podobnie jak ekspansja działalności górniczej, tak i jej regres miał tam wyraźny przebieg strefowy – górnictwo zanikło wpierw w południowej części niecki ( tzw. strefa Ruhry ), później środkowej ( strefa Hellweg ), a w końcu w północnej ( strefa Emscher ).
Główna faza regresu w strefie Hellweg ( koniec lat 1950. – początek
lat 1970. ) wystąpiła w okresie „ niemieckiego cudu gospodarczego ”, co znacznie ułatwiło restrukturyzację lokalnych gospodarek pogórniczych miast.
Przykładowo, Bochum – jedno z czterech głównych miast strefy Hellweg –
straciło pomiędzy 1957 a 1975 r. ponad 43 tys. miejsc pracy w górnictwie,
ale wielkie inwestycje, tak w przemyśle ( sama fabryka Opel Bochum dała
ponad 20 tys. miejsc pracy ), jak i w usługach ( m.in. Uniwersytet Zagłębia
Ruhry i wielkie centrum handlowe Ruhr Park ), w dużej mierze zrekompensowały ten spadek ( Bronny 1980 ). Restrukturyzacja gospodarek wielkich
i starych miast strefy Hellweg, zwłaszcza Essen, Bochum i Dortmundu,
w latach 1960. znacznie wzmocniła ich potencjał usługowy względem
monofunkcyjnych miast strefy Emscher, wyrosłych w czasie XIX-wiecznej
industrializacji. Tym ostatnim przypisano w regionalnym planie rozwoju
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Zagłębia Ruhry ( Gebietsentwicklungplan ) z 1966 r. rolę wyłącznie przemysłową ( Blase 1997 ). W efekcie, kiedy w latach 1980. i 1990. nastąpił w strefie
Emschery silny regres tradycyjnych działalności przemysłowych, możliwości restrukturyzacji lokalnych gospodarek tamtejszych miast były znacznie
mniejsze, tym bardziej że w latach 1990. priorytety ( a w ich efekcie środki
finansowe ) w polityce regionalnej Niemiec po zjednoczeniu przeniosły się
w kierunku wschodnich landów ( dawnej N R D ).
Po wtóre liczy się krajowy kontekst instytucjonalny. Regiony są przecież częścią większych systemów krajowych i międzynarodowych. Birch,
Mackinnon i Cumbers ( 2010 ) stawiają tezę, że rozwiązania instytucjonalne
na szczeblu krajowym warunkują różne wzory ( patterns ) regionalnej adaptacji. Autorzy ci wskazują na różnice pomiędzy brytyjskim a niemieckim i francuskim podejściem do polityki regionalnej w obszarach tradycyjnego przemysłu. W Wielkiej Brytanii przez blisko pół wieku głównym
mechanizmem zmiany strukturalnej w starych okręgach przemysłowych
była polityka przyciągania inwestorów zewnętrznych, czyli transplantacja
z zewnątrz nowych technologii i praktyk organizacyjnych do obszaru tradycyjnego przemysłu. W Republice Federalnej Niemiec i Francji natomiast
promowano raczej zmiany poprzez oparcie na istniejących regionalnych
i krajowych zasobach oraz kompetencjach, wspierając proces dywersyfikacji w kierunku bardziej zaawansowanych, ale pokrewnych branż niż te,
które w takich obszarach były dotychczas dominujące ( Birch, Mackinnon
i Cumbers 2010; Martin i Sunley 2006 ). Ponieważ zdolność do przyciągnięcia zewnętrznego kapitału poszczególnych regionów była różna, jak dowodzą Birch, Mackinnon i Cumbers ( 2010 ), większych zróżnicowań w wynikach gospodarczych pomiędzy starymi okręgami przemysłowymi należy
spodziewać się w Wielkiej Brytanii 2.
2 Przy czym wraz ze zdobywaniem pozycji przez tzw. endogeniczny model rozwoju
regionalnego – polityka wobec okręgów tradycyjnego przemysłu dość istotnie się zmieniła w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Kluczowe
elementy tego (wprowadzanego od lat 1980.) modelu obejmują nacisk na takie działania, jak inwestowanie we wzrost kompetencji i kwalifikacji pracowników (szkolenia),
wsparcie działalności badawczo-rozwojowych czy szerzej gospodarki opartej na wiedzy
oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (Birch, Mackinnon i Cumbers 2010).
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Analiza porównawcza funkcjonowania okręgów tradycyjnego przemysłu
( identyfikowanych z dawnymi zagłębiami węglowymi ) w czterech „ starych ”
krajach U E przeprowadzona przez Bircha, Mackinnona i Cumbersa
( 2010 ) dla okresu 1996 − 2003 ujawniła kilka interesujących prawidłowości. Wspólną cechą, niezależną od kontekstu krajowego, był słabszy wzrost
gospodarczy w zdecydowanej większości regionów tradycyjnego przemysłu niż średnia dla danego kraju, co dowodzi, że przemiana strukturalna
w takich regionach jest nadal wyzwaniem.
Kontekst krajowy uwypuklił się natomiast w dwóch istotnych sferach.
Po pierwsze zróżnicowanie tempa wzrostu ekonomicznego w tych regionach było silnie skorelowane z trendem ogólnokrajowym. Największe zróżnicowania wewnątrzkrajowe zaobserwowano przy tym w Wielkiej Brytanii,
co zdaniem cytowanych autorów potwierdza hipotezę o większym zróżnicowaniu wyników w neoliberalnym modelu kapitalizmu anglosaskiego,
bardziej elastycznego niż we Francji, Niemczech czy Hiszpanii.
Kolejnym wymiarem uwypuklającym znaczenie kontekstu krajowego
były różnice w tempie i głębokości zmian strukturalnych na rynku pracy.
W regionach tradycyjnego przemysłu w Wielkiej Brytanii miała miejsce
szczególnie silna dezindustrializacja, podczas gdy w regionach niemieckich
i francuskich bezwzględne i względne spadki zatrudnienia w przemyśle
były znacznie mniejsze, a w niektórych regionach dochodziło nawet do
reindustrializacji.
Mimo że tempo wzrostu liczby miejsc pracy w usługach wiedzochłonnych było wyższe w regionach brytyjskich, to ogólny bilans miejsc pracy
w „ gospodarce opartej na wiedzy ” ( usługi wiedzochłonne oraz przemysł
wysokiej techniki ) był korzystniejszy we Francji i Niemczech. Różnice
w tempie powstawania „ nowej gospodarki ” były jednak bardzo silnie zróżnicowane wewnątrz każdego z tych krajów, co potwierdza istotną rolę cech
regionalnych. Najsilniejsze zróżnicowanie cechowało znów regiony brytyjskie, gdzie obszary notujące najgorsze wyniki skupiały się w północnej
Anglii, Szkocji i Walii, w porównaniu ze znacznie korzystniejszą sytuacją
w Południowym Yorkshire i Midlands ( Birch, Mackinnon i Cumbers 2010 ).
Cytowani autorzy wskazują na struktury długiego trwania, odzwierciedlające
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trwały podział Wielkiej Brytanii na północ i południe w zakresie poziomu
dobrobytu. W opinii Bircha, Mackinnona i Cumbersa ( 2010  : 50 ) zróżnicowanie to „ nie tylko sugeruje, że czynniki geograficzne, takie jak lokalizacja i dostępność, odgrywają ważną rolę w procesie adaptacji, ale akcentują
zarazem historycznie ukształtowany i utrwalony charakter nierównomiernego rozwoju w Wielkiej Brytanii ” ( zob. też Rodríguez-Pose 1998;
Beatty, Fothergill i Powell 2007 ).
W latach 1990. w krajach Europy Zachodniej i Północnej polityka
regionalna, oparta dotąd na działaniach wzmacniających dywersyfikację
istniejących branż oraz przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, zmieniła
się w kierunku promocji działań wzmacniających rozwój endogeniczny.
Tymczasem w Polsce, tak jak i w innych krajach Europy Środkowej, została
wówczas zainicjowana na szerszą skalę polityka przyciągania inwestycji
zagranicznych, czyli tzw. model transplantacyjny. Dominującym narzędziem w tym zakresie było – podobnie jak ongiś w Wielkiej Brytanii –
przyciąganie inwestycji zewnętrznych poprzez system zachęt, głównie
w postaci specjalnych strefy ekonomicznych, a także grantów inwestycyjnych. W okresie transformacji lat 1990. tworzenie nowych miejsc pracy
i przyciąganie kapitału zagranicznego było w efekcie jednym z głównych
celów samorządów terytorialnych.
Po roku 2004 obserwujemy większe zróżnicowanie narzędzi rozwoju
lokalnego i regionalnego w okręgach tradycyjnego przemysłu w Polsce,
co zostało wprowadzone – nie ma tego co ukrywać – głównie pod wpływem idei i środków finansowych płynących z Brukseli. Nie sposób oprzeć
się przy tym wrażeniu, że te unijne założenia są „ twórczo ” adaptowane do
polskiej sytuacji, żeby wspomnieć tylko o polskim modelu rewitalizacji,
który koncentruje się na perspektywie remontowej, a część społeczna jest
zazwyczaj traktowana fasadowo ( Domański B. i Gwosdz 2010b ).
Model rozwoju oparty na kapitale zewnętrznym i preferencje dla inwestycji na terenach niezagospodarowanych ( niewymagających tak kosztownej rehabilitacji jak działki poprzemysłowe, tzw. brownfield, i na dodatek
posiadające często znacznie lepszą dostępność komunikacyjną ) w naturalny sposób preferował w Polsce regiony i miasta, które mogły zaoferować
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takie nieruchomości. Równocześnie brak polityki nakierowanej na ekonomiczne generowanie wartości przez istniejącą zabudowę przy słabszej
pozycji konkurencyjnej tejże w stosunku do terenów niezagospodarowanych automatycznie stawiał w nierównej sytuacji poszczególne miasta.
Systemowe uwarunkowania przyjęte w Polsce po 1989 r., w tym przede
wszystkim rozwiązania prawne w zakresie planowania przestrzennego
i gospodarki mieszkaniowej, miały w efekcie hamujący wpływ na możliwości pozytywnych przekształceń zdegradowanych terenów miejskich ( zob.
Billert 2012; Kipta 2012 ).
Krajowy kontekst w przypadku okręgów tradycyjnego przemysłu
w Polsce sprzyjał więc dywergencji ich rozwoju w skali lokalnej i regionalnej. Przyczyniały się do tego trzy główne czynniki  : neoliberalne podejście
do gospodarki, które faworyzowało silne regiony kosztem słabych, różna
zdolność przyciągania kapitału zewnętrznego przez poszczególne miejsca
( wygranymi były obszary metropolitalne oraz niektóre dobrze skomunikowane z Europą Zachodnią tereny w Polsce zachodniej, przede wszystkim
w województwie dolnośląskim ) a wreszcie brak polityki miejskiej, która
mogłaby wzmocnić konkurencyjność terenów wcześniej zainwestowanych.
Podsumowując – czas wystąpienia kryzysu regionów i miast tradycyjnego przemysłu w połączeniu z cechami lokalnymi i regionalnymi oraz
charakterem zewnętrznego otoczenia instytucjonalnego wpływa na możliwości dalszego rozwoju danego obszaru. Splot ten może zapoczątkować
nieergodyczną sekwencję o charakterze zależności od ścieżki, ze względu
na unikalne połączenie ( critical conjuncture ) tych uwarunkowań.
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nowej ścieżki rozwoju
W tej części pracy poddam analizie mechanizmy tworzenia nowej ścieżki
rozwoju oraz relacje między „ nowymi ” i „ starymi ” działalnościami gospodarczymi. Tworzenie nowej ścieżki jest definiowane jako faza dość szybkiej i głębokiej zmiany prowadząca do wykształcenia się nowych struktur gospodarczych, innych niż dotychczasowe ( Ietri i Rota 2007 : 205 ).
Podstawowym pytaniem, które się nasuwa w związku z powyższym, jest
to – zgodnie z określeniem Boschmy ( 2007 : 4 ) – w jakim stopniu nowe
branże powstają od zera ( from scratch ), a na ile ich rozwój zależny jest od
istniejących już cech miejsc, które sprawiają, że niektóre obszary są lepszymi
miejscami do rozwoju nowych gałęzi przemysłu od innych. Za Schienstockiem ( 2007 ), Wickenem ( 2005 ) oraz Bartheltem i Boggsem ( 2005 ) uznaję
za podstawowe następujące założenia dotyczące tworzenia nowej ścieżki :
– Pojawiająca się ścieżka staje się nową warstwą w danym systemie gospodarczym, zwiększając jego złożoność i heterogeniczność, jest to dynamiczny proces, w którym ma miejsce zarówno przekształcanie istniejących struktur ( starej ścieżki ), jak i kształtowanie zawiązującej się
struktury.
– Tworzenie się nowej ścieżki nie jest w pełni racjonalnym i kontrolowanym procesem podejmowania decyzji, bowiem jego nieodłącznym
elementem są nieprzewidywalne a priori impulsy wytwarzane wskutek
konfliktów między interesariuszami procesu zmian. Proces tworzenia
ścieżki jest raczej okresem eksperymentowania, uczenia się i konfrontacją pomiędzy siłami status quo i tymi działającymi na rzecz zmiany,
a także wzajemnego tarcia pomiędzy tymi ostatnimi – w fazie tworzenia
ścieżki przyszły kierunek rozwoju jest bowiem słabo przewidywalny.
Proces ewolucji regionalnej gospodarki ma charakter złożony i podlega wpływom różnych mechanizmów. Za Lesterem ( 2003, 2006 ) można
wymienić cztery główne mechanizmy powstawania „ nowej ścieżki ” :
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– powstanie nowych działalności gospodarczych „ od wewnątrz ” ( indigenous creation ),
– transplantacja działalności i technologii z innych miejsc ( np. poprzez
inwestycje zewnętrznych podmiotów ),
– różnicowanie się w kierunku branż technologicznie pokrewnych,
– modernizacja ( upgrading ) istniejących gałęzi gospodarki.
Lester ( 2003 ) podkreśla, że istotne jest zrozumienie zasadniczych różnic występujących pomiędzy tymi czterema „ typami idealnymi ” tworzenia
nowej ścieżki. Uwarunkowanie sukcesu ( i prawdopodobieństwo porażki )
jest inne dla każdego z nich, inne są wzory innowacji, wreszcie odmienna
jest rola władz publicznych, uniwersytetów i innych pozostałych lokalnych
i regionalnych interesariuszy, np. instytucji finansowych ( tab. 4 ). Poniżej
bardziej szczegółowo omówiłem każdy z tych mechanizmów. Ponieważ
różnice pomiędzy modernizacją istniejących branż a różnicowaniem się
w kierunku branż pokrewnych nie są zbyt ostre ( podkreśla to zresztą sam
Lester ), omówiłem je łącznie.

3.1. Nowa ścieżka endogeniczna
Nowy paradygmat technologiczny ( fala innowacji ) może umożliwić regionom wykształcenie nowych działalności gospodarczych, odmiennych od
ich dotychczasowego portfolio branżowo-technologicznego. Zdaniem
Boschmy ( 2007 ) nowe działalności gospodarcze mogą powstać w różnych
typach regionów, gdyż reprezentują fundamentalną nieciągłość wobec
dotychczasowych procesów rozwoju. Czy nowe działalności gospodarcze
mają jednak faktycznie charakter nieciągłości i nie nawiązują do istniejących cech miejsca, czy też jednak nowa ścieżka wchodzi w interakcję ze
starszymi ścieżkami poprzez pośredniczący wpływ ukształtowanych cech
regionalnych, które mogą stymulować lub ograniczać powstanie nowych
gałęzi gospodarki ? Mówiąc inaczej, rodzi się pytanie czy nowa ścieżka rozwoju jest procesem zależnym od miejsca ( place dependent ), czy też nieza-
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pojawienie się w danym regionie nowych
działalności gospodarczych i technologii
dzięki rozwojowi endogenicznemu,
przede wszystkim zaś dzięki lokalnej
innowacyjności i procesom spin-offs

import nowych działalności i technologii
poprzez inwestycje podmiotów zewnętrznych
lub migracje ludzi

dominujące dotąd gałęzie przemysłu zanikają,
lecz kluczowe kompetencje zostają wykorzystane
przez nowo powstające, zbliżone technologicznie,
ale zwykle bardziej zaawansowane branże

odbudowa potencjału gospodarczego w oparciu
o tradycyjne branże, które odzyskują
konkurencyjność poprzez wykorzystanie nowych
technologii lub wprowadzenie nowych produktów
i usług

Wykreowanie nowych
działalności gospodarczych
„od wewnątrz”

Transplantacja działalności
i technologii z innych miejsc

Różnicowanie się gospodarki
w kierunku branż
technologicznie pokrewnych

Modernizacja (upgrading)
istniejących gałęzi gospodarki

Źródło : zestawienie własne w oparciu o badania Lestera ( 2003, 2006 ).

Charakterystyka

Źródło nowej ścieżki rozwoju

Tab. 4. Mechanizmy tworzenia nowej ścieżki rozwoju

– rozwiązywanie problemów w branży poprzez badania zlecone,
konsultacje etc.
– rozwój edukacji i szkoleń (wzmacnianie kapitału ludzkiego)
– monitorowanie najlepszych praktyk w branży
– wykonywanie analiz typu foresight
– organizacja forów dostawców z klientami

– tworzenie powiązań pomiędzy interesariuszami
– wypełnienie „dziur strukturalnych”
– tworzenie tożsamości branżowej

– rozwój edukacji i szkoleń (wzmacnianie kapitału ludzkiego)
– odpowiednie programy nauczania (responsive curriculum)
– wsparcie technologiczne dla podwykonawców i dostawców

– wspieranie przełomowych (forefront) badań w naukach społecznych
i technicznych
– agresywna polityka patentowa
– asysta w zakładaniu nowych firm (inkubatory przedsiębiorczości)
– kultywowanie więzi pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami
– tworzenie „tożsamości” branżowej (industrial identity)
– tworzenie standardów
– działanie promotorów branży („ewangelistów”)
– konferencje, warsztaty, fora przedsiębiorców itd.

Rekomendowane działania instytucji wspierających innowacje

3.1. nowa ścieżka endogeniczna
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leżnym. Boschma i Lambooy ( 1999b ) zaproponowali w tej sytuacji podział
na dwa typy restrukturyzacji obszarów tradycyjnego przemysłu : typ adaptacyjny, gdy odnowa wynika z dostosowania się do nowych warunków
w oparciu o kompetencje istniejące wcześniej w regionie, oraz „ głęboką
restrukturyzację ” opartą na całkowicie nowych działalnościach i nieznanych dotąd kompetencjach.
Przyjmuje się, że głównym mechanizmem powstawania koncentracji
przestrzennej nowych działalności gospodarczych są procesy spin-offs,
czyli wydzielania się nowej firmy z jednostki macierzystej w celu komercjalizacji nabytej w niej wiedzy i technologii. Z natury rzeczy nowe firmy
lokalizują się w pobliżu swoich „ rodziców ”, stąd procesy spin-offs mają charakter zlokalizowany, ograniczony lokalnie lub regionalnie. Liczne badania
potwierdzają, że powstałe w ten sposób przedsiębiorstwa radzą sobie lepiej
na rynku niż inne rodzaje podmiotów, co wskazuje, że proces spin-offs
odzwierciedla skuteczny mechanizm transferu kompetencji z istniejących
podmiotów do nowych firm ( Klepper 2002 ).
Powstaje pytanie, jakie mechanizmy wpływają na dynamikę spin-offs.
Według Arthura ( 1989 ) prawdopodobieństwo wygenerowania nowych
spin-offs jest proporcjonalne do liczby istniejących firm w danej branży na
danym terenie. Region, który okaże się zwycięzcą – czyli skupi w ostatecznym rachunku najwięcej firm, jest tym, w którym w fazie inicjalnej rozwoju nowej działalności procesy spin-offs przebiegały szybciej, co zwiększyło prawdopodobieństwo dalszych spin-offs w przyszłości1. Według tego
modelu istniejące cechy miejsca nie mają znaczenia – bardziej liczą się
przypadkowe, „ mało znaczące wydarzenia ”, które, jeśli zajdą w odpowied1 Ten model bezpośrednio odwołuje się do tzw. Urny Polyi, czyli stochastycznego
modelu G. Polyi i F. Eggenbergera ( 1923 ). Z urny zawierającej dwie kule różnych kolorów dokonujemy losowego wyboru jednej kuli, zwracając następnie do urny dwie
kule w wylosowanym kolorze. Analogicznie postępujemy w kolejnych turach. Przebieg procesu wykaże, że po fluktuacjach w pierwszych kilkunastu turach, w dłuższym
czasie prawdopodobieństwo wylosowania danego koloru ustali się w punkcie równowagi, równemu proporcji obu kolorów w urnie. Co istotne, ów stan równowagi będzie
odmienny w różnych losowaniach, gdyż końcowy rezultat odzwierciedla przebieg losowania w pierwszych kilkunastu turach ( zob. Arthur 1989 ).
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bez znaczenia

prawdopodobieństwo
nowych spin-offs jest
wprost proporcjonalne
do liczby firm na danym
obszarze

przypadkowe wydarzenia
( wąskie rozumienie
zależności od ścieżki )

czarna skrzynka

Znaczenie cech
miejsca wykształconych
w poprzednich fazach rozwoju

Główny mechanizm
sukcesu spin-offs

Sposób wyłaniania
się zwycięskich regionów

Teoria firmy

czarna skrzynka

firma jako źródło praktyk
i kompetencji

obecność
odnoszących sukces firm
macierzystych

firma jako źródło
praktyk i kompetencji

dynamika spin-offs
oraz korzyści
aglomeracji

niesprecyzowane
przez teorię

praktyki ( routines )
i osiągnięcia firm
macierzystych

prawdopodobieństwo
nowych spin-offs jest
wprost proporcjonalne
do liczby firm na danym
obszarze oraz powstania
korzyści aglomeracji
przypadkowe
wydarzenia + korzyści
aglomeracji

selekcja i retencja
( obecność ogólnych
zdolności i pokrewnych
technologicznie branż )

Boschma ( 2007 )
Koncepcja okien
sposobności lokalizacyjnych

selekcja i retencja

Klepper ( 2002 )
dziedziczenie sukcesu

bez znaczenia

Arthur ( 1989 )
czysta przypadkowość
oraz efekty aglomeracji

Źródło : zestawienie własne w oparciu o Arthura ( 1989 ) ; Kleppera ( 2002 ) ; Boschmę ( 2007 ).

Arthur ( 1989 )
czysta przypadkowość
( pure chance )

Autor / koncepcja

Tab. 5. Porównanie wybranych koncepcji wyjaśniających sukces w rozwoju regionalnym poprzez mechanizmy spin-offs
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nim momencie – embrionalnej fazie rozwoju nowej gałęzi, mogą zostać
utrwalone przez „ wzmacniające się przychody ” w postaci korzyści aglomeracji. Arthur ( 1989 ) tłumaczy w ten sposób sukces Doliny Krzemowej
w Stanach Zjednoczonych. Przypadkowe wydarzenia zostają wzmocnione
przez „ zwiększające się przychody ”, czyli korzyści aglomeracji. Koncepcja
Arthura wyraża nihilistyczne podejście do ukształtowanych cech miejsca
i w tym sensie jest ona ahistoryczna i aprzestrzenna.
Inaczej na pytanie, dlaczego nowe gałęzie przemysłu koncentrują się
tylko w niektórych obszarach, odpowiada Klepper ( 2002 ). Jego zdaniem
procesy spin-offs powinny być rozpatrywane jako efektywny mechanizm
transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami przedsiębiorstw. Udowodniono,
że firmy powstałe wskutek spin-offs wykazują większą przeżywalność,
jeśli powstają z przedsiębiorstw odnoszących wcześniej sukcesy na rynku.
Zdaniem Kleppera ten region uzyskuje inicjalną przewagę, w którym – na
skutek różnych, czasami przypadkowych okoliczności – działały w danej
branży firmy sukcesu dające początek nowym, dynamicznym firmom.
Bresnahan, Gambardella i Saxenian ( 2002 ) uważają, że wkład tzw. „ starej
gospodarki ” – podaży technicznych i menadżerskich kwalifikacji, połączenia z niszami rynkowymi i obecności uznanych firm – decyduje czy oraz
gdzie nowa ścieżka rozwoju powstanie i rozwinie się. Boschma i Wenting
( 2007 ) wykazali, że we wczesnej fazie rozwoju przemysłu samochodowego
w Wielkiej Brytanii nowe firmy miały wyższą stopę przetrwania, jeśli ich
właściciele pracowali wcześniej w branżach powiązanych technologicznie,
np. w produkcji rowerów, dyliżansów czy innych działów inżynierii mechanicznej, i wówczas, gdy dany region był bardziej od innych nasycony tymi
działalnościami.
Zdecydowana większość badań empirycznych wykazuje, że cechy miejsca rzeczywiście mają znaczenie – i to w szerszym kontekście. Martin ( 2009 )
zauważa, że innowacja jest zjawiskiem wysoce zlokalizowanym, na które
w istotny sposób wpływają czynniki zależne od miejsca. Kluczowe w tworzeniu nowej ścieżki rozwojowej poprzez endogeniczną kreację są bowiem
„ stymulujące ” cechy lokalnego środowiska, które mogą być utożsamiane
z występowaniem korzyści dywersyfikacji i zlokalizowanych zdolności
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o charakterze ogólnym. Maillat, Lecoq, Nemeti i Pfister ( 1994 ) uważają, że
„ milieu odgrywa rolę inkubatora innowacji technologicznych ”. Ponieważ
nowe sieci innowacji oparte są na historycznie ukształtowanych relacjach
( kapitale społecznym ), to lokalne kompetencje odgrywają kluczową rolę
strukturyzującą ( Maillat, Lecoq, Nemeti i Pfister 1994 : 261 ). Podstawowym
warunkiem powstania innowacyjnych sieci jest – według tych autorów –
klimat zaufania niezbędny dla stabilności stosunków między partnerami.
Główną cechą wspólną dla wszystkich innowacyjnych sieci jest ukształtowanie w oparciu o istniejące wcześniej gęste relacje zawodowe lub towarzyskie.
Do tych samych wniosków doszedł Czakon ( 2012 ), analizując przypadek
skupienia przemysłu lotniczego i współczesny sukces tzw. Doliny Lotniczej w Polsce Południowo-Wschodniej. Stwierdził on, że powstałe w tym
regionie innowacyjne sieci gospodarcze zostały zapoczątkowane przez
sieci społeczne. Jak wskazuje Galar ( 2007 ), niezbędne wymagania rozwoju
innowacyjnego to minimalna masa krytyczna zasobów i kompetencji oraz
odpowiednia gęstość interakcji między interesariuszami. Szczególnie podkreśla się w tym względzie uwarunkowania kulturowe takie jak środowisko
sprzyjające eksperymentowaniu, akceptacja ryzyka, w tym także dostępność źródeł finansowania, które aprobują wysokie ryzyko ( venture capital ).
Obszary tradycyjnego przemysłu są tymczasem regionami, gdzie nagromadzenie potrzebnych zasobów jest niewielkie, a gęstość interakcji niska.
Wiąże się to ze wskazywanymi wyżej małoskalowymi strukturami, bliskością kognitywną oraz bardzo słabo wykształconymi strukturami kapitału
społecznego, tzw. pomostowego, który jest podstawą budowy innowacyjnych sieci społecznych. Empirycznie fakt ten potwierdzają w warunkach
polskich badania Działka ( 2011 ). Autor ten tłumaczy słabość pomostowego
kapitału społecznego 2 na takich obszarach charakterem pracy w przemyśle
i stwierdza, że „ praca w przemyśle z natury rzeczy ogranicza się do kontak-

2 Teoria kapitału społecznego rozróżnia jego dwa podstawowe typy: pomostowy
(inaczej włączający) i wiążący (inaczej wykluczający). Ten ostatni spaja ludzi, którzy
już się dobrze znają, podczas gdy pierwszy zbliża do siebie ludzi wcześniej sobie obcych
(szersza dyskusja zob. Działek 2011).
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tów między pracownikami zakładu oraz wymaga silnej wewnętrznej współpracy przy produkcji [ … ]. Praca w sektorze usługowym wiąże się z większą
liczbą interakcji na zewnątrz i kontaktów z osobami spoza wąskich grup
rodzinnych, sąsiedzkich lub pracowniczych ” ( Działek 2011  : 114 ).
Połączyć interakcję historycznej przypadkowości z cechami miejsca dla
wyjaśnienia powstawania koncentracji nowych działalności gospodarczych próbuje koncepcja okien sposobności lokalizacyjnych wprowadzona
przez kalifornijską szkołę geografii ekonomicznej w latach 1980. ( Scott
i Storper 1987 ; Storper i Walker 1989 ) i rozwijana w latach 1990. przez geografów niderlandzkich ( Boschma 1997 ; Boschma i Van der Knaap 1997 ;
Boschma i Lambooy 1999a ). Zakłada się w niej, że nowe działalności gospodarcze mają wprawdzie charakter nieciągłości rozwoju, lecz ich wykształcenie się nie ma charakteru nihilizmu przestrzennego. Nie powstają one „ na
pniu ”, ani głównie w wyniku przypadkowych wydarzeń, jak w modelach
Arthura, lecz oparte są na pewnych cechach miejsc, które Boschma ( 2007 )
określa jako „ ogólne zasoby ” ( generic resources ). Występowanie ogólnych
zasobów w danym miejscu jest przy tym warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do wykształcenia się nowego, silnego skupienia gospodarczego, gdyż wiele regionów jest wyposażonych w te cechy. W efekcie
w fazie inicjalnej rozwoju danej branży nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
gdzie powstanie skupienie danego przemysłu i które miejsca okażą się ostatecznie zwycięzcami – jest to tym trudniejsze, im więcej regionów wyposażonych jest w „ sprzyjające ” cechy ( tab. 6 ). Dlatego też we wczesnej fazie
rozwoju „ okno sposobności lokalizacyjnych ” jest otwarte. Jeśli jednak
z tych czy innych przyczyn jeden lub kilka regionów osiągnie przewagę nad
konkurentami, to mogą one utrudnić rozwój w innych obszarach, przejmując lwią część danej branży w wyniku rosnących korzyści aglomeracji.
Klasycznym przykładem takiego mechanizmu jest rozwój skupień przestrzennych przemysłu wysokich technologii z Doliną Krzemową na czele.
Akceptacja poglądu, że cechy milieu nawet jeśli nie są główną determinantą, lecz jednym z istotnych elementów pośredniczących w powstawaniu nowej endogenicznej ścieżki rozwoju, ma określone konsekwencje dla
wyjaśniania i programowania rozwoju regionalnego w obszarach tradycyj-
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Tab. 6. Cechy dwóch etapów rozwoju nowych działalności w przestrzeni według koncepcji okien sposobności lokalizacyjnych
Cecha

Faza pierwsza :
nieciągłości

Faza druga :
kumulatywności

Natura układu przestrzennego

miejsca wyposażone
w ogólne zasoby

aglomeracja

Geneza układu przestrzennego

niezdeterminowanie

korzyści aglomeracji

Stopień wolności możliwości lokalizacyjnych

duży

ograniczony

Dynamika w układzie przestrzennym

potencjalnie niestabilna

relatywnie duża

Przewidywalność kierunku rozwoju

niewielka

duża

Okno sposobności lokalizacyjnych

otwarte

zamknięte

Źródło : Boschma ( 1996 ).

nego przemysłu. Regiony takie nie będą zdolne do innowacyjnego rozwoju,
jeśli wpierw nie przejdą głębokiej wewnętrznej restrukturyzacji, co pozwoli
im się stać sprzyjającym środowiskiem dla nowych działalności gospodarczych. Jest to z natury proces długotrwały. Strohmeier ( 2007 ) określa go
w perspektywie czasowej minimum dwóch pokoleń.
Dobrze ilustruje to przypadek Dortmundu, drugiego pod względem
liczby mieszkańców miasta Zagłębia Ruhry. Od początku lat 1970. do końca
lat 1990. Dortmund utracił w trzech tradycyjnych w mieście gałęziach
gospodarki – górnictwie węgla kamiennego, hutnictwie i produkcji piwa –
ponad 80 tys. miejsc pracy ( Schröder i Weig 2011 ). Miasto w zakresie wielu
wskaźników społeczno-gospodarczych sytuowało się w latach 1980. i 1990.
w grupie outsiderów wśród wielkich miast Republiki Federalnej Niemiec
i miało w kraju raczej negatywny wizerunek. Co więcej, w II połowie lat
1990. koncern Thyssen-Krupp podjął tam decyzję o zamknięciu ostatniej
wielkiej huty. Stopa bezrobocia w mieście osiągnęła najwyższy poziom od
czasów II wojny światowej ( Bömer 2001 ).
Z całą ostrością zarysowała się wówczas kwestia tego, jak zrekompensować utratę tak dużej liczby miejsc pracy w mieście. Odpowiedzią lokalnych
środowisk było ambitne przedsięwzięcie dortmund-project, które zakładało
stworzenie do 2010 r. 70 tys. miejsc pracy, głownie w trzech sektorach tzw.
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nowej gospodarki – technologiach mikrosystemów, e-handlu i teleinformatyki. Nowe aktywności miały koncentrować się na poprzemysłowym
obszarze zamkniętej huty „ Phoenix ”. W ten sposób Dortmund w miejsce
swej tradycyjnej triady przemysłów motorycznych miał stać się e-miastem,
z nową triadą dynamicznych działalności „ nowej gospodarki ”.
Dortmund-project był jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez
lokalne środowiska w miastach przechodzących restrukturyzację tradycyjnego przemysłu. Wyróżniał się on jednak kilkoma cechami, które sprawiły, że okazał się sukcesem, chociaż nie na taką skalę jak przewidywano
( Schröder i Weig 2011 ). W 2010 r., w porównaniu z 1999 r., liczba miejsc
pracy wzrosła w mieście o 40 tys., a więc osiągnięto niespełna 60 % założonego poziomu.
W Dortmundzie – jako jednym z pierwszych miast – zastosowano
podejście kładące nacisk nie na próbę wykreowania w mieście skupienia
nowoczesnych działalności, które nie miały w nim wcześniejszych tradycji
( czyli w oderwaniu od cech miejsca ), lecz na nowe, dynamiczne działalności w oparciu o rzetelnie zdiagnozowany lokalny potencjał. Stwierdzono,
że należy wzmacniać aktywności wyrastające wokół centrum technologicznego przy Dortmundzkiej Politechnice od lat 1980., pozostające dotąd
w cieniu tradycyjnych działalności, a przede wszystkim sektor teleinformatyczny ( I T ), technologie mikrosystemów ( M S T ) oraz logistykę rozwijającą
się głównie w oparciu o Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik,
a także korzystne położenie miasta względem węzłów komunikacji drogowej i wodnej oraz głównych rynków zbytu.
Równocześnie tworzenie nowych podstaw gospodarki wpisano w całościowy rozwój miasta, czyli zastosowano podejście określane dzisiaj mianem „ zintegrowanej rewitalizacji ”, tj. skoordynowanego procesu, w którym
udział biorą sektor publiczny, prywatny oraz mieszkańcy, realizującego
oprócz celów ekonomicznych także cele urbanistyczne i społeczne. Wokół
tego programu zbudowano szeroki konsensus lokalnych środowisk, niezależnie od opcji politycznej. Istotnym aspektem był fakt, że założenia
dortmund-project wypracowano we współpracy i przy współudziale władz
publicznych, sektora przedsiębiorstw oraz prestiżowej, zewnętrznej firmy
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eksperckiej, co pozwoliło na postawienie rzetelnej diagnozy oraz realistyczną ocenę sytuacji i kierunków rozwoju. Aby podkreślić rangę projektu,
powołano odrębny zespół, który odpowiadał bezpośrednio przed prezydentem miasta. Na czele zespołu postawiono doświadczonego w kierowaniu dużą firmą menedżera. Faza realizacji projektu odpowiadała standardom zarządzania projektami w biznesie – m.in. każde zadanie wchodzące
w skład projektu posiadało własny biznesplan wraz ze ścieżką krytyczną
oraz zestawem wskaźników do osiągnięcia, który systematycznie monitorowano. Co więcej – zauważono, że jednym z warunków sukcesu jest wczesne osiągnięcie pozycji regionalnego lub krajowego lidera w zdiagnozowanych branżach nowej gospodarki, stąd nacisk położono na szybkie tempo
i sprawność działań ( Schröder i Weig 2011 ).
Przykład Dortmundu pokazuje, że w regionie tradycyjnego przemysłu
jest możliwe stworzenie nowej, endogenicznej ścieżki rozwojowej w oparciu o innowacyjne i technologicznie zaawansowane działalności gospodarcze w sposób kierowany, jednak aby działania te zakończyły się chociażby
częściowym sukcesem, konieczne jest spełnienie łącznie wielu warunków.
Obejmują one :
– realistyczną diagnozę,
– właściwą wizję – w przypadku Dortmundu oparcie się na istniejących
przewagach konkurencyjnych miejsca,
– efektywne przywództwo,
– skupienie się na priorytetach,
– powszechny konsensus co do celów projektu,
– zdolność pobudzenia mobilizacji społecznej,
– współpracę sektora publicznego i prywatnego,
– monitorowanie rezultatów poszczególnych działań,
– wykorzystanie efektów synergii poszczególnych projektów,
– realizację działań mających uzasadnienie ekonomiczne ( będą źródłem
przychodów, a nie kosztów ),
– uwzględnienie regionalnego / krajowego kontekstu.
Ponieważ w niewielu miejscach udaje się zrealizować te założenia – chociaż wiele miast i regionów tworzy programy rozwoju i strategie, których
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celem jest explicite lub implicite tworzenie nowych podstaw rozwoju –
przedsięwzięcia te rzadko odnoszą sukces.
Istotny potencjał innowacyjny w danym regionie tkwi również w powstaniu kompetencji, które ukształtowały się w trakcie działań mających na celu
przezwyciężenie istniejących barier rozwojowych ( Bogumil, Heize, Lehner
i Strohmeier 2012 ). Przykładem takiego mechanizmu jest powstanie silnej branży związanej z produktami i usługami na rzecz odnowy i ochrony
środowiska w Zagłębiu Ruhry ( Ache 1998 ). Heinze, Hilbert, Nordhause-Janz i Rehfeld ( 1998 ), omawiając genezę tego skupienia, wskazują, że jego
rozwój wiąże się głównie z procesami spin-offs i outsourcingu z wewnętrznych wydziałów wielkich firm hutniczych tworzonych w celu rozwoju technologii, które osłabią negatywny wpływ głównej działalności na środowisko.
Ogólnie rzecz biorąc – trudności w wytworzeniu nowej endogenicznej
trajektorii w obszarach tradycyjnego przemysłu wynikają z faktu, że warunkiem niezbędnym są radykalne zmiany właściwie w każdej sferze rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Miasto przemysłowe oparte było, jak
wskazuje Kuciński ( 2008 ), na sześciu regułach : standaryzacji, specjalizacji,
synchronizacji, koncentracji, maksymalizacji i centralizacji. Tymczasem
współczesne trendy rozwoju gospodarki innowacyjnej są najczęściej w opozycji wobec tych reguł. I tak – zamiast standaryzacji mamy unikalność
i kreatywność, a zamiast specjalizacji podkreślenie roli miękkich umiejętności i pomostowego kapitału społecznego, które pozwalają lepiej reagować na szybko zachodzące zmiany. Przez synchronizację Kuciński ( 2008 )
rozumie dostosowanie pozostałych funkcji miasta do wiodącej działalności
przemysłowej. Proces desynchronizacji jest szczególnie trudny i kosztowny,
gdyż obejmuje on zanegowanie dotychczasowych kierunków rozwoju przestrzennego, infrastrukturalnego, ekonomicznego i społecznego. Koncentracja, standaryzacja i synchronizacja była typowa dla epoki fordowskiej.
Obecnie dominuje raczej postfordowska logika produkcji nastawiona na
elastyczne wytwarzanie. Wreszcie centralizację, czyli hierarchiczny układ
kompetencji coraz bardziej zastępują struktury sieciowe.
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3.2. Transplantacja technologii poprzez
inwestycje zewnętrzne
Bezpośrednie inwestycje dokonywane przez przedsiębiorców spoza
regionu, w tym zagranicznych, są współcześnie głównym mechanizmem
dywersyfikacji gospodarki o charakterze egzogenicznym 3. Równocześnie
budzą one duże kontrowersje co do roli w rozwoju obszarów tradycyjnego
przemysłu. Wskazuje się, że inwestycje zewnętrzne posiadające słabe powiązania dostawcze z lokalnym i regionalnym rynkiem kraju goszczącego nie
integrują ani lokalnej, ani regionalnej gospodarki, a jeśli już – to tylko
niewielkie jej segmenty. Grabher ( 1994 ), podkreślając słabe powiązania
między filiami firm zagranicznych a otoczeniem lokalnym, użył metafory
„ katedry na pustyni ”. Niektórzy autorzy utrzymują, że nie zwiększają
one kompetencji lokalnego rynku pracy, skupiając się na jego eksploatacji
poprzez zatrudnienie nisko opłacanej i słabo wykwalifikowanej kadry
( np. Keune-Nemes i Nagy 2001 ; Billert 2012 ). Dziemianowicz ( 2008 ) pisze
wręcz o skrajnie negatywnym obrazie korporacji transnarodowych jako
„ nowych kolonizatorach ”. Pojawiają się obawy, że efekty polityki przyciągania mobilnego kapitału są krótkotrwałe ( adaptacja doraźna kosztem
długookresowej adaptabilności ), a na dodatek prowadzą do „ rywalizacji
terytorialnej ” pomiędzy różnymi miejscami, których głównym beneficjentem są korporacje transnarodowe. Cheshire i Gordon ( 1998 ) oraz
Rodríguez-Pose i Arbix ( 2001 ) dowodzą, że ostateczny rezultat jest grą
o sumie ujemnej, jako że możliwy wzrost dochodu regionalnego zostaje
zneutralizowany przez bezpośrednie i pośrednie koszty przyciągania
inwestorów zewnętrznych. Rzeczywistość jest bardziej złożona, dużą rolę
odgrywa bowiem środowisko instytucjonalne i jakość regulacji. Gwosdz
i Domański B. ( 2008 ), analizując społeczne skutki delokalizacji pracochłonnych przemysłów ze starych krajów U E do nowych jej członków, stwierdzili,
3 Historycznie w regionach Europy ważniejszym mechanizmem był „import umiejętności” związany z migracjami ludzi, m.in. na skutek prześladowań religijnych lub ekspansji terytorialnej zakonów, np. cystersów.
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że hipoteza „ socjalnego dumpingu ” nie znalazła potwierdzenia, wyjaśnienia upatrywali w tym, że proces odbywał się wewnątrz stabilnego środowiska tworzonego przez unijne i krajowe regulacje prawne oraz akceptowane
normy, zwłaszcza że w Unii Europejskiej firmy muszą przestrzegać wyższych standardów niż w innych obszarach świata.
Efekt napływu kapitału zagranicznego dla gospodarki regionalnej ( oczywiście pod warunkiem jego odpowiedniej skali ; często bowiem wpływ ten
jest zasadniczo przeceniany ) zależy od relacji pomiędzy cechami regionu
a strategiami firm. Regiony słabe ( niski kapitał społeczny, słabość instytucji )
w zetknięciu z eksploatacyjnymi strategiami inwestorów zewnętrznych
raczej nie odniosą większych korzyści w skali średnio- i długoterminowej.
Patrząc z perspektywy długoterminowej, adaptacja w oparciu o inwestycje zewnętrzne przyciągane zachętami inwestycyjnymi stwarza niewątpliwie niebezpieczeństwo wykreowania specyficznej trajektorii rozwojowej,
która będzie reprodukowała w postaci cyklicznych kryzysów. Ten niekorzystny proces najlepiej udokumentowano na przykładzie Anglii Północno-Wschodniej. Już w latach 1920. pojawiły się tam oznaki utraty przez
region swojej dynamiki rozwojowej, co spotkało się z określoną reakcją
ze strony decydentów tak w skali krajowej ( objęcie obszaru ulgami inwestycyjnymi ), jak i regionalnej ( Tomaney 2006 ). Nacjonalizacja głównych
gałęzi gospodarki po II wojnie światowej uratowała na jakiś czas miejsca
pracy w gałęziach tradycyjnych, ale jednocześnie spowodowała wyizolowanie firm z trendów zachodzących w gospodarce rynkowej i przeniosła
zarazem funkcje decyzyjne poza region. Kolejna faza dezindustrializacji
przypadła na lata 1960., silnie przyspieszając w latach 1980., kiedy kontrola nad przemysłem powróciła w ręce prywatne. Powstałemu na skutek
redukcji miejsc pracy masowemu bezrobociu próbowano zaradzić poprzez
ulgi inwestycyjne, co przyciągnęło do regionu zakłady montażu elektroniki,
samochodów i części oraz producentów odzieży. Sukces ten okazał się jednak krótkotrwały. Lata 1990. przyniosły delokalizację tych słabo zakorzenionych zakładów, a co gorsza, w okresie tym w recesji znalazł się silny
dotąd w regionie przemysł chemiczny ( Phelps 1993 ; Loewendahl 2001 ).
W efekcie głównym pracodawcą stały się instytucje publiczne oraz nowe
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centra usługowe ( dominowały niewymagające większych kwalifikacji call
centers ). Te ostatnie w latach 2000. podlegają relokacji do tańszych lokalizacji, m.in. w Europie Środkowej ( Richardson i in. 2000 ).
Trajektoria rozwojowa Anglii Północno-Wschodniej była więc kształtowana przez szczególny sposób zarządzania kryzysem. Region został
zdefiniowany jako problemowy już w okresie międzywojennym, stając się
obszarem zarządzanym przez państwo ( state-managed region ) – opisywał
to w swojej pracy Hudson ( 1989, 2005 ). Głównymi narzędziami użytymi
do zaradzenia kryzysowi były zachęty inwestycyjne. Podobne podejście do
restrukturyzacji, czyli oparcie się na przyciąganiu inwestorów zewnętrznych, utrzymywaniu kultury pracy najemnej i braku kompetencji decyzyjnych w regionie, było powtarzane i utrwalane wraz z pojawianiem się
kolejnych fal kryzysu. Branżowe zlokalizowane zdolności ulegały erozji
wraz z kryzysem tradycyjnego przemysłu i nie przyczyniały się do awansu
technologicznego ( upgrading ). Nowe działalności gospodarcze, w szczególności zakłady montażu elektroniki i centra usług, charakteryzowały się
z kolei słabymi lokalnymi oraz regionalnymi powiązaniami dostawczymi
i nie towarzyszył im wzrost kompetencji pozaprodukcyjnych ( Phelps 1993 ;
Loewendahl 2001 ). Dlatego też nie wykształciły się nowe branżowe zdolności, które mogłyby stymulować awans technologiczny. Co więcej, ogólne
zdolności stworzone w czasie XIX-wiecznej industrializacji ( takie jak aspiracje edukacyjne i ograniczone skłonności do zakładania własnych firm )
były ciągle reprodukowane. W efekcie kolejno następujące po sobie kryzysy
były w pewnym stopniu skutkiem przyjętych wcześniej rozwiązań.
O długoterminowym sukcesie polityki opartej na przyciąganiu inwestycji zagranicznych decyduje przede wszystkim zdolność zlokalizowanych
w nich oddziałów firm zewnętrznych do awansu kompetencyjnego w zakresie funkcji produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych, w szczególności badawczo-rozwojowych. Trzeba wyraźnie podkreślić w tym miejscu, że szerokie
badania prowadzone w Polsce dotyczące zachowań firm zagranicznych
( przemysłowych, ale także tzw. sektora zaawansowanych usług ) wskazują,
że strategie dużych, zewnętrznych korporacji mają charakter ewolucyjny
i w zakresie kompetencji produkcyjnych cechuje je systematyczny wzrost
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złożoności ( Domański B. 2005 ; Pavlinek, Domański B. i Guzik 2009 ;
Micek, Działek i Górecki 2010 ). Jest naturalne, że wobec niepewności co
do warunków, jakie firma zastanie na nowym miejscu, rzadko kiedy relokowane są bardziej zaawansowane procesy. Statyczny ogląd sytuacji jest niewłaściwy i prowadzi do błędnych wniosków.
Dotychczasowe badania próbujące uchwycić związek pomiędzy cechami
miejsca przyjmującego inwestycje a rodzajem inwestycji ( w rozumieniu
typów działalności jakie doń trafiają ) pozwalają na wysunięcie wniosku,
że ważnym czynnikiem jest ogólna atrakcyjność inwestycyjna regionu.
Regiony o większej atrakcyjności nie tylko będą charakteryzować się większą skalą inwestycji, ale też większym zróżnicowaniem branżowym. Są one
zdolne do przyciągnięcia bowiem wielu typów inwestorów, w tym zarówno
tych o orientacji rynkowej, jak i tych zorientowanych na poprawę efektywności w łańcuchu produkcyjnym. Zachowania lokalizacyjne firm ewoluują,
co więcej pojawiają się specjalizacje regionalne, co dobrze odzwierciedla
sytuacja, jaka wytworzyła się w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie rodzaju
inwestycji zagranicznych w nowe przedsięwzięcia ( greenfield ) trafiających
do województwa małopolskiego i podkarpackiego ( Domański B. i in. 2013 ;
Sobala-Gwosdz i Gwosdz 2012 ).
W regionach o ogólnie słabej atrakcyjności inwestycyjnej dotychczasowe
struktury branżowe mogą zostać wzmocnione przez inwestycje zewnętrzne.
Badania napływu inwestycji zewnętrznych do pięciu polskich województw
Polski Wschodniej ( Domański B. i in. 2011 ) wykazały, że nowe inwestycje bardzo wyraźnie nawiązują do specjalizacji branżowej każdego z województw, utrwalając w ten sposób ich specyfikę. Równocześnie, ponieważ
specyfika ta związana jest z branżami o odmiennym poziomie technologicznym, inwestorzy zewnętrzni przyczyniają się do utrzymania, a nawet
pogłębienia różnic istniejących w rozwoju technologii.
Neffke i Henning ( 2010 ) – wnioskując w oparciu o szczegółową strukturę
branżową nowych firm zlokalizowanych w szwedzkich gminach – wykazali,
że inwestycje dokonywane przez podmioty zewnętrzne raczej pogłębiają
specjalizację branżową i to w stopniu większym niż aktywność inwestorów
miejscowych. Wyniki tych badań podkreślają dobitnie, że jednym z najważ-
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niejszych zasobów lokalnej oraz regionalnej gospodarki w obliczu konieczności jej odnowy są umiejętności i kompetencje miejscowych pracowników. Zdaniem tych autorów zdolności do pozytywnej zmiany strukturalnej
zależą w dużym stopniu od tego, czy pracownicy, którzy zatrudnieni byli
w upadających branżach, mogą być przydatni w nowych, ale powiązanych
technologicznie z poprzednimi, działalnościach gospodarczych.
Nie ma również większych wątpliwości co do faktu, że inwestycje
zagraniczne przyczyniają się do pogłębienia różnic w poziomie rozwoju
gospodarczego w skali wewnątrzkrajowej i wewnątrzregionalnej, jako że
aktywność kapitału zewnętrznego wyraźnie nawiązuje do dotychczasowej
struktury przestrzennej gospodarek, zaś głównym beneficjentem są przede
wszystkim obszary metropolitalne ( Domański B. 2000 ; Pavlinek 2004 ;
Sobala-Gwosdz 2006 ).

3.3. Dywersyfikacja w kierunku branż pokrewnych
i modernizacja dotychczasowych branż
Zdaniem Neffkego, Henninga i Boschmy ( 2011 ) istnieją silne przesłanki,
aby utrzymywać, że w danym regionie będą rozwijać się przede wszystkim
te branże, które są technologicznie pokrewne do działalności już w nim
istniejących. Autorzy ci wykazali, opierając się na danych zbieranych przez
kilka dziesięcioleci ( 1969 − 2002 ) na poziomie firm ( 174 gałęzi przemysłu )
dla 70 subregionalnych rynków pracy w Szwecji, że gałęzie przemysłu przetwórczego, które były technologicznie związane z dotychczasowymi działalnościami cechowało większe prawdopodobieństwo wejścia do regionu
oraz przetrwania w nim w porównaniu z gałęziami, które były odległe od
jego dotychczasowej struktury technologicznej.
Przełomowym osiągnięciem Neffkego, Henninga i Boschmy ( 2011 )
w moim przekonaniu jest pokazanie mechanizmu wyjaśniającego, dlaczego
dany region nie może po prostu wykształcić w sposób endogeniczny zupełnie nowej branży przemysłu, lecz raczej ewoluuje w kierunku gałęzi technologicznie pokrewnych działalnościom istniejącym na jego obszarze.
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Wyżej wymieniony mechanizm nawiązuje do wywodzącej się z psychologicznej teorii poznania własności – w uczeniu się istnieje pewien optymalny
dystans poznawczy ( Nooteboom 2000 ). Innowacja rodzi się w sytuacji, gdy
pola wiedzy poszczególnych interesariuszy ani nie zachodzą na siebie kompletnie, ani też nie są od siebie zbyt oddalone, lecz częściowo zazębiają się
ze sobą. Interesariusze, którzy dzielą ze sobą wspólne kompetencje, mogą
łatwo się ze sobą porozumieć, ale mało kiedy mają możliwość nauczenia
się od siebie czegoś nowego. Dystans kognitywny jest w tym przypadku po
prostu zbyt mały. Z drugiej strony – w interakcji pomiędzy interesariuszami
posiadającymi zupełnie odmienne kompetencje efektywna komunikacja
jest z kolei utrudniona przez zbyt duży dystans poznawczy. Stąd – jak wskazują Neffke, Henning i Boschma ( 2011 ) – istnieje większe prawdopodobieństwo, że przedsiębiorcy będą szybciej uczyli się od siebie, gdy ich pola
kompetencji są częściowo zbieżne. Ma to taki skutek, że szeroka baza działalności technologicznie pokrewnych może być z punktu widzenia rozwoju
regionalnego bardziej korzystna niż zbiór niepowiązanych ze sobą gałęzi.
Boschma i Frenken ( 2009 ) wyróżnili cztery podstawowe sposoby dywersyfikacji powiązanych działalności : dywersyfikacja wewnątrz samych firm,
powstawanie firm odpryskowych ( spin-offs ), mobilność kadry oraz sieci
towarzyskie ( social networking ).
Dywersyfikacja wewnątrz samych firm przebiega najczęściej w kierunku
powiązanych technologicznie działalności, gdyż firmy mają tendencję do
opierania się na istniejących kompetencjach i rutynach, które sprawdziły się
w przeszłości. Poszukiwanie nowych rynków i technologii oznacza stawienie czoła fundamentalnej niepewności. Sposobem radzenia sobie z tą niepewnością jest ukierunkowanie działania na technologie i rynki podobne
do tych, z którymi firma miała dotąd do czynienia ( Nelson i Winter 1982 ).
Cooke ( 2003 ) wyróżnia dwa typy dywersyfikacji : pionową ( vertical ) oraz
poziomą ( lateral ). Ta pierwsza ma miejsce, gdy firma rozszerza swą działalność na branże, w których w procesie produkcyjnym wykorzystywany jest
jej podstawowy wyrób, np. firma hutnicza staje się dostawcą metalowych
komponentów dla przemysłu samochodowego. Dywersyfikacja pozioma
oznacza zaś znacznie szersze rozwinięcie działań firmy w kierunku branż,
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które są dużo słabiej powiązane w łańcuchu produkcyjnym z jej podstawową działalnością.
Regionalne pokrewieństwo branżowe ( regional branching ) zawiązane
przez zakładanie nowych firm występuje, gdy są one tworzone przez osoby,
które wcześniej zdobyły wiedzę i doświadczenie w tej samej lub pokrewnej
branży. Liczne dowody świadczą, że firmy korzystają z doświadczeń nabytych przez przedsiębiorców w trakcie dotychczasowej działalności, co znajduje odzwierciedlenie w wyższej stopie ich przetrwania ( Klepper 2007 ).
W konurbacji katowickiej fakt ten empirycznie potwierdziła ostatnio analiza działalności firm, które zostały założone w Siemianowicach Śląskich
w latach 2006 − 2008 przy wsparciu miejscowego Powiatowego Urzędu
Pracy. Aż 79 % firm, które przetrwały co najmniej jeden rok, posiadało wcześniejszą wiedzę o branży, w której działało lub pracowało wcześniej ( Start
z Siemianowic bdw ).
Kształtowanie się pokrewieństwa branżowego poprzez mobilność kadry
jest jak dotąd, zdaniem Boschmy i Frenkena ( 2009 ), słabo rozpoznane.
Autorzy ci cytują własne badania, w których wykazali, że zatrudnienie pracowników z umiejętnościami pokrewnymi do istniejących już w danym
zakładzie produkcyjnym było pozytywnie związane ze wzrostem produktywności. Zatrudnienie nowych osób, które posiadały takie same umiejętności, jakie mieli już pracownicy tego zakładu, nie dało tak pozytywnego efektu.
Sieci społecznościowe są uważane za główny kanał dyfuzji wiedzy i uczenia się wśród firm ( np. Powell i in. 1996 ; Sorenson i in. 2006 ; Ter Wal 2009 ;
Czakon 2012 ). Badania nad aliansami między firmami pokazują, że nowa
wiedza rozwija się w dobrze wówczas, gdy interesariusze posiadają różne,
ale pokrewne kompetencje ( Gilsing i in. 2007 ).
Dwie implikacje – stwierdzonego przez Boschmę, Frenkena i Neffkego
( 2011 ) znaczenia pokrewieństwa branżowego – są szczególnie istotne.
Po pierwsze dywersyfikacja w kierunku pokrewnych branż wyznacza kierunek, w którym przebiega „ kreatywna destrukcja ”, gdyż stopień pokrewieństwa między działalnościami będzie miał wpływ na to, jakie nowe
gałęzie pojawią się w danym regionie oraz które z nich będą miały większą
szansę na przetrwanie. Po wtóre potwierdza ono istnienie specyficznych
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trajektorii regionalnych, które rozwijają się w sposób zależny od ścieżki,
gdyż powstanie i upadek różnych gałęzi przemysłu są warunkowane przez
regionalne struktury przemysłowe wykształcone w przeszłości ( zob. też
Rigby i Essletzbichler 1997 ).
Doświadczenia okręgów i miast tradycyjnego przemysłu w Europie
Zachodniej i Północnej w zakresie dywersyfikacji branżowej wskazują, że
sukces w tym względzie zależy od co najmniej trzech czynników :
– rodzaju dotychczasowej głównej działalności ( branży ),
– charakterystyki przedsiębiorców ; czy było to np. skupienie wielu firm
prywatnych zarówno wielkich, jak średnich i małych, czy też region zdominowany był przez pojedyncze wielkie firmy,
– charakteru danego regionu ; np. gęsto zaludniony obszar o charakterze
metropolitalnym, w porównaniu do sieci rozproszonych i izolowanych
małych ośrodków.
Na koniec niniejszego rozdziału należy trochę uwagi poświęcić – z perspektywy możliwości dywersyfikacji w kierunku branż pokrewnych – dziedzictwu głównych gałęzi tradycyjnych na obszarze badanego w niniejszej
pracy przypadku ( konurbacji katowickiej ), tj. górnictwu węgla kamiennego, hutnictwu żelaza i cynku.
Górnictwo w warstwie społecznej wytwarza specyficzną kulturę zogniskowaną wokół zakładu pracy, w tym poczucie hierarchii i dumy z zawodu,
zaś wysokie w porównaniu z innymi tradycyjnymi branżami zarobki nie
stymulują do podejmowania innych zajęć. Autorzy starszych prac podkreślali, że kwalifikacje kadry technicznej nie są łatwo transferowalne
do innych branż, zaś dominujące liczbowo robotnicze miejsca pracy nie
tworzą ogólnych kompetencji ( Gilbert 1975 ). A. Jarczewski ( 1998 ) zaznacza jednak, że taki pogląd na specyfikę pracy w górnictwie, czyli zbiorowego wysiłku niewykwalifikowanej masy robotników, jest anachroniczny.
Obecnie w kopalniach węgla zdaniem tego autora mamy do czynienia
z „ wyspecjalizowaną pracą w rozproszeniu ”. Konieczne we współczesnym
górnictwie uprawnienia specjalistyczne, np. mechaniczne, budowlane,
elektryczne, mogą być pomostem branżowym umożliwiającym znalezienie
pracy w różnych zawodach niegórniczych ( Jarczewski A. 2007 ).
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Górnictwo jako działalność początku łańcucha produkcyjnego nie ma
powiązań uprzednich. Miało natomiast historyczne znaczenie w przyciąganiu działalności następczych, zwłaszcza hutnictwa żelaza i cynku oraz
przemysłu chemicznego ( karbochemii ). Możliwości spin-offs są dość ograniczone, głównie do branż obsługujących kopalnie ( spółki serwisowe,
przedsiębiorstwa robót górniczych, handel węglem ). Wiedza zakumulowana w branży może być wykorzystana w sektorze usług dla przedsiębiorstw, zwłaszcza o charakterze technicznym i technologicznym ( usług
inżynierskich, organizacji pracy, analiz chemicznych ). Strategie restrukturyzacji nakierowane na wykorzystanie know-how górnictwa w innych sektorach gospodarki podejmowano we Francji w regionie Nord-Pas de Calais,
ale nie zanotowano większych sukcesów ( Liefooghe 2005 ). Atrakcyjne
architektoniczne i urbanistyczne założenia niektórych kopalń mogą stać
się, po kosztownej modernizacji, miejscami węzłowymi nowych aktywności, co zrealizowano np. w Zollverein w Essen, a w konurbacji katowickiej
w obiektach kopalni „ Gliwice ” ( ośrodek edukacji i biznesu ) oraz na terenie
dawnej kopalni „ Katowice ” ( nowa siedziba Muzeum Śląskiego ).
Nieco większa możliwość dywersyfikacji w kierunku branż powiązanych – w porównaniu z górnictwem – cechuje hutnictwo żelaza. Główny
kierunek tej dywersyfikacji obejmuje przy tym produkcję wyrobów z metali
oraz maszyn i urządzeń. Spośród działających do dzisiaj na terenie konurbacji katowickiej zakładów pierwszy kierunek rozwoju reprezentuje dawna
Huta „ Milowice ” w Sosnowcu, która w latach 1920. rozpoczęła produkcję
butli do gazów technicznych niskiego i wysokiego ciśnienia, a także łożysk
tocznych i części maszyn dla przemysłu włókienniczego. Funkcjonujące
współcześnie na terenie dawnej Huty „ Milowice ” firmy Vitkovice-Milmet
( produkcja butli ) oraz Timken ( łożyska stożkowe ) są największą –
obok Foster-Wheller – pozostałością po dawnym wielkim kompleksie metalurgicznym w Sosnowcu. Huta „ Zabrze ”, gdzie już pod koniec XIX wieku
utworzono wydział konstrukcji stalowych, a w czasie wielkiego kryzysu ( 1929 − 1933 ) zamknięto wydział surowcowy, stała się producentem
maszyn i urządzeń oraz konstrukcji stalowych dla hutnictwa, koksownictwa i energetyki. Jeszcze wcześniej, bo przed I wojną światową właściciele
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przebranżowili inny wielki zakład hutniczy w Zabrzu, Hutę „ Redena ”, na
produkcję konstrukcji stalowych oraz maszyn dla przemysłu górniczego
i hutniczego. Od początku okresu międzywojennego firma ta produkuje
pompy, m.in. do odwadniania kopalń węgla kamiennego. W kierunku
branży maszynowej zdywersyfikowała się także Huta „ Gliwice ” – najstarsza huta w konurbacji, która dała początek przełomowi technologicznemu
w hutnictwie żelaza w regionie. Kontynuujące jej ponad 200-letnią tradycję
Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych wytwarzają obecnie maszyny
dla przemysłu stoczniowego, ciepłownictwa, instalacji wodociągowych
oraz elementy metalowe urządzeń technicznych i konstrukcje stalowe.
Najbardziej jednak są one znane z odlewnictwa artystycznego. Wreszcie warto wymienić chorzowskiego producenta taboru szynowego, który
jest obecnie centrum kompetencji koncernu Alstom w zakresie produkcji
pojazdów szynowych, a także komponentów dla transportu miejskiego
oraz podmiejskiego. Firma ta powstała w 1864 r. przy Hucie „ Królewskiej ”
i trudniła się produkcją osprzętu kolejowego, a później wagonów towarowych, natomiast pod koniec lat 1940. jako Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „ Konstal ” stała się producentem tramwajów.
W przypadku hutnictwa metali kolorowych ( głównie cynku ) w konurbacji katowickiej mieliśmy do czynienia z dwoma głównymi kierunkami
dywersyfikacji. Pierwszy prowadził, podobnie jak w przypadku hutnictwa
żelaza, w stronę wytwarzania konstrukcji metalowych i maszyn. Dobrym
przykładem jest najstarsza ( założona w 1786 r. ) huta ołowiu „ Fryderyk ”
w Strzybnicy ), która po II wojnie stała się producentem maszyn i konstrukcji spawanych dla hutnictwa żelaza i metali kolorowych. Drugim
kierunkiem była dywersyfikacja w stronę recyklingu metali kolorowych,
co obecnie ma miejsce na terenie dawnego kompleksu cynkowego „ Orzeł
Biały ” w Bytomiu oraz na terenie ongiś największych na świecie zakładów
metalurgicznych cynku w Lipinach ( obecnie część Świętochłowic ). Dywersyfikacja pozioma w kierunku technologii recyklingu i innych gałęzi związanych z gospodarką odpadami ( w tym także zaawansowanymi pod tym
względem usługami, np. analizą chemiczną ) jest jednym z najbardziej uda-
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nych kierunków, co pokazują także przykłady firm działających w Zagłębiu
Ruhry ( Cooke 2003 ) i Nord-Pas de Calais ( Liefooghe 2005 ).
W sumie wszystkie cztery omówione w niniejszym rozdziale mechanizmy wskazują, że struktury gospodarcze zmieniają się najczęściej stopniowo i przyrostowo ( inkrementalnie ), a kierunek tych zmian w dużej
mierze zależy od dotychczasowej ścieżki rozwoju. Zmiana strukturalna nie
jest losowym, ahistorycznym i aprzestrzennym procesem – wprost przeciwnie, dotychczasowa branżowa i technologiczna orientacja regionu, czyli
specjalizacja w określonych gałęziach gospodarki, wpływa znacząco na kierunek zmiany strukturalnej. Nie oznacza to jednak, że regiony nigdy nie
doświadczają radykalnych zmian technologicznych. Jest to możliwe, jednak
ma raczej charakter wyjątku niż reguły.
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4. Baza ekonomiczna
i specjalizacja funkcjonalna
miast konurbacji katowickiej
Punktem wyjścia w dyskusji dotyczącej kierunków i prawidłowości przemian gospodarczych konurbacji katowickiej jest określenie wielkości oraz
struktury gałęziowej lokalnej gospodarki, a także zmian, jakim podlegają. Opieram się w tym względzie głównie na teorii bazy ekonomicznej,
co pozwala na wnioskowanie o skali przemian funkcjonalnych mającym
miejsce po 1989 r., a zarazem umożliwia wskazanie, które miasta przeszły
przeobrażenia pozwalające mówić o wykreowaniu „ nowej ścieżki rozwojowej ”, a które – w kategoriach funkcjonalnych – podążają nadal starą ścieżką
lub też po destrukcji takowej znajdują się w regresie.
W ciągu ostatnich kilku lat ukazało się wiele wartościowych prac dotyczących bezpośrednio lub pośrednio omawianej w tym rozdziale problematyki ( m.in. Klasik 2008 ; Klasik i Kuźnik 2008 ; Tkocz M. 2009 ; Krzysztofik,
Runge i Kantor-Pietraga 2011 ; Krzysztofik i Runge 2011 ; Szczepański,
Gawron i Rojek-Adamek 2011 ). Opracowania te mają jedną wspólną cechę.
Otóż żaden z autorów nie wnioskuje o procesach gospodarczych na podstawie pełnych i zdezagregowanych gałęziowo danych dotyczących liczby pracujących lub zatrudnionych na poziomie poszczególnych miast. Powodem
takiego stanu rzeczy jest sposób zbierania i upubliczniania danych przez
polskie służby statystyczne na poziomie lokalnym. W wolnym dostępie Główny Urząd Statystyczny ( G U S ) oferuje jedynie fragmentaryczne
dane dotyczące tak podstawowych informacji, jak np. liczba pracujących
w danym mieście czy gminie. Na dodatek dane te nie uwzględniają liczby
pracujących w mikrofirmach 1, co w niektórych gałęziach gospodarki stanowi kilkadziesiąt procent całkowitej liczby pracujących. Nawet dane
nabyte komercyjnie od G U S są dla mniejszych miast i gmin najczęściej
1 Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób.
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mało użyteczne ze względu na tajemnicę statystyczną. Jest to drastyczna
różnica w porównaniu do sytuacji w tzw. starych krajach Unii Europejskiej
( pomijając niechlubny przykład Grecji ). Przykładowo francuska służba
statystyczna w wolnym dostępnie umożliwia poznanie w długim ciągu czasowym liczby pracujących w podziale na 37 gałęzi działalności na najniższym podziale administracyjnym ( dla 36,7 tys. gmin! ).
Niejako z konieczności zatem dyskusja o przemianach gospodarczych
miast opiera się na przybliżonych danych statystycznych lub wręcz danych
jakościowych, co istotnie utrudnia interpretację aktualnego stanu i zmian
struktur gospodarczych miast w Polsce. Poniższa analiza bazująca na pełnych danych ( łącznie z oszacowaniem pracujących w mikrofirmach ), na
poziomie sekcji P K D pozwala na przezwyciężenie tej słabości.
Wnioskowanie o przemianach strukturalnych i funkcjonalnych na podstawie trendów w zakresie liczby pracujących nie jest metodą idealną, ale –
jak zauważył Suliborski ( 2001 : 13 ) – „ dla badań mikroskalowych i porównawczych nic lepszego nie wymyślono ”. Przytaczane niżej dane zakupione
od G U S obejmują trzy wycinki czasu : 2004 r., 2008 r. i 2010 r. Niestety nie
było możliwe uzyskanie danych dla lat 1990. na porównywalnym poziomie szczegółowości ( nieciągłość danych zbieranych według jednej metody
to kolejna słabość krajowej statystyki publicznej ), co więcej szczegółowa
agregacja danych za 2010 r. jest oparta na innej klasyfikacji gałęziowej
( P K D 2007 ) niż wcześniejsze ( P K D2004 ), co wpływa na zmniejszoną możliwość porównań.
Oszacowania liczby pracujących w mikrofirmach dokonałem w sposób
następujący : od G U S pozyskałem bazę REGON zawierającą dane o liczbie aktywnych mikrofirm podzielonych według sekcji P K D. Następnie,
opierając się na badaniach reprezentacyjnych G U S, które pozwalają na
oszacowanie całkowitej liczby pracujących w mikrofirmach według sekcji
P K D na poziomie województwa, obliczyłem średnią liczbę pracujących
przypadającą na 1 podmiot w danej sekcji P K D. Ze względu na tajemnicę
statystyczną oszacowanie liczby pracujących w podziale na sekcje P K D
w niektórych małych miastach konurbacji byłoby obarczone zbyt dużym
błędem. Dlatego też ośrodki te w analizie pominąłem. Udział tych miast
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w liczbie pracujących w całej konurbacji jest niewielki ( mniej niż 2 % ), stąd
ich pominięcie nie wpływa w istotny sposób na interpretację przemian
całej konurbacji. Ostatecznie w analizie bazy ekonomicznej uwzględniam
24 miasta.

4.1. Wielkość i struktura gospodarek lokalnych w konurbacji
Blisko 25 lat upłynęło od początku transformacji – w tym czasie nastąpiła
głęboka zmiana w strukturze gospodarki konurbacji katowickiej. Liczba
pracujących w tradycyjnych sektorach przemysłowych – górnictwie, hutnictwie i energetyce zmniejszyła się o około 300 tys., wzrosła natomiast
rola innych branż przemysłu przetwórczego, a przede wszystkim działalności usługowych 2. W 2008 r. udział trzeciego sektora wynosił 62 %, czyli
o 25 punktów procentowych więcej niż w 1988 r., podczas gdy łączny udział
górnictwa, hutnictwa i energetyki nie przekraczał 12 % ( w 1988 r. było
to około 40 % ). Udział usług na koniec 2010 r. osiągnął 66 %.
Analizując zmiany strukturalne w podziale na trzy podstawowe sektory
gospodarki, nie możemy pominąć kilku zasadniczych spraw. Kluczowe jest
rozróżnienie między realnymi procesami i kierunkiem rozwoju struktur,
a procesami, które mogą wyniknąć z „ efektu statystycznego ”. A zatem –
po pierwsze – sama zmiana udziału liczby pracujących według sektorów
nic nam nie mówi o bezwzględnej dynamice liczby miejsc pracy. Zmiana
strukturalna może wynikać nie z rozwoju nowych, dynamicznych działalności gospodarczych w usługach, lecz ze spadku liczby miejsc pracy w dominującej dotąd działalności przemysłowej. Po drugie – trzeba uwzględnić
wyraźny w ostatnich kilkunastu latach trend w zakresie wydzielania na
zewnątrz ( outsourcing ) części działalności, które dotąd prowadzone były
wewnątrz firm i jako takie klasyfikowane według podstawowej działalności
2 Szerokie analizy dotyczące restrukturyzacji i funkcjonowania branż tradycyjnych
w regionie przedstawili m.in. Kortus i Adamus 1992 ; Pakuła 1992 ; Tkocz M. 1998 ;
Szczepański 2002 ; Gadowska 2002 ; Siewierski 2008.
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danego podmiotu. W ten sposób te same miejsca pracy, zaliczane wcześniej do przemysłu, obecnie są klasyfikowane jako usługi. Podobny efekt
daje zresztą wzrost roli pracowników tymczasowych ( agencyjnych ), którzy,
nawet jeśli wykonują pracę na terenie i na rzecz podmiotów przemysłowych, zaliczani są do działalności usługowych.
Poza wyżej wymienionym „ efektem statystycznym ” warto jeszcze
wspomnieć o jednym aspekcie, który nakazuje ostrożność w utożsamianiu zmiany sektorowej ( tercjalizacji ) z pozytywnymi procesami przemian
strukturalnych. Mianowicie nawet realnie szybszy wzrost III sektora może
wynikać z małej atrakcyjności danego obszaru dla rozwoju II sektora ( reindustrializacji ), na co zwracają uwagę Basten i Utku ( 2011 ). Zwykle dużo
większą korzyść – na skutek efektów mnożnikowych – gospodarka lokalna
osiągnie, gdy zlokalizuje się w regionie firma przemysłowa z zakresu średniowysokiej techniki ( nie mówiąc już o branży wysokiej techniki ), niż
gdy otworzy się tam dający podobną liczbę miejsc pracy hipermarket czy
inne usługi zaliczane do tzw. działalności w mniejszym stopniu opartych
na wiedzy 3.
Skala spadku zatrudnienia w trzech gałęziach przemysłu, na których
do 1989 r. opierała się gospodarka konurbacji, była bardzo duża w okresie 1989 – 2010. W wartościach bezwzględnych najbardziej zmniejszyło się
zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego – z około 280 tys. w 1989 r.
do 68,2 tys. w 2010 r. Natomiast w wartościach względnych – największa
skala redukcji działalności miała miejsce w hutnictwie metali kolorowych.
Na koniec 2010 r. w gałęzi tej na terenie konurbacji działała już tylko jedna
huta ( w Miasteczku Śląskim ), a liczba pracujących zmalała 40-krotnie – do
około 0,5 tys. osób z ponad 20 tys. w 1988 r. Na naszych oczach kończy
zatem swój ponad 200-letni cykl życiowy gałąź przemysłu, której powstanie
i dynamiczny rozwój w I połowie XIX w. było pierwszym silnym impulsem rozwoju gospodarczego konurbacji u progu jej industrializacji ( zob.
3 Przykładowo, lokalny efekt mnożnikowy dla firm produkcyjnych, które zlokalizowały się w Mielcu wyniósł 1,4 ( Domański B., Huculak, Gwosdz i Wiedermann 2005 ),
dla centrów usług zlokalizowanych w Krakowie 1,27 ( Micek, Działek i Górecki 2010 ).
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Pounds 1958 ). Zanikł również tradycyjny w części zagłębiowskiej przemysł
włókienniczy zatrudniający jeszcze pod koniec lat 1980. kilka tysięcy osób.
Analiza nasycenia poszczególnych miast miejscami pracy ( tab. 7 ) oraz
sektorowa struktura pracujących ( ryc. 5 ) ujawnia dwie istotne prawidłowości. Pierwszą jest silna dezindustrializacja centralnej i północnej części
rdzeniowej konurbacji, czyli ośrodków, które tworzyły do lat 1990. jądro
przemysłowe regionu. Dotyczy to przede wszystkim takich miast jak Bytom,
Chorzów, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Sosnowiec.
Druga prawidłowość to wzrost znaczenia południowej oraz zewnętrznej
strefy konurbacji. Wynika to po pierwsze z faktu, że regres branż tradycyjnych ( zwłaszcza górnictwa ) miał miejsce głównie w strefie północnej
i wschodniej, po drugie zaś z szybszego powstawania nowych miejsc pracy
w części południowej i na obrzeżu rdzenia, które to obszary mają korzystne
czynniki lokalizacji, takie jak położenie w korytarzu autostrady A4, wolne
tereny pod inwestycje ( greenfield ) oraz lepsze warunki środowiska, m.in.
brak szkód górniczych.
Tab. 7. Typologia potencjału gospodarczego miast konurbacji katowickiej w 2010 r.

Liczba pracujących na 100 mieszkańców

Wielkość rynku pracy
( liczba pracujących w tys. )
małe
( mniej niż 10 )

średnie
( 10 – 44,9 )

duże
( 45 i więcej )

duża
( 45 i więcej )

Lędziny

Bieruń

Katowice,
Gliwice,
Tychy

średnia
( 30 – 44,9 )

Łaziska G.,
Radzionków,
Miasteczko Śl.,
Sławków

Mikołów,
Knurów
Chorzów,
Mysłowice,
Tarnowskie Góry,
Będzin

Dąbrowa Górnicza,
Sosnowiec,
Ruda Śląska

mała
( mniej niż 30 )

Czeladź,
Wojkowice,
Imielin

Jaworzno,
Siemianowice Śląskie,
Piekary Śląskie,
Świętochłowice

Zabrze,
Bytom

Źródło : opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych G U S i szacunków
własnych.
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Źródło : opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych G U S.

Ryc. 5. Pracujący w miastach konurbacji katowickiej według sektorów gospodarczych w 2010 r.
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W ten sposób okres zmiany strukturalnej zaowocował istotną modyfikacją długoletnich ( sekularnych ) trendów w zakresie kierunku rozwoju
konurbacji rozumianą jako zmiana znaczenia roli poszczególnych części składowych tej złożonej formy osadniczej. Kierunek tego rozwoju –
co stwierdzili na podstawie danych o liczbie ludności i stopniu zainwestowania terenów miejskich Kaszowska, Pukowska-Mitka i Runge ( 1992 ) –
przebiegał od zachodu ku wschodowi. Prawidłowość tę wyraźnie potwierdzają także zmiany roli poszczególnych miast konurbacji pod względem
liczby pracujących w ostatnim półwieczu ( ryc. 6 ). Szczególnie w okresie
realnego socjalizmu zachodził proces systematycznego zmniejszenia się
roli najwcześniej zindustrializowanych miast górnośląskiej części konurbacji, a w szczególności : Bytomia, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic
i Zabrza. Jeszcze przed rokiem 1989 w przypadku czterech z tych miast
doszło nie tylko do względnego obniżenia ich roli jako ośrodków zatrudnienia, lecz nawet do absolutnego spadku liczby pracujących. Problem
dotyczył Bytomia, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, a najsilniej zaznaczył się w Chorzowie, gdzie w 1988 r. pracowało o blisko ¼ mniej osób niż
w 1963 r.4 Bezwzględny spadek liczby pracujących w wymienionych miastach zdecydowanie je wyróżniał na tle całej konurbacji, gdzie liczba miejsc
pracy w tym okresie wzrosła o 40 %. Szczególnie dynamiczny wzrost miał
wówczas miejsce na wschodzie i południowym-wschodzie konurbacji,
zwłaszcza w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz w Tychach i Mysłowicach.
Równolegle rosło znaczenie Katowic jako głównego regionalnego ośrodka
usługowego a także Gliwic.
Główną zmianą, jaką przyniósł okres transformacji było osłabienie tego
sekularnego trendu, tj. postępującego przesuwania się aktywności z zachodu
na wschód konurbacji. Po 1989 r. spadło względne znaczenie wszystkich
miast zagłębiowskich z wyjątkiem Sosnowca, który utrzymał swą pozycję 5,
4 Odniesienie do 1963 r. wynika stąd, że dysponowałem dzięki pracy Rychłowskiego
( 1967 ) szczegółowymi danymi dotyczącymi struktury pracujących.
5 Warto zauważyć, że utrzymanie pozycji przez Sosnowiec nastąpiło mimo niemal
całkowitej utraty sektora górniczo-hutniczego.
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Źródło : opracowanie własne na podstawie : Rychłowskiego ( 1967 ), Rocznika Statystycznego Województwa Katowickiego
( 1989 ) oraz niepublikowanych danych GUS.

Ryc. 6. Rola miast strefy rdzeniowej konurbacji jako rynków pracy w 1963, 1988 i 2010 r.
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natomiast doszło do relatywnego wzrostu roli miast południowej części
konurbacji ( Tychów, ale także Mysłowic ). Ciekawe, że Tychy ( w obecnych
granicach ) jako jedyne miasto konurbacji miały większą liczbę pracujących
w 2010 r. niż w 1988 r.
Tymczasem trwa wzrost znaczenia głównych ośrodków usługowych
konurbacji, czyli Katowic i Gliwic, kosztem silnie wyspecjalizowanych
ośrodków przemysłowych w zachodniej i północnej części górnośląskiej
konurbacji. Najbardziej dramatyczny spadek znaczenia mierzony udziałem
w liczbie miejsc pracy dotknął Bytom, a contrario najbardziej spektakularny wzrost zanotowały Katowice.

4.2. Wielkość i struktura bazy ekonomicznej
miast konurbacji 6
Aby uzyskać właściwy obraz zróżnicowania funkcjonalnego miast konurbacji, należy oprzeć się nie na ogólnej liczbie pracujących w danym mieście,
lecz wyłącznie na tzw. nadwyżce pracowników, identyfikowanej z sektorem
miastotwórczym ( określanym również jako bazowy, egzogeniczny lub eksportowy ). To ona bowiem jest wykładnikiem funkcji miasta, jak blisko sto
lat temu zauważył Aurousseau ( 1921, cyt. za Suliborski 2001 ), wprowadzając rozróżnienie między strukturą zawodową ludności a strukturą funkcjonalną miasta.
Równocześnie wielkość sektora egzogenicznego w świetle teorii bazy
ekonomicznej ( zob. Dziewoński 1971 ; Jerczyński 1971 ; Sokołowski 2008 )
świadczy o sile gospodarczej danego miasta, gdyż odzwierciedla wielkość popytu zewnętrznego na produkowane w nim dobra i świadczone
usługi. Impulsy, które generuje rozwój sektora egzogenicznego, wpływają
z kolei na wzrost sektora endogenicznego poprzez mechanizm efektów
6 Podrozdział ten jest uaktualnioną i zmodyfikowaną wersją mojej pracy pt. Baza
ekonomiczna i specjalizacja funkcjonalna miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach
transformacji ( Gwosdz 2012 ).
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mnożnikowych 7. Według teorii bazy ekonomicznej wzrost gospodarczy lub
regres miasta wynika wyłącznie ze zmian w sektorze egzogenicznym, które
następnie odzwierciedlają się w pozostałej części miejskiej gospodarki.
Ogólnie rzecz biorąc, sukces odnoszą przede wszystkim te miasta, które są
zdolne do stworzenia silnej bazy ekonomicznej o wysokich lokalnych efektach mnożnikowych. Wzrost ten będzie tym bardziej podtrzymywalny, im
bardziej zróżnicowana będzie baza ekonomiczna danego miasta.
Interpretując wyniki analiz bazy ekonomicznej, trzeba pamiętać o tym,
aby nie wpaść w kilka pułapek ( zob. Sokołowski 2008 ). Po pierwsze nie
można automatycznie utożsamiać wielkości bazy ekonomicznej miasta
z osiągnięciem przez nie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego.
Bardzo wysokie wartości wskaźnika osiągają często monofunkcyjne miasta, gdzie funkcjonuje jeden lub kilku dużych pracodawców. Po drugie,
jeśli analizujemy dynamikę zmian w bazie ekonomicznej, to zmniejszenie
się wielkości bazy ekonomicznej nie zawsze musi być zjawiskiem jednoznacznie negatywnym. Wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców miasta i wzrostem liczby ludności, rośnie znaczenie sektora endogenicznego,
co wynika z faktu, że wraz ze wzrostem rynku lokalnego staje się bardziej opłacalna działalność ( np. produkcja ) nastawiona głównie na ten
rynek. Po trzecie wzrost dywersyfikacji struktury gospodarczej miasta
nie musi być zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym, a spadek dywersyfikacji negatywnym, przynajmniej w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wzrost dywersyfikacji może bowiem wynikać z załamania się
dominującego sektora gospodarczego. Dlatego też ocena dywersyfikacji
powinna każdorazowo uwzględniać bezwzględną wielkość bazy ekonomicznej miasta i vice versa. Wreszcie pewną słabością klasycznej typologii funkcjonalnej miast jest oparcie jej na liczbie pracujących ogółem lub
7 Efekty mnożnikowe to wzrost dochodów i zatrudnienia przedsiębiorstw oraz wpływów podatkowych spowodowany przez powstanie nowej lub rozwój istniejącej działalności gospodarczej na danym obszarze. Wyróżnia się dwa podstawowe typy efektów
mnożnikowych : zaopatrzeniowe, wynikające z popytu zgłaszanego przez nowe lub rozwijające się działalności, oraz dochodowe, będące rezultatem zwiększenia się wolumena
pieniądza poprzez wynagrodzenia pracowników ( Domański B. i Gwosdz 2010 a ).
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w sektorze bazowym. Tym samym nie uwzględnia się funkcji mieszkaniowej danego ośrodka.
Pomiar bazy ekonomicznej miast konurbacji katowickiej przeprowadziłem za pomocą ilościowej metody współczynnika lokalizacji w ujęciu
wskaźnika nadwyżki pracowników. Metoda ta należy do grupy tzw. pośrednich metod pomiaru bazy ekonomicznej, które mają na celu dostarczenie podstawy do analizy zróżnicowań funkcjonalnych między miastami
( Jerczyński 1971 ; Sokołowski 2008 ). Wskaźnik nadwyżki pracowników
jest klasyczną techniką badawczą pomiaru bazy ekonomicznej stosowaną
w porównawczych badaniach geograficzno-ekonomicznych obejmujących
dużą liczbę ośrodków miejskich. Jego zaletą jest czytelność i łatwość interpretacji przy względnie zaawansowanej procedurze obliczeniowej. Ma on
jednak dwie wady – wiele działalności o faktycznie egzogenicznym charakterze jest niedoszacowanych i jest on czuły na stopień dezagregacji ( zob.
Jerczyński 1971, 1973 ; Maik 1976 ; Suliborski 2001 ).
Istota wskaźnika nadwyżki pracowników polega na porównaniu struktury zatrudnienia w danym mieście ze strukturą zatrudnienia przyjętą
jako obszar odniesienia ( wzorzec ). Podstawą obliczeń jest liczba pracujących w danej działalności gospodarczej i w mieście m oraz w obszarze
odniesienia, względem całkowitej liczby mieszkańców w mieście m oraz
na terytorium odniesienia ( tutaj Polski )8. Wskaźnik ma następującą postać
( Sokołowski 2008 ) :
Z = Z  im – ( Lm Z  ik )
Lk
gdzie :
Z – wskaźnik nadwyżki pracowników,
Z im – pracujący w działalności i w mieście m,
L m – łączna liczba mieszkańców miasta m,
Z ik – pracujący w działalności i w obszarze odniesienia ( np. kraj ),
L k – liczba mieszkańców w obszarze odniesienia ( np. kraj ).
8 Niektórzy autorzy przyjmują jako wielkość normalizującą całkowitą liczbę pracujących ( lub zatrudnionych w mieście ) i w obszarze odniesienia.
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Do oceny stopnia zróżnicowania bazy ekonomicznej miasta wykorzystałem wskaźnik Amemiyi ( Jerczyński 1973 ), który ma postać :

gdzie :
n – liczba wyróżnionych działalności ( tu : sekcji lub grup sekcji P K D ),
Z egzim – zatrudnienie o charakterze egzogenicznym w działalności i w mieście,
Z egz m – całkowite zatrudnienie o charakterze egzogenicznym w mieście.
Wartość wskaźnika zawiera się między 0 a 1, przy czym 0 oznacza całkowicie zdywersyfikowaną strukturę ( taka sama liczba pracujących w każdej
z analizowanych działalności ), a 1 całkowitą monokulturę ( wszyscy pracujący w jednej gałęzi ). Celem uzyskania lepszej czytelności wartości wskaźnika pomnożono go przez 100, tak by wartości zawierały się w przedziale
0 – 100. Działanie to nie zmienia rzecz jasna interpretacji wskaźnika, tzn.
im wyższa jego wartość, tym bardziej wyspecjalizowana jest struktura
gospodarcza danego miasta.
Bezwzględna wielkość bazy ekonomicznej, przyjmowana jako podstawowy wskaźnik siły oddziaływania miast na ich otoczenie, w 2010 r. dla
całej konurbacji wyniosła nieco ponad 300 tys. osób, co wynosi dokładnie
⅓ całkowitej liczby pracujących. Stopień rozwinięcia bazy ekonomicznej
( jej „ głębokość ” ) – liczony jako odsetek pracujących w sektorze bazowym
w stosunku do wszystkich pracujących – w porównaniu z innymi obszarami metropolitalnymi w Polsce jest w konurbacji znacznie niższy.
Struktura bazy ekonomicznej wskazuje, że konurbacja jako całość ma
współcześnie charakter usługowo-przemysłowy. W 2010 r. sektor przemysłowy skupiał 40 % pracowników nadwyżkowych, z czego połowa przypadała na górnictwo węgla kamiennego, zaś pozostała część głównie na przetwórstwo przemysłowe. Usługi rynkowe stanowiły 50 % ( wyróżniały się
trzy ich gałęzie : handel ; transport i łączność oraz usługi w zakresie administrowania ), natomiast na usługi nierynkowe przypadało 10 %. Strukturę
tę ocenić należy korzystnie – silny sektor przemysłowy i równie silny sektor
usług rynkowych świadczą bowiem o sile gospodarki danego obszaru.
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Zróżnicowanie wielkości bazy ekonomicznej pomiędzy miastami jest
znaczne i dużo większe niż to w zakresie liczby pracujących oraz liczby ludności. Pięć miast o największej liczbie pracowników nadwyżkowych skupia
66 % bazy ekonomicznej wszystkich analizowanych ośrodków konurbacji,
przy 42-procentowym ich udziale w liczbie ludności. Niepodważalna jest
pozycja Katowic, które posiadają blisko trzy razy większą bazę ekonomiczną
niż Gliwice mające z kolei o ⅓ większy potencjał niż Tychy. Wszystkie
te trzy miasta charakteryzuje nadwyżka znaczenia jako skupienia miejsc
pracy w porównaniu do ich potencjału ludnościowego – głównie dotyczy
to Katowic. Każde z tych trzech miast cechuje się także znacznie większą
„ głębokością bazy ekonomicznej ” niż średnia dla całej konurbacji, ponownie najbardziej widoczne jest to w Katowicach ( tab. 8 ).
Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Ruda Śląska posiadają wielkość bazy
ekonomicznej rzędu 12 – 16 tys., górując dość wyraźnie nad kolejną
grupą miast z bazą ekonomiczną rzędu 8 – 8,5 tys. ( Mysłowice, Zabrze,
Chorzów ). Co istotne – każde z tych sześć miast posiada większe znaczenie jako miejsce zamieszkania niż miejsca pracy, najbardziej dysproporcja
ta widoczna jest w przypadku Zabrza, a następnie Sosnowca i Chorzowa.
Żadne z nich nie osiąga przy tym takiego stopnia rozwinięcia bazy ekonomicznej, jak średnia dla konurbacji. Relatywnie najlepsze wskaźniki wielkości i głębokości bazy charakteryzują Dąbrowę Górniczą i Mysłowice,
a następnie Rudę Śląską. Natomiast Sosnowiec, Chorzów i Zabrze odznaczają się dość płytką bazą ekonomiczną – w żadnym z nich liczba pracowników nadwyżkowych w stosunku do ogółu pracujących w mieście nie
osiąga 20 % ( tab. 8 ).
Siedem kolejnych ośrodków posiada zbliżoną wielkość bazy ekonomicznej – między 6 a 7 tys. Są w tej grupie dwa silnie wyspecjalizowane
miasta, których baza ekonomiczna jest znacznie większa niż ich potencjał
demograficzny ( Bieruń i Knurów ), średniej wielkości historyczne miasta
powiatowe ( Będzin, Tarnowskie Góry i Mikołów ) a ponadto wielkie miasto
rdzenia konurbacji – Bytom oraz Jaworzno. Bytom odznacza się przy tym
największą dysproporcją ze wszystkich dużych miast regionu ( pow. 100 tys.
mieszkańców ), jeśli chodzi o relacje między potencjałem gospodarczym
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Tab. 8. Charakterystyki bazy ekonomicznej miast konurbacji katowickiej w 2010 r.
Miasto

Katowice

Wielkość sektora
bazowego
( liczba pracowników
nadwyżkowych )

114 449

Stopień rozwinięcia
bazy ekonomicznej
( udział sektora
bazowego w ogólnej
liczbie pracujących )

Udział
przemysłu
( sekcje B, C,
D, E PKD2007 )
w bazie
ekonomicznej

57

17

Wskaźnik
dywersyfikacji
bazy
ekonomicznej
( współczynnik
Amemiyi )
4

Gliwice

35 839

38

36

9

Tychy

26 826

42

61

36

Dąbrowa
Górnicza

16 163

31

66

26

Sosnowiec

13 695

18

6

23

Ruda Śląska

11 708

26

98

92

8 575

30

69

40

Mysłowice
Zabrze

8 322

14

46

12

Chorzów

7 799

20

12

13

Bieruń

6 888

59

97

73

Bytom

6 455

13

52

29

Knurów

6 313

44

99

97

Tarnowskie
Góry

6 253

26

22

14

Mikołów

6 098

34

52

22

Będzin

6 057

29

32

14

Jaworzno

5 849

21

72

30

Lędziny

4 973

64

99

88

Piekary Śląskie

3 664

23

90

65

Łaziska Górne

2 843

37

97

41

Czeladź

1 763

19

0

57

Siemianowice
Śląskie

1 478

7

69

49

Radzionków

1 149

21

59

20

Świętochłowice

922

8

9

73

Orzesze

339

8

0

100

Źródło : opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych G U S.
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i ludnościowym. Tę grupę miast cechują największe zróżnicowania w zakresie głębokości bazy ekonomicznej. Bieruń i Knurów odznaczają się najkorzystniejszymi wartościami w tym względzie, dużo wyższymi od średniej
dla konurbacji, zaś szczególnie płytką bazę ma Bytom.
Trzy dalsze miasta – Piekary Śląskie, Lędziny i Łaziska Górne – charakteryzuje wielkość sektora bazowego między 3 a 5 tys., pozostałe miasta
konurbacji mają bazę mniejszą niż 2 tys. Zwraca uwagę, że w tej ostatniej
grupie znajdują się dwa średniej wielkości miasta rdzenia – Świętochłowice
i Siemianowice Śląskie. Dysproporcja pomiędzy ich rolą mieszkaniową
a gospodarczą jest uderzająca i podobna do tej, jaka charakteryzuje małe
ośrodki strefy zewnętrznej konurbacji ( np. Orzesze, Pyskowice ). Te miasta posiadają też zdecydowanie najpłytszą bazę ekonomiczną ze wszystkich
uwzględnionych w analizie miast konurbacji.
Trzeba jeszcze raz podkreślić bardzo duże zróżnicowania między udziałem poszczególnych miast w sektorze egzogenicznym konurbacji i w liczbie
ludności. Świadczy to o głębokości przemian gospodarczych w miastach
konurbacji, jakie miały miejsce po 1989 r. Największymi nadwyżkami
sektora egzogenicznego w stosunku do liczby ludności odznaczają się
Bieruń, Katowice, Lędziny, Knurów, Tychy i Gliwice. Natomiast największe niedobory charakteryzują niektóre z miast rdzenia konurbacji, takie jak
Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, Czeladź, Bytom a zwłaszcza Świętochłowice
i Siemianowice Śląskie. Większość z nich utraciła po 1989 r. niemal cały tradycyjny sektor przemysłowy ( np. tylko w Bytomiu i Sosnowcu było to łącznie ponad 50 tys. utraconych miejsc pracy ) 9.
Zważywszy na postępujące procesy tercjalizacji, na szczególną uwagę
zasługuje analiza wielkości bazy ekonomicznej w sektorze usług. Wielkość
egzogenicznego sektora usługowego można bowiem uznać za przybliżenie znaczenia pełnionych przez dane miasto funkcji centralnych, tzn.
takich działalności, które obsługują firmy i mieszkańców zaplecza miasta,
9
Warto porównać tę wartość, z liczbą nowych miejsc pracy utworzonych w konurbacji w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wyniosła na koniec
2012 r. 29,9 tys. (Informacja o realizacji ustawy 2013).
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tzn. jego strefy rynkowego oddziaływania ( Jerczyński 1973 ; Blotevogel
1983 ). Pod tym względem współczesna pozycja Katowic jest dominująca.
Ten największy ośrodek konurbacji skupia ponad połowę jej bazy ekonomicznej w usługach ( 95 tys. z 183 tys. w 2010 r. ), cztery razy więcej niż
Gliwice, które można przy uwzględnieniu tego wskaźnika traktować jako
ośrodek drugiego rzędu. Gliwice z kolei posiadają dużą przewagę nad
trzecim najważniejszym miastem w konurbacji – czyli Sosnowcem, a ten
z kolei zauważalnie wyprzedza Tychy. Istotną rolę w zakresie funkcji usługowych odgrywają jeszcze Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zabrze
i Tarnowskie Góry ( skupiają one między 2,3 – 3,7 % nadwyżki zatrudnionych w usługach ). Egzogeniczny sektor usługowy jest w konurbacji dość
silnie skoncentrowany – dziewięć wymienionych ośrodków skupia 90 %
jego łącznej wielkości.
Klasyczne w polskiej geografii ekonomicznej podejście do zagadnienia
specjalizacji miast i wyróżnienia funkcji dominujących wychodzi wpierw
od podziału bazy ekonomicznej na dwa podstawowe sektory – przemysłowy i usługowy, by następnie w ramach tych dwu działów wyróżnić
bardziej specyficzne kategorie. Za Jerczyńskim ( 1973 ) wyróżniam cztery
główne kategorie miast : ośrodki przemysłowe ( > 66,7 % udziału sektora
przemysłowego w bazie ekonomicznej ), przemysłowo-usługowe ( udział
przemysłu 50 – 66,5 % ), usługowo-przemysłowe ( udział usług 50 – 66,5 % )
i usługowe ( udział usług powyżej 66,5 % ). W ramach ośrodków przemysłowych warto wprowadzić rozróżnienie między ośrodkami górniczymi
a ośrodkami przemysłu przetwórczego, zaś w usługach ważny jest podział
miast na te, w bazie ekonomicznej których przeważają działalności rynkowe ( należące w większości do sektora prywatnego ) oraz te o dominacji
usług nierynkowych będących domeną sektora publicznego.
W 2010 r., ciągle w ponad połowie miast konurbacji co najmniej
połowa sektora bazowego tworzona była przez działalność przemysłową.
Większość z tych miast miała charakter miast przemysłowych, dalszych
pięć było ośrodkami przemysłowo-usługowymi. Wśród tej pierwszej kategorii znajduje się tylko jedno duże miasto rdzenia konurbacji – Ruda Śląska,
pozostałe to miasta poniżej 100-tysięczne : Jaworzno, Knurów, Lędziny,
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Łaziska Górne, Bieruń, Piekary Śląskie, Mysłowice i Siemianowice Śląskie.
Natomiast w grupie miast przemysłowo-usługowych znajdziemy przede
wszystkim miasta duże : Bytom, Dąbrowę Górniczą i Tychy, a poza nimi
jeszcze Radzionków i Mikołów. Wszystkie – z wyjątkiem Siemianowic Śląskich – ośrodki przemysłowe były zarazem wyspecjalizowanymi miastami
górniczymi. Z kolei wśród ośrodków przemysłowo-usługowych wszystkie –
poza Bytomiem – lwią część bazy ekonomicznej posiadały w przemyśle
przetwórczym. Pozostałe miasta konurbacji to głównie ośrodki usługowe,
w znacznie mniejszej liczbie usługowo-przemysłowe.
Warto przyjrzeć się specjalizacji poszczególnych miast na poziomie
branż gospodarczych ( sekcji P K D ). Istotna w tym względzie jest „ siła ”
obecności danej branży w bazie ekonomicznej danych miast mierzona jej
udziałem w całej bazie ekonomicznej. Za Blotevogelem ( 1983 ) jako graniczną wartość poziomu specjalizacji miasta w danej branży przyjąłem jej
udział w bazie ekonomicznej wynoszący co najmniej 20 %. Równocześnie
należy się zgodzić z Sokołowskim ( 2008 ), który podkreśla istotność rozpatrywania także wielkości bezwzględnej sektora egzogenicznego w danej
sekcji, gdyż niewielkie nadwyżki zwykle nie stanowią dla miasta istotnego
czynnika rozwoju.
W dalszym ciągu najczęstsza jest specjalizacja miast konurbacji w górnictwie węgla kamiennego ( 10 miast ), a następnie w przemyśle przetwórczym lub energetyce ( 9 miast ). Wśród usług dość powszechna jest obecność
w bazie ekonomicznej miast konurbacji handlu ( 7 miast ) oraz transportu
i gospodarki magazynowej ( 6 miast ). Specjalizacja w pozostałych gałęziach usług cechuje co najwyżej pojedyncze miasta. Zdecydowanie najrzadziej w bazie ekonomicznej analizowanych ośrodków miejskich pojawiają
się usługi finansowe, które jedynie w Katowicach mają istotne znaczenie
w strukturze bazy ekonomicznej. Wśród innych wiedzochłonnych usług
rynkowych prym wiodą Katowice i Gliwice. Nieliczne miasta konurbacji
posiadają ponadto nadwyżkę pracowników w edukacji, największe znaczenie – tak względne jak i bezwzględne – branża ta ma w Katowicach
i Gliwicach, które są największymi ośrodkami szkolnictwa wyższego i średniego w konurbacji. Wśród usług nierynkowych zdecydowanie największe
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nadwyżki i specjalizację znajdziemy w zakresie ochrony zdrowia, co nie
jest zaskoczeniem. Duża koncentracja ludności, a także specyfika dominujących gałęzi gospodarki ( duża wypadkowość ) sprzyjała w konurbacji
katowickiej wykształceniu się gęstej sieci instytucji zajmujących się opieką
medyczną. Współcześnie usługi zdrowotne są tu jedną z kluczowych działalności. Główną rolę odgrywają w tej gałęzi usług Katowice, Zabrze, Gliwice,
innymi ważnymi ośrodkami są Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie
i Sosnowiec.
Mimo głębokich przekształceń bazy ekonomicznej w miastach konurbacji w ostatnich dwóch dekadach ciągle nieco ponad połowa miast konurbacji odznacza się niskimi lub bardzo niskimi wartościami wskaźnika
dywersyfikacji bazy ekonomicznej ( tab. 8 ). Największą zmianą jest wzrost
stopnia zróżnicowania gospodarki wśród dużych miast rdzenia konurbacji. Przełamanie silnej specjalizacji miało miejsce w przypadku większości z nich. Zabrze i Chorzów posiadają współcześnie jedną z najbardziej
zdywersyfikowanych gospodarek w konurbacji. Średni poziom zróżnicowania osiągnęły takie miasta, jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno
oraz Bytom. Gorzej wygląda sytuacja kilku innych miast rdzeniowych
( Siemianowice Śląskie i Świętochłowice ), które, choć doświadczyły utraty
lwiej części bazy ekonomicznej, pozostały silnie wyspecjalizowanymi
miastami. W ich przypadku można mówić jak dotąd o „ negatywnej dezindustrializacji ”, która polegała na tym, że recesji tradycyjnych sektorów
przemysłowych nie towarzyszył wzrost innych egzogenicznych działalności gospodarczych. W efekcie cechują się one „ pozorną dywersyfikacją ”.
Zjawisko to polega na tym, że jeśli przyjrzeć się surowym danym dotyczącym liczby pracujących w danym mieście, to miasta te sprawiają wrażenie
zdywersyfikowanych ośrodków, lecz dywersyfikacja ta nie odnosi się do ich
sektora bazowego, a jedynie endogenicznego. W przypadku tych miast nie
można jeszcze mówić o przejściu w fazę postindustrialną.
Obserwacja trajektorii poszczególnych miast ( ryc. 7 ) pozwala zaobserwować, że duże ośrodki miejskie konurbacji systematycznie podążają ku
modelowi funkcjonalnemu miasta postindustrialnego. Tempo transformacji jest przy tym różne. „ Destrukcja starej trajektorii ” nastąpiła najwcześniej
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Ryc. 7. Trajektorie największych miast konurbacji katowickiej w zakresie głębokości
i dywersyfikacji bazy ekonomicznej dla lat 2004, 2008 i 2010
Źródło : opracowanie własne.

w Chorzowie i Sosnowcu, znacznie później w Zabrzu, wciąż najmniej
zaawansowany z dużych miast konurbacji na tej drodze jest Bytom.
Podstawy gospodarcze wszystkich tych ośrodków są na razie dosyć słabe,
o czym świadczy relatywnie niewielki stopień rozwinięcia bazy ekonomicznej – stanowi ona we wszystkich z tych miast mniej niż 20 % miejsc pracy
z wyjątkiem Dąbrowy Górniczej, która zawdzięcza to najsilniejszemu w tej
grupie sektorowi przemysłowemu.
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Jedynie dwa duże ośrodki miejskie konurbacji, Katowice i Gliwice,
cechują się zarówno wysoką aktywnością gospodarczą, jak i dużą dywersyfikacją bazy ekonomicznej. Gospodarcze podstawy ich rozwoju są więc
najzdrowsze w całej konurbacji.
Wśród średnich miast konurbacji co najmniej umiarkowana dywersyfikacja bazy ekonomicznej i równocześnie średnia lub duża jej głębokość
cechuje trzy historyczne miasta – Tarnowskie Góry, Mikołów i Będzin,
a ponadto Jaworzno i Radzionków.
Zbiór miast o niskiej i bardzo niskiej dywersyfikacji bazy ekonomicznej na poziomie sekcji P K D liczy trzynaście ośrodków ( tab. 9 ). Wszystkie
( poza Czeladzią i Świętochłowicami ) cechuje dominacja sektora przemysłowego, głównie zaś górnictwa, a następnie przemysłu przetwórczego.
Co charakterystyczne, w zdecydowanej większości tych miast można mówić
o średnim lub silnym rozwinięciu wyspecjalizowanej bazy ekonomicznej,
o czym świadczy jej udział w ogólnej liczbie miejsc pracy w danym mieście.
Stopień dywersyfikacji na poziomie gałęzi przemysłu jest wśród ośrodków
przemysłowych konurbacji silnie zróżnicowany. Monofunkcyjne ośrodki
Tab. 9. Typologia miast konurbacji ze względu na wielkość i dywersyfikację bazy ekonomicznej w 2010 r.

Dywersyfikacja bazy ekonomicznej

Stopień rozwoju sektora bazowego (baza ekonomiczna/pracujący w mieście)
niski
(mniej niż 15)

średni
(15 – 30%)

wysoki
(więcej niż 30%)

wysoka
(η < 15)

Zabrze

Tarnowskie Góry,
Będzin, Chorzów

Gliwice,
Katowice

średnia
(35 > h ≥ 15)

Bytom

Jaworzno,
Sosnowiec,
Radzionków

Dąbrowa Górnicza,
Mikołów

niska
(60 > h ≥ 35)

Pyskowice,
Siemianowice Śląskie

Czeladź

Tychy, Mysłowice,
Łaziska Górne

bardzo niska
(h ≥ 60)

Orzesze,
Świętochłowice

Ruda Śląska,
Piekary Śląskie

Knurów, Lędziny,
Bieruń

Źródło : obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych G U S.
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przemysłowe ( zależne od pojedynczych gałęzi przemysłu lub pojedynczych zakładów ) znajdują się współcześnie przede wszystkim na południe
od dużych miejscowości rdzenia konurbacji. Są to głównie małe i średnie
miasta górnicze – Knurów, Łaziska Górne, Bieruń, Lędziny. Ruda Śląska
jest ostatnim dużym miastem rdzenia konurbacji silnie uzależnionym od
górnictwa, które dominuje także w bazie ekonomicznej Mysłowic, Piekar
Śląskich i Jaworzna ( wraz z energetyką ). Na ich tle Tychy posiadają znacznie bardziej zdywersyfikowaną strukturę gałęziową przemysłu, przy czym
wiodącą branżą jest tam przemysł samochodowy.
Niestety, z powodu zmiany w klasyfikacji działalności gospodarczych
oraz braku dostępności danych sprzed 2004 r., możliwe jest jedynie porównanie dynamiki zmian w bazie ekonomicznej miast konurbacji w okresie między 2004 a 2008 r. Był to czas dobrej koniunktury gospodarczej
w Polsce. Liczba miejsc pracy w miastach konurbacji zwiększyła się wtedy
o 9,8 %. W kategoriach bezwzględnych najwięcej miejsc pracy przybyło
w przemyśle przetwórczym ( 26,8 tys. ) co świadczy o dość silnych procesach reindustrializacji.
Wraz z bezwzględnym przyrostem miejsc pracy wzrosło także zatrudnienie w sektorze egzogenicznym – łącznie o 23,4 tys. osób. Sektorem
bazowym, który odnotował największy przyrost było przetwórstwo przemysłowe ( 16,3 tys. ). W kategoriach bezwzględnych baza ekonomiczna
w przetwórstwie przemysłowym wzrosła najsilniej w Tychach ( 6,8 tys. ),
Gliwicach ( 6,0 tys. ), a następnie w Siemianowicach Śl. i Mikołowie ( po około
0,7 tys. ) oraz w Sosnowcu ( 0,5 tys. ). Reindustrializacja konurbacji miała
więc miejsce przede wszystkim w tych miastach, które posiadają obszary
inwestycyjne w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej. Ważne
w tym kontekście są procesy reindustrializacji na terenach poprzemysłowych ( brownfield ) w Sosnowcu i Siemianowicach Śl. Drugą po działalności
produkcyjnej silnie wzrostową branżą była obsługa nieruchomości i firm
( 7,0 tys. ). Wzrost tej branży był jednak silnie skoncentrowany i ograniczył
się do jedynie czterech miast konurbacji : Katowic ( 4,4 tys. ), Gliwic ( 2,3 tys. ),
Sosnowca ( 1,3 tys. ) oraz Tychów ( 0,4 tys. ). Znaczący wzrost nadwyżki pracowników miał także miejsce w działalnościach klasyfikowanych w sekcjach
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O, P, Q wg P K D 2004. Jest to dość zróżnicowany zbiór, w którym mieszczą się m.in. usługi komunalne, kulturalne, sportowe, usługi świadczone
dla gospodarstw domowych, wreszcie działalność organizacji, stąd trudno
określić, jaki rodzaj z nich miał rolę dominującą. Do strony dodatniej salda
bazy ekonomicznej swój udział wniosły także usługi finansowe ( wzrost
sektora bazowego o 1,6 tys. – wyłącznie w Katowicach i Tychach ) oprócz
tego – choć w znacznie mniejszym stopniu ( 0,8 tys. ) hotelarstwo i gastronomia oraz budownictwo ( 0,8 tys. ) a ponadto dwie gałęzie usług zaliczane do tzw. działalności nierynkowych – administracja ( około 0,7 tys. )
i ochrona zdrowia ( 0,2 tys. ), w tych dwóch ostatnich gałęziach głównym
beneficjentem wzrostu były Katowice.
Pięć branż gospodarki zmniejszyło swój wkład w bazę ekonomiczną
konurbacji, najbardziej górnictwo i energetyka ( –4,6 tys. osób ), co było
zgodne z ogólnym trendem bezwzględnego zmniejszania się liczby czynnych zawodowo w tych działalnościach. Taki sam proces, choć na znacznie mniejszą skalę, miał miejsce w przypadku edukacji ( –0,7 tys. osób ).
W dwóch branżach : handlu oraz transporcie i łączności doszło do zmniejszenia się zatrudnienia nadwyżkowego ( łącznie o 2 tys. osób, z czego 85 %
w handlu ), mimo bezwzględnego wzrostu ogólnej liczby pracujących
w tych branżach w konurbacji. Ten pozornie sprzeczny proces związany
jest z faktem, że wraz ze zmianą struktury gospodarczej handel staje się
coraz powszechniejszą działalnością w bazie ekonomicznej miast i stąd
zasila głównie sektor endogeniczny gospodarki.
Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają na zaakcentowanie w toczącej się dyskusji dotyczącej przemian gospodarczych i przestrzennych
w konurbacji katowickiej kwestii opisanych poniżej.
Po pierwsze – należy być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o tworzenie
dychotomii „starej” i „nowej” gospodarki, pokładanie nadziei przede wszystkim w tzw. innowacyjnych działalnościach, często zawężając na dodatek
to pojęcie do gałęzi przemysłu wysokiej techniki i niektórych usług, zwłaszcza tzw. „kreatywnych” sektorów opartych na własności intelektualnej i prawach autorskich. Jak dotąd, bardziej dynamicznymi działalnościami gospodarczymi w konurbacji są głównie gałęzie przemysłu przetwórczego, które
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dzięki mnożnikowym efektom usługowym tworzą popyt na usługi dla
przedsiębiorstw, a ponadto usługi zaliczane głównie do tzw. działalności
w mniejszym stopniu opartej na wiedzy, w tym przede wszystkim działalność handlowa i logistyczno-transportowa. Proces napędzania rozwoju
usług przez dynamiczne działalności produkcyjne można obserwować
przede wszystkim w Tychach, Gliwicach i Dąbrowie Górniczej, również
w Katowicach, które w największym stopniu korzystają ze wzrostu gospodarczego w konurbacji i jej reindustrializacji.
W przypadku kilku dużych i średnich miast rdzenia konurbacji po 1990 r.
doszło do destrukcji ich dotychczasowej specjalizacji funkcjonalnej związanej z silnym osłabieniem lub zanikiem tradycyjnego sektora przemysłowego.
Dotyczyło to Bytomia, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic
i Zabrza. Żadne z tych miast jak dotąd nie zdołało wykreować nowych,
silnych podstaw gospodarki, o czym świadczy „ płytkość ” ich współczesnej
bazy ekonomicznej ( relatywnie niewielka wielkość bezwzględna jak i w stosunku do ogólnej liczby pracujących ) i podstawowe cechy gospodarcze, jak
np. ponadprzeciętna stopa bezrobocia. Relatywnie najlepiej poradziły sobie
z odbudową bazy ekonomicznej Chorzów i Sosnowiec, które zdołały zdywersyfikować swoją bazę ekonomiczną, w ostatnich latach tą ścieżką podąża
także Zabrze. Warto podkreślić, że w Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich
podejmowano w ostatnim dziesięcioleciu intensywne działania sprzyjające
odbudowie bazy ekonomicznej w oparciu o działalności produkcyjne na
terenach poprzemysłowych. Niestety, jak dotąd nie widać efektów odbudowy funkcji miejskich w przypadku Bytomia i Świętochłowic. W sumie
najbardziej intrygujący jest przykład Chorzowa, którego rewitalizację bazy
ekonomicznej przez usługi określiłbym jako umiarkowany sukces. Analiza
bazy ekonomicznej Chorzowa pokazuje jednak, że głównymi dźwigniami
jej odbudowy nie są instytucje kulturalne i edukacyjne, czy szerzej tzw. sektory kreatywne ( creative industries ), jak twierdzą Klasik i Kuźnik ( 2008 ),
lecz przede wszystkim handel, a następnie usługi dla przedsiębiorstw  10.
10 Uwaga ta nie podważa ważnej roli instytucji kulturalnych czy edukacyjnych
w tym mieście. W obecnej fazie rozwoju należy je postrzegać jako istotny katalizator
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Analiza bazy ekonomicznej wnosi wartościową perspektywę do dyskusji dotyczącej fazy rozwoju konurbacji, a w szczególności do zaliczania
poszczególnych ośrodków konurbacji do grona miast postindustrialnych.
Moim zdaniem w fazie postindustrialnej znajdują się jedynie te miasta,
które posiadają istotne nadwyżki zatrudnienia w sektorze usług. Nie należy
mylić tego faktu z „ pozornym ” wejściem w fazę postindustrialną, ocenianym nie na podstawie analizy bazy ekonomicznej lecz w oparciu o dane
dotyczące pracujących według sektorów gospodarki. Zgadzam się w zupełności w tym względzie z poglądem Kucińskiego ( 2008 : 165 ) : „ z faktu,
że w danym mieście zanika lub ograniczeniu ulega funkcja przemysłowa,
nie wynika jednak jeszcze, że jest to związane z przechodzeniem gospodarki z fazy industrialnej do postindustrialnej ”. Analiza oparta na ogólnej
strukturze zatrudnienia jest w tym względzie myląca, gdyż nie odnosi się
ona do sektora miastotwórczego, a zatem nie może być podstawą wnioskowania o strukturze funkcjonalnej gospodarki danego miasta.
Miastami postindustrialnymi są te ośrodki konurbacji, w których po
roku 1990 doszło do powstania nowych, dynamicznych działalności utożsamianych głównie z usługami rynkowymi. Wyrazem obecności takich
działalności jest wielkość bazy ekonomicznej miasta oraz jego struktura
charakteryzująca się przewagą usług, zwłaszcza usług rynkowych. Istotnym
wskaźnikiem identyfikującym nową ścieżkę rozwojową jest ponadto wskaźnik dywersyfikacji bazy ekonomicznej. Wśród miast rdzenia konurbacji
w obecnej fazie, 20 lat od początku transformacji, znalazły się Chorzów,
Sosnowiec, Czeladź, Gliwice, Katowice, Będzin i Zabrze. Poza miastami
rdzenia ten typ miasta reprezentują Tarnowskie Góry.
Sposób dojścia do fazy postindustrialnej odbywał się w przypadku miast
konurbacji poprzez odmienne mechanizmy. W przypadku Katowic i Gliwic,
etap ten został osiągnięty bez przejścia wymienionych miast przez fazę kryzysu, mimo że tradycyjne sektory gospodarki – górnictwo i hutnictwo – były
zarówno w Gliwicach, jak i w Katowicach działalnościami silne regresyjnymi
pozytywnych procesów rozwoju lokalnego, który może mieć duży wpływ na wykreowanie nowych kompetencji i działalności gospodarczych w przyszłości.
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po 1990 r. Cechy gospodarcze, społeczne i przestrzenne każdego z tych miast
ułatwiały podtrzymywanie lokalnego sukcesu w okresie zmiany strukturalnej. Katowice podtrzymywanie i umacnianie swojego sukcesu zawdzięczają
w tym względzie głównie mechanizmowi kumulacji funkcji opartym na
korzyściach aglomeracji (zob. Gwosdz 2004). Rozwój Gliwic wynika ze zdolności wyłonienia nowych funkcji dynamizujących, co jest interpretowane
jest przez B. Domańskiego (2000) w świetle mechanizmu reakcyjnej ścieżki
rozwojowej11. Autor ten zwraca uwagę, że sukces gospodarczy Gliwic był
reprodukowany za pośrednictwem układów przestrzennych ukształtowanych
przez wcześniejsze funkcje gospodarcze i struktury społeczne.
W przypadku pozostałych pięciu miast zmianie strukturalnej towarzyszył silny, kilku- lub kilkunastoletni okres regresu lokalnej gospodarki.
Doszło w nich do destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwoju ( path breaking ), czyli do powstania istotnej nieciągłości w mechanizmach kształtujących dotąd ich rozwój. W porównaniu do Gliwic czy Katowic miasta
te cechuje także płytkość bazy ekonomicznej. Wielkość sektora bazowego
zawierała się bowiem w przedziale pomiędzy 14 % i 20 %, a więc wyraźnie
mniejszym niż w Gliwicach czy Katowicach. Wyjątkiem jest Będzin, który
posiadał znacznie głębszą bazę, ale po odjęciu pracowników nadwyżkowych związanych z jego sektorem tradycyjnym, czyli energetyką, wskaźnik
ten również spada do 20 %.
Czasowy wymiar tworzenia nowej ścieżki był odmienny dla każdego
z tych ośrodków, które cechowała faza załamania bazy ekonomicznej. Fazę
postindustrialną najszybciej osiągnęły Chorzów i Czeladź, nieco później
Sosnowiec i Będzin, Zabrze zaś najpóźniej – po 2008 r.

11 Ścieżka rozwoju o charakterze reakcyjnym to sekwencja czasowo uporządkowanych i przyczynowo połączonych wydarzeń, w których każde jest reakcją na wcześniejsze wydarzenia, jak i przyczyną kolejnych przemian ( Mahoney 2000 ). Ścieżka reakcyjna
jest jednym z dwóch podstawowych mechanizmów reprodukujących daną strukturę
w tzw. kanonicznej wersji koncepcji zależności od ścieżki. Drugim typem jest ścieżka
samowzmacniająca, polegająca na umacnianiu raz przyjętego rozwiązania na skutek
kumulujących się efektów ( Mahoney 2000 ).
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Analiza bazy ekonomicznej potwierdza dużą marginalizację północnej
strefy rdzenia konurbacji. Największy regres miał zatem miejsce w najsilniej i najwcześniej zindustrializowanej części górnośląskiej rdzenia konurbacji. Jest to wynikiem skumulowanych problemów środowiskowych, przestrzennych i społecznych na tym obszarze, a przede wszystkim : największej
skali degradacji środowiska przed 1989 r., małej atrakcyjności osiedleńczej, trudności z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, niedostatkiem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a ponadto słabą, chociaż
ostatnio poprawiającą się w związku z postępem budowy Drogowej Trasy
Średnicowej ( D T Ś ) i autostrady A1 dostępnością komunikacyjną.
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Mimo wielkiej redukcji miejsc pracy w tradycyjnych działalnościach przemysłowych konurbacja katowicka po 1989 r. jako całość jest obszarem
o szybszym tempie wzrostu gospodarczego i niższym bezrobociu w porównaniu do średnich wartości dla kraju. Ten stan rzeczy wynika z rozwoju na
terenie konurbacji nowych działalności gospodarczych, które przed 1989 r.
miały drugorzędne znaczenie.
Do dynamicznych działalności gospodarczych, których skala rozwoju
ma istotny wpływ na postęp gospodarczy i społeczny konurbacji należy
wiele gałęzi usług i przemysłu, są to zarazem działalności o różnym poziomie zaawansowania technologicznego. Wśród usług konsumenckich największe znaczenie w kategoriach stworzonych miejsc pracy ma handel.
Największym po handlu źródłem nowych miejsc pracy są przedsięwzięcia
w przemyśle przetwórczym. Konurbacja jest obszarem dość dynamicznego rozwoju tzw. usług dla biznesu, szczególną rolę odgrywają wśród nich
sektory teleinformatyczny ( I T ) oraz logistyczny. Relatywnie najnowszym
typem działalności są tzw. zaawansowane centra usług, natomiast marginalne znaczenie – przynajmniej pod względem wielkości zatrudnienia i generowanego przychodu – ma jak dotąd bardzo popularny ostatnio w debacie akademickiej i publicznej tzw. sektor kreatywny ( culture
industries ) ( Klasik 2008 ; Stryjakiewicz i Stachowiak 2010 ). Wśród usług
publicznych po 1989 r. obserwujemy bezprecedensowy rozwój szkolnictwa
wyższego.
Nowe działalności, jakie powstały lub pojawiły się w konurbacji po 1989 r.,
kształtują jednocześnie nowe struktury przestrzenne, które mają charakter zasadniczo odmienny niż te, które wyłoniły się w wyniku oddziaływań kompleksu przemysłowego ( Gasidło 2004 ). Możemy w tym względzie mówić zarówno o ich integrującym, jak i dezintegrującym wpływie
( zob. Runge 2002 ) na rozwój funkcjonalno-przestrzenny konurbacji.
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Rozmieszczenie tych nowych działalności gospodarczych jest wybitnie
nierównomierne, w szczególności dotyczy to działalności klasyfikowanych
jako wysoko zaawansowane technologicznie ( przemysł wysokiej techniki
i usługi wiedzochłonne ) 1.
W niniejszym rozdziale poddam analizie uwarunkowania rozwoju i rozmieszczenia najważniejszych dynamicznych działalności gospodarczych,
jakie wykształciły się lub silnie wzmocniły swą obecność na terenie konurbacji katowickiej po 1989 r.

5.1. Nowe działalności produkcyjne
Po 1989 r. konurbacja katowicka stała się największym w Polsce skupieniem nowych zakładów przemysłu przetwórczego, w tym także w gałęziach, które w tym regionie nie miały dotąd dłuższych tradycji ani istotnego
znaczenia w jej strukturze gospodarczej. Katalizatorem nowych inwestycji
zewnętrznych okazała się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ( KSSE )
powołana w 1996 r. jako jedna z pierwszych trzech SSE w Polsce ( Kryńska
2000 ). Imponująca, jak na polskie warunki, skala powstawania nowych
zakładów produkcyjnych uruchamianych przede wszystkim przez kapitał
zagraniczny, obaliła tezy wskazujące na niską atrakcyjność obszarów tradycyjnego przemysłu dla nowych inwestycji ze względu na niekorzyści aglomeracji ( wysokie koszty pracy i ziemi ) oraz „ sztywność instytucjonalną ”
związaną m.in. z wysokim uzwiązkowieniem takich obszarów ( Steiner 1985 ;
Markusen 1985 ). Faktem jednak jest zasadnicza odmienność relacji pra1 Stopień zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw związany jest z intensywnością działalności badawczo-rozwojowej w poszczególnych branżach, mierzona
jest ona stosunkiem między nakładami na B + R a wartością produkcji sprzedanej lub
wartością dodaną. Klasyfikacja wprowadzona przez Eurostat wyróżnia cztery kategorie
dla przetwórstwa przemysłowego : wysoką technikę, średnio-wysoką technikę, średnio-niską technikę oraz niską technikę, oraz dwie dla usług : usługi oparte na wiedzy a także
usługi mniej wiedzochłonne ( High-tech industry and knowledge-intensive services 2009 ;
Nauka i technika …, 2011 ).
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cowniczych w nowych zakładach produkcyjnych – cechuje je bardzo niski
stopień uzwiązkowienia i młoda struktura wiekowa pracowników, odzwierciedlająca preferencje właścicieli i zarządzających co do pożądanych cech
pracowników ( Hardy i Kozek 2011 ).
Głównymi czynnikami lokalizacji ogólnej tych nowych działalności produkcyjnych w konurbacji są : wielkość regionalnego rynku zbytu, dostępność komunikacyjna i cechy rynku pracy – jego rozległość oraz kwalifikacje
i kompetencje pracowników. Jako dwa główne atuty atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KS SE)
wymienia się wykwalifikowaną i konkurencyjną pod względem wynagrodzeń – czyli po prostu tanią w porównaniu z Europą Zachodnią i Północną –
siłę roboczą oraz bardzo dobrą infrastrukturę komunikacyjną, umożliwiającą bardzo dobrą dostępność w skali Europy Środkowej (Murzyn-Kupisz
i in. 2010). Ulgi w podatkach dochodowych mają współcześnie mniejsze znaczenie dla inwestorów produkcyjnych niż w latach 1990., zresztą
olbrzymie rozproszenie SSE w przestrzeni Polski sprawiło, że czynnik ten nie
ma istotnego znaczenia różnicującego poszczególne regiony.
Struktura gałęziowa nowych zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych
na terenach konurbacji i objętych K S S E, oraz jej dynamika wyraźnie wskazuje kierunek zmiany w zakresie zaawansowania technologicznego nowych
zakładów produkcyjnych. Na koniec 2010 r. ponad połowę zakładów, które
łącznie skupiały blisko 60 % zatrudnionych, stanowiły branże średnio-wysokich technologii, przede wszystkim przemysłu samochodowego. Dalsza
jedna czwarta fabryk ( w kategoriach zatrudnienia ) reprezentowała branże
średnio-niskiej techniki, przede wszystkim produkcję metalowych wyrobów gotowych oraz wyrobów z surowców niemetalicznych. Działalności
klasyfikowane jako te o niskim poziomie technologicznym obejmowały na
koniec 2010 r. 12 % zatrudnionych w firmach K S S E, wiodącą gałęzią była
wśród nich produkcja artykułów spożywczych. Znikoma jest rola gałęzi
przemysłu wysokiej techniki ( 2 % zatrudnienia ) – zagadnienie to będzie
szerzej poruszone w dalszej części tego rozdziału.
Porównanie struktury gałęziowej nowych inwestycji w 2010 r. w stosunku
do 2004 r. ( pozyskałem pełne dane o zatrudnieniu na poziomie firm dla
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tych dwóch okresów ) wskazuje
na postępujący wzrost zaawansowania technologicznego na
poziomie głównej działalności.
W szczególności zwraca uwagę
silny względny spadek działalności klasyfikowanych jako
te o niskiej technice ( ryc. 8 ),
a wzrost działalności średnio-wysokiej techniki. Jeszcze
większy awans kompetencyjny
ma miejsce w ramach aktywności pozaprodukcyjnej, co widoczne jest m.in. w pozyskiwaniu nowych funkcji w zakresie
zakupów czy projektowania
wśród wiodącej w K S S E branży
samochodowej ( Domański B.,
Ryc. 8. Zatrudnieni w firmach działających
Guzik i Gwosdz 2008 ).
na terenie K S S E w konurbacji katowickiej
Procesy reindustrializacji kowedług poziomu zaawansowania technolonurbacji zachodzące w jej obręgicznego zakładów w 2004 i 2010 r.
bie są bardzo zróżnicowane.
Źródło : badania własne.
Ośrodkami największego skupienia nowych firm produkcyjnych są przede wszystkim te miasta, w których zlokalizowano w latach
1990. podstrefy K S S E. Największy sukces odniosły w tym względzie podstrefy założone na terenach greenfield w Gliwicach i Tychach ( ryc. 9 ).
Jednak samo rozmieszczenie podstref K S S E nie tłumaczy istniejącego
zróżnicowania przestrzennego realizacji nowych inwestycji przemysłowych. Nowe miejsca pracy, stworzone przez inwestorów na terenie K S S E,
obejmują bowiem nie więcej niż ⅓ wszystkich etatów w przetwórstwie
przemysłowym, które powstały w konurbacji po 1989 r. Dokładna skala zjawiska nie jest wprawdzie znana, ale dobrym jego przybliżeniem mogą być
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Źródło : badania własne.

Ryc. 9. Zatrudnieni w firmach działających na terenie katowickiej S S E ( według podstref i obszarów przemysłowych )
oraz rozmieszczenie centrów usługowych typu B P O i S S C w konurbacji katowickiej ( stan na koniec 2011 r. )
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dane na poziomie firm pochodzące z komercyjnych baz danych o przedsiębiorcach. Według zebranych w bazie HBI Bonnier danych, na terenie
konurbacji w 2010 r. w firmach przetwórstwa przemysłowego założonych po
1988 r. pracowało 98,2 tys. osób (cały przemysł przetwórczy w konurbacji obejmował 153,8 tys. pracujących według moich szacunków opierających się na
danych zakupionych od GUS, łącznie z firmami powstałymi przed 1989 r.).
Gliwice i Tychy są największymi beneficjentami procesów reindustrializacji. Łącznie te dwa miasta skupiają ponad 36 % wszystkich nowych miejsc
pracy powstałych w firmach przemysłowych po 1989 r. ( dane za 2010 r. ).
Znaczna liczba nowych miejsc pracy powstała ponadto w Katowicach
i Sosnowcu ( około 9 tys. ), a po nich w Dąbrowie Górniczej ( około 7 tys. ).
Porównywalna skala reindustrializacji miała miejsce w Mikołowie, Tarnowskich Górach i Siemianowicach Śląskich ( około 4,5 tys. miejsc pracy
w każdym z tych ośrodków ), czyli nieco więcej niż w Zabrzu ( około 3,8 tys. ),
a wyraźnie więcej niż w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Będzinie.
Na ich tle dość skromnie przedstawia się sytuacja w Mysłowicach, Jaworznie,
Piekarach Śląskich ( 1,1–1,5 tys. nowych miejsc pracy w przemyśle w 2010 r. ),
a zwłaszcza w Świętochłowicach, które w grupie średnich i dużych miast
konurbacji cechują się najniższą liczbą nowych miejsc pracy w przemyśle.
Ten statystyczny obraz poświadcza zachodzące procesy przesuwania
się aktywności przemysłowej w kierunku obrzeża konurbacji posiadającego korzystniejsze warunki lokalizacji, w szczególności na terenach greenfield, (zdecydowanie tańsze niż wymagające kosztownych zabiegów tereny
poprzemysłowe czy pokolejowe) oraz lepszą dostępność w ramach sieci
drogowej. Nie bez znaczenia są również różnice w stopie przedsiębiorczości oraz podejmowanych przez lokalne władze działań proinwestycyjnych.
Aktywne zarządzanie zmianą strukturalną w miastach rdzenia konurbacji,
pomimo obiektywnie trudniejszych warunków, prowadzące do ponownego
wykorzystania działek brownfield może przynieść pewne sukcesy. Wzorem
dla innych miast są w tym względzie działania władz lokalnych w Sosnowcu,
a ponadto w Siemianowicach Śl. i Dąbrowie Górniczej (zob. Krzysztofik,
Runge i Kantor-Pietraga 2011; Górski 2011). W ciągu ostatnich kilku lat skuteczne działania proinwestycyjne podjęto na szerszą skalę także w Zabrzu.
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W żadnej innej gałęzi przemysłu inwestycje zewnętrzne ( przede wszystkim zagraniczne ) nie były tak znaczne, jak w przemyśle samochodowym.
Konurbacja górnośląska jest największym skupieniem tego typu przemysłu
w Polsce, obejmując 18,5 % wszystkich pracujących w branży w 2010 r. na
terenie kraju ( czyli 36,4 tys. osób ) i 31 % generowanych przez nią przychodów. Cechuje ją też największa różnorodność w zakresie struktury wielkościowej i produktowej umiejscowionych tu producentów. W konurbacji
zlokalizowanych jest ponad 110 zakładów tej branży. Są to głównie nowe
filie przedsiębiorstw zagranicznych, a ponadto przejęte przez kapitał zagraniczny starsze zakłady, z których najważniejsze były te związane z produkcją
na rzecz Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach i Bielsku-Białej
( obecnie Fiat Auto Poland ).
Przemysł samochodowy charakteryzuje się bardzo silną koncentracją
przestrzenną w skali lokalnej. Cztery miasta skupiają ponad 90 % zatrudnienia w tej branży w całej konurbacji. Najważniejszym pod tym względem
miastem, tak w konurbacji, jak zresztą w skali całej Polski, są Tychy, gdzie
w 2010 r. pracowało w 26 zakładach ponad 15,5 tys. osób, z czego blisko
połowa obejmowała pracowników firmy Fiat Auto Poland, największego
w Polsce zakładu produkcyjnego przemysłu samochodowego. W Gliwicach
( 8,8 tys. pracujących ) działa największy zakład produkcyjny wybudowany po 1990 r. w branży samochodowej ( General Motors Manufacturing
Poland, dawniej Opel Polska ) i 19 innych nowych zakładów ( m.in. Kirchhoff
Automotive, Plastal, N S K ). Główne miasta zagłębiowskiej części konurbacji, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, skupiają po około 4 tys. miejsc pracy
w omawianej gałęzi przemysłu, a łącznie działają tam 22 zakłady produkujące części, m.in. czołowi europejscy producenci z włoskiej grupy Magneti
Marelli i francuskiej Saint Gobain. Pozostałe miasta, w których znajdują
się duże zakłady przemysłu samochodowego o liczbie pracujących powyżej
500 osób to : Mikołów, Katowice i Siemianowice Śląskie 2.
2 Podstawą informacji o wielkości zatrudnienia i liczbie zakładów jest prowadzona od
2004 r. w Zakładzie Rozwoju Regionalnego I G i G P U J baza danych o przemyśle samochodowym w Polsce.
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W okresie głębokiego kryzysu branży samochodowej w Europie w latach
2008 – 2009 konurbacja katowicka znacznie umocniła swoje znaczenie na tle
innych regionów kraju, co było konsekwencją nowych inwestycji dostawców współpracujących z zakładami montażu samochodów w Czechach,
dobrych wyników ekonomicznych Fiata ( w porównaniu z innymi korporacjami ) a także dalszej relokacji produkcji z filii w Europie Zachodniej
do polskich oddziałów. Najnowsze wydarzenia związane z politycznie
uwarunkowaną decyzją o uruchomieniu nowego modelu Fiata Panda
w zakładzie w Melfi ( Włochy ), a nie w Tychach, może wpłynąć negatywnie
na dynamikę rozwoju przemysłu samochodowego w najbliższych latach.
Nie należy jednak popadać w przesadę, wnioskując na tej podstawie o nieuniknionym kryzysie tej gałęzi przemysłu w województwie śląskim.
O ile mi wiadomo, jedyną szerszą próbę wyjaśnienia powstania tak znaczącego skupienia przemysłu samochodowego na obszarze konurbacji
katowickiej po 1990 r. podjął B. Domański ( 2003 ). Autor interpretuje ten
fenomen jako klasyczny proces zależności od ścieżki w wąskim rozumieniu tej koncepcji, tzn. połączenia się odrębnych trajektorii, w wyniku czego
powstaje nowa ( tzw. critical conjuncture ). Trajektorie te dotyczą strategii
lokalizacyjnych firm samochodowych, zwłaszcza koncernów Fiat i G M,
oraz polityki regionalnej i lokalnej ( przede wszystkim dotycząca miejsca
lokalizacji specjalnych stref ekonomicznych ) w czasie zmiany strukturalnej
w starym regionie przemysłowym. W tym sensie, jak napisał B. Domański
( 2003 : 144 ), „ rozwój przemysłu samochodowego na Górnym Śląsku jest
procesem zależnym od ścieżki, ponieważ nie wynikał on z zastanych
w regionie warunków ( mógł mieć miejsce w innych regionach ) i nie był
przewidziany przez ogólne teorie ”.
Konurbacja katowicka nie jest jednak jedynym przykładem dynamicznego rozwoju przemysłu samochodowego w krajach Europy Środkowej
po 1990 r. Duże skupienia przestrzenne producentów części do samochodów osobowych powstały w innych regionach bez większych tradycji
w tej gałęzi przemysłu przed 1989 r., jak np. w województwie dolnośląskim, w Transdanubii na Węgrzech, zachodniej Słowacji czy – chociaż na
mniejszą jak dotąd skalę – w konurbacji Ostrawy-Karwiny w Republice
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Czeskiej. Wszystkie te regiony mają trzy wspólne cechy : duży regionalny
rynek pracy, tradycje przemysłowe ( kultura techniczna, w tym system edukacji zdolny nadawać pożądane przez pracodawców kwalifikacje ) i bardzo
dobrą dostępność transportową w stosunku do rynków zbytu w Europie
Zachodniej. Konurbacja górnośląska nie jest więc unikatowym przypadkiem ( deviant case ). Jako element szerszego procesu rozwój przemysłu
samochodowego w konurbacji katowickiej możemy równie dobrze interpretować w kategoriach koncepcji „ pokrewieństwa branżowego ”, czyli
dywersyfikacji gospodarki w kierunku gałęzi działalności technologicznie
zbliżonych do ich już obecnych w regionie kompetencji (Neffke, Henning
i Boschma 2011), w szczególności dotyczy to określonych kwalifikacji i kompetencji pracowników, które były obecne we wszystkich z wymienionych
regionów. Można odwołać się również do koncepcji „okien sposobności
lokalizacyjnych”. Warto w tym miejscu zauważyć, że wcześniej, również
w krajach wysokorozwiniętych, stymulowano – z różnymi zresztą efektami
– restrukturyzację obszarów tradycyjnego przemysłu poprzez przyciąganie
producentów z branży samochodowej (m.in. w Zagłębiu Ruhry czy regionie
Nord-Pas de Calais).
Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej w konurbacji katowickiej budzi w niektórych środowiskach akademickich mieszane uczucia.
Najbardziej znane są w tym względzie poglądy prof. Marka Szczepańskiego
i jego zespołu, forsującego dwie tezy : o zastąpieniu w konurbacji monokultury węglowej przez monokulturę samochodową oraz o niskim poziomie
technologicznym i innowacyjnym inwestycji w przemysł samochodowy.
Zdaniem Szczepańskiego i Ślęzak-Tazbir ( 2009 : 34 ) „ reprezentują one
nowoczesność drugiej kategorii, nie generują innowacji, raczej je konsumują, nie tworzą inteligentnych miejsc pracy, wymagających najwyższych
kwalifikacji i elastycznych, kreatywnych osobowości ”.
Twierdzenia te nie znajdują potwierdzenia w świetle danych empirycznych. Pogląd jakoby monokultura węglowa została zastąpiona samochodową, jakkolwiek błyskotliwy i nośny medialnie, nie ma uzasadnienia ze
względu na diametralną różnicę skali obydwu zjawisk i w obliczu wewnętrznego zróżnicowania przemysłu samochodowego, obejmującego produkcję
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bardzo różnych części i komponentów dla wielu wiodących europejskich
koncernów ( dywersyfikacja w łańcuchach dostaw ). Udział branży samochodowej w łącznej liczbie miejsc pracy w przemyśle przetwórczym w całej
konurbacji stanowi około 24 %. Uwzględniając mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe i usługowe generowane przez firmy samochodowe poza branżą,
całkowity efekt ekonomiczny wynosi w konurbacji nie więcej niż 55 tys.
miejsc pracy, czyli około 6 % wszystkich pracujących 3. O istotnym uzależnieniu lokalnej gospodarki od przemysłu samochodowego można mówić
tylko w skali lokalnej i jedynie w jednym mieście konurbacji – w Tychach,
gdzie gałąź ta skupiała 64 % pracujących w przemyśle przetwórczym, czyli
¼ całkowitej liczby pracujących w tym mieście.
Przemysł samochodowy, jak niewiele innych gałęzi przemysłu przetwórczego, cechuje rozgałęziona sieć powiązań dostawczych, tak w zakresie
produktów części, jak i usług produkcyjnych. Różnorodność tych powiązań sprawia, że branża zgłasza zapotrzebowanie na bardzo różne kompetencje – od prostych po wymagające najwyższych kwalifikacji. Jeśli chodzi
o poziom innowacyjności produktowej, to przemysł samochodowy należy
de facto do grupy najbardziej innowacyjnych branż przemysłu – w Europie
nakłady na działalność badawczo-rozwojową wynoszą 4 % łącznych przychodów tej gałęzi przemysłu 4, czyli najwięcej po przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym i lotniczym ( Jaruzelski, Loehr i Holman 2012 ).
W Europie roczne wydatki tej branży na badania i rozwój przekraczają sumę
3 Obliczony przez Wiedermanna ( 2007 ) efekt mnożnikowy dla przemysłu samochodowego w województwie śląskim wynosi 1,30 ( jedno miejsce pracy w branży generuje
0,3 miejsca pracy w jej otoczeniu ). Wartość ta odpowiada wynikom poprawnie zdefiniowanych mnożników lokalnych wyliczonych dzięki odpowiednio przeprowadzonym
badaniom, gdzie wynosi ona w większości przypadków od 1,20 do 1,50. Tymczasem
w dyskursie medialnym częste jest mocne zawyżanie ekonomicznego oddziaływania
danej branży na otoczenie, co nie znajduje żadnego potwierdzenia w badaniach empirycznych i modelach ekonometrycznych. U podstaw błędnych opinii leży niedostatek
empirycznie udokumentowanych badań a także traktowanie jako efektów mnożnikowych całości działalności powiązanych z firmą lub gałęzią mającą wywoływać owe
efekty ( zob. Domański B. i Gwosdz 2010 a ; Weisbrod i Weisbrod 1997 ).
4 Jest to tzw. wskaźnik intensywności R&D.
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20 mld E U R, zaś w skali globalnej wyniosły one w 2011 r. 96,5 mld U S D, najwięcej po przemyśle elektronicznym i farmaceutycznym ( Jaruzelski, Loehr
i Holman 2012 ). Symptomatyczny jest fakt, że w Wielkiej Brytanii, kraju
o niewątpliwe znacznie wyższym poziomie cywilizacyjnym niż Polska,
przemysł samochodowy – jak można dowiedzieć się z jednego z opracowań eksperckich – together with the aerospace industry, provides a critical
bedrock of technology and manufacturing competence for the wider manufacturing sector in the U K ( An Independent Report 2009 : 6 ). Ponadto ważna
jest rola przemysłu samochodowego we wprowadzaniu innowacji procesowych dotyczących organizacji pracy w zakładach produkcyjnych i sieciach
dostaw ( Boyer i in. 1998 ).
Faktem jest, że do krajów Europy Środkowej i Wschodniej w pierwszej
kolejności trafiły najprostsze kompetencje produkcyjne, w szczególności
te najbardziej pracochłonne i najmniej złożone technologicznie. Wiele
badań poświęconych tej branży pokazuje jednak systematycznie wzrastający poziom kompetencyjny filii zagranicznych producentów zlokalizowanych w Polsce, co objawia się w szczególności coraz większym udziałem
w produkcji zaawansowanych technologicznie części o wysokiej wartości
dodanej ( Zemelka 2007 ; Pavlínek, Domański B. i Guzik 2009 ; Domański
B. i Gwosdz 2009 ). Wolniejszy, lecz stały wzrost kompetencji ma natomiast
miejsce w zakresie funkcji nieprodukcyjnych. Przykładem są centra badawczo rozwojowe założone przy fabrykach Tenneco w Rybniku i Gliwicach
czy T R W w Częstochowie ( nota bene największe w tej branży w Polsce ).
Gałęzie przemysłu zaawansowanej techniki, fetyszyzowane przez wielu
decydentów i badaczy jako remedium na problemy transformacji w starych
okręgach przemysłowych, jak dotychczas nie mają w konurbacji katowickiej większego znaczenia w zakresie liczby zatrudnionych. Dlaczego stare
okręgi przemysłowe nie są żyzną glebą dla rozwoju nowych branż wysokiej
technologii w perspektywie krótko- i średnioterminowej przedstawiłem
w rozdziale 3. Ze względu jednak na prestiżową rolę tej działalności warto
poświęcić jej w tym miejscu krótkie rozważania.
Historycznie rzecz biorąc, gałęzie przemysłu wysokiej techniki pojawiły się w konurbacji w latach 1960. i w pierwszej połowie lat 1970., który
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to okres był właściwie jedynym w czasie realnego socjalizmu czasem
poprawy struktury branżowej w konurbacji ( Buchhofer 1976 ; Kortus 1976 ;
Kortus 1980 ). Główne przedsięwzięcia obejmowały cztery miasta konurbacji : Tychy ( Zakłady Elektroniki Górniczej ), Sosnowiec ( Zakłady Urządzeń
Automatyki Przemysłowej M E R A - Z U A P ), Zabrze ( Zakłady Elektronicznej
Aparatury Medycznej Temed i Zakłady Urządzeń Komputerowych
Mera-Elzab ) oraz Katowice ( Meraster z oddziałami w Sosnowcu i Zabrzu ).
Okres transformacji przetrwały dwa z tych zakładów ( Z E G i Mera-Elzab ),
ciekawym studium przypadku jest zabrzańska Mera-Elzab ( obecnie Elzab ),
która przetrwała dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności, stając się wiodącym producentem kas fiskalnych w Polsce5.
Na terenie konurbacji, w przemyśle zaawansowanej techniki na koniec
2010 r. pracowało niespełna 7,0 tys. osób, czyli zaledwie 5 % procent łącznego zatrudnienia w przemyśle przetwórczym. Jedyną właściwie gałęzią
przemysłu high-tech o istotnym znaczeniu, która wyróżnia konurbację
w skali ogólnopolskiej, jest produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych. Reprezentuje ją ponad 180 aktywnych podmiotów
gospodarczych. Przeważają wśród nich miejscowe firmy, ale też znajdujemy
w niej kilka średnich firm zagranicznych, np. Heraeus w Sosnowcu.
Główne ośrodki przemysłu wysokiej techniki to Katowice i Gliwice.
Łącznie skupiały one 57 % pracujących i połowę zarejestrowanych w konurbacji podmiotów przemysłu wysokiej techniki na koniec 2010 r. Kolejnymi
głównymi ośrodkami skupienia tego przemysłu są Tychy, Zabrze
i Sosnowiec, a więc te ośrodki, które były miejscem lokalizacji zakładów
przemysłu wysokiej techniki już w okresie PRL. Łącznie obejmują one
5 Jednym z projektów, nad którym pracowała firma w turbulentnym okresie początku
lat 1990., była ( na zamówienie kontrahenta zagranicznego ) kasa komputerowa dla handlu. Wejście w 1993 r. ustawy o V A T w Polsce zastało Elzab w fazie zaawansowanych
prac nad tym projektem. Zarząd zakładu wykorzystał pojawiającą się szansę, oferując na
rynek Polski terminal kasowy E L Z A B Xcel 260, który jako pierwsze urządzenie fiskalne
został dopuszczony do obrotu przez Ministerstwo Finansów. Efekt przewagi początkowej pozwolił zabrzańskiemu producentowi na uzyskanie wiodącej pozycji w tym segmencie rynku, który od połowy lat 1990. jest główną specjalizacją firmy.
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20 % zatrudnionych ( i tyle samo podmiotów ), z czego połowa przypada na
Tychy.
Prowadzone przez lokalnych i regionalnych interesariuszy polityki
wsparcia ośrodków innowacji i przedsiębiorczości będą miały znaczenie w dalszym wewnątrzkonurbacyjnym różnicowaniu się dynamiki rozwoju przemysłu wysokich technologii. W świetle badań Stowarzyszenia
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, na
terenie konurbacji katowickiej w 2012 r. działało jedenaście instytucji
wsparcia innowacji ( parki technologiczne, inkubatory technologiczne,
akademickie inkubatory przedsiębiorczości i centra transferu technologii ) : pięć w Katowicach, trzy w Gliwicach, po jednym w Chorzowie, Rudzie
Śląskiej i Zabrzu, a kolejne dwa parki technologiczne znajdowały się
w fazie rozruchu : w Sosnowcu i Piekarach Śląskich ( Bąkowski i in. 2012 ).
Skala działalności i różnorodność typów instytucji będzie więc sprzyjała
rozwojowi branży high-tech w najlepiej już pod tym względem rozwiniętych ośrodkach – Katowicach i Gliwicach. Interesujące jest, jaka będzie
skala sukcesu polityki wspierania innowacji w miastach, które wcześniej
nie posiadały istotnych tradycji w tym względzie, np. w Piekarach Śląskich
czy Rudzie Śląskiej.

5.2. Handel wielkopowierzchniowy
Bez wątpienia najbardziej charakterystycznym elementem nowego krajobrazu ekonomicznego w konurbacji są wielkopowierzchniowe placówki handlowe, czy to w postaci wolnostojących blaszanych hal, czy
też w formie nieco ambitniejszych architektonicznie tzw. galerii handlowych. Dynamiczna ekspansja wielkich sieci jest w tym względzie wyrazem umiędzynarodowienia podstawowej funkcji centralnej, jaką jest handel detaliczny. Konurbacja katowicka po 1997 r., kiedy to na jej terenie
powstał pierwszy sklep w formacie hipermarketu, stała się największym
w kraju obok Warszawy skupieniem takich placówek w Polsce. Na koniec 2012 r. zidentyfikowałem na terenie konurbacji 90 wielkopowierz-
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chniowych obiektów handlowych ( o powierzchni 2000 m 2 i więcej ).
Całkowita powierzchnia handlowa w tych obiektach wyniosła 1,15 mln m 2.
Duży lokalny i regionalny rynek zbytu o wysokiej gęstości zaludnienia
oraz ponadprzeciętne w skali Polski dochody mieszkańców są głównym
czynnikiem przyciągającym do konurbacji wielkie sieci handlowe.
Rozmieszczenie sklepów wielkopowierzchniowych w konurbacji katowickiej jest dosyć charakterystyczne, wiąże się to z dwoma podstawowymi
czynnikami lokalizacji tych placówek – liczbą klientów w oczekiwanym
obszarze oddziaływania placówki i z dobrą dostępnością komunikacyjną,
przede wszystkim dla samochodu prywatnego, jako że obiekty te są klasycznymi miejscami konsumpcji zorientowanymi na klienta zmotoryzowanego. Duża część obiektów handlowo-usługowych zrealizowana została
poza centrami miast, w przestrzeni pomiędzy miastami ( dobrym określeniem jest niemieckie słowo autorstwa Sievertsa – Zwischenstadt ). Inaczej
jest w przypadku niektórych galerii handlowych, które zlokalizowano najczęściej na terenach poprzemysłowych lub pokolejowych w ścisłych centrach miast, jak np. Agora w Bytomiu czy Galeria Katowicka.
Najintensywniej zagospodarowana przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe strefa konurbacji obejmuje pas ciągnący się od Katowic
poprzez Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej ( ryc. 10 ). Łącznie w tym obszarze konurbacji powstało aż 45 % nowej powierzchni handlowej w sklepach
wielkopowierzchniowych, z czego ponad połowa w samych Katowicach.
Drugie wyraźne skupisko obejmuje Gliwice i Zabrze, gdzie łącznie znajdziemy ¼ całkowitej powierzchni handlowej w sklepach wielkopowierzchniowych w konurbacji katowickiej, w tym drugi największy pojedynczy
obiekt, otwarty w 2013 r. w Gliwicach przy węźle autostradowym w Sośnicy 6.
Poza tym większe skupienia obiektów wielkopowierzchniowych obejmują
6 Znacząca pozycja Zabrza jest m.in. wynikiem niechętnej w latach 1990. postawy władz
lokalnych w Gliwicach wobec ekspansji placówek handlu wielkopowierzchniowego, co
było związane m.in. z działaniami ( ostatecznie nieskutecznymi ) na rzecz utrzymania
przez ul. Zwycięstwa funkcji głównej ulicy handlowej w mieście.
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Źródło : badania własne.

Ryc. 10. Rozmieszczenie wielkopowierzchniowych ośrodków handlowych i logistycznych centrów dystrybucji w konurbacji katowickiej ( stan na koniec 2012 r. )
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lokalizacje w Bytomiu i Tychach. Zwraca uwagę bardzo słaba penetracja
przez placówki wielkopowierzchniowe górnośląskiej strefy konurbacji ( nota
bene najgęściej zaludnionej w skali całej konurbacji7 ) obejmującej obszar
wewnątrz trójkąta Zabrze ( część wschodnia ) – Piekary Śląskie – Chorzów
( ryc. 10 ). Jedynym większym skupieniem w tym miejscu jest Ruda Śląska–
Wirek, co zresztą jest powrotem do pełnionej przez Wirek przed 1945 r.
funkcji silnego lokalnego ośrodka usługowego ( Gwosdz 2004 ).
Obiekty handlowe są jak dotychczas najważniejszym czynnikiem przekształceń terenów zdegradowanych i poprzemysłowych w konurbacji.
Co najmniej 1∕₁₀ wszystkich wielkopowierzchniowych obiektów została ulokowana na tego typu obszarach ( Jarczewski W., Huculak i Śmietana 2011 ).
Wobec słabości finansowej samorządów lokalnych wielkie sieci handlowe
były i są dominującym podmiotem zdolnym podołać kosztownemu przekształceniu takich terenów. Oczywiście jest to klasyczny przykład tzw.
rewitalizacji zorientowanej rynkowo ( market-led revitalization ), prowadzącej do zagospodarowania jedynie działek najbardziej atrakcyjnych z punktu
widzenia dewelopera. Niemniej jednak nie należy bagatelizować roli wielkopowierzchniowych centrów handlowych jako pracodawcy i płatnika
podatków lokalnych. Obiekty te zatrudniają średnio od 100 osób ( w sklepie
o powierzchni handlowej około 2000 m 2 ) do nawet 2000 w największych
kompleksach, takich jak Silesia City Center w Katowicach, a z racji zajmowanej powierzchni są istotnym źródłem podatku od nieruchomości.

5.3. Logistyczne centra dystrybucji
Istotne przemiany w systemie zarządzania w łańcuchu dostaw w ostatnich
dwóch dekadach ( m.in. tzw. szczupła produkcja, outsourcing ) sprzyjały
rozwojowi działalności logistycznej znacznie wykraczającej poza tradycyjne pojęcia spedycji, magazynowania i transportu ( Gołembska 2001,
7 Świętochłowice są zarazem miastem o największej gęstości zaludnienia w Polsce
( 4,1 tys. osób na km 2 ).
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2006 ). Spektakularnym wyrazem tych przemian w krajobrazie jest pojawienie się wielkopowierzchniowych logistycznych centrów dystrybucji ( dalej
określonych skrótem L C D ). Terminale L C D ze względu na swoją węzłową
rolę w sieci przepływów oraz skalę działalności ( są dużymi pracodawcami )
stają się ważną gałęzią wielu gospodarek lokalnych i regionalnych.
Główne czynniki lokalizacji L C D to przede wszystkim wielkość regionalnego rynku zbytu, bliskość głównego klienta lub dobry dostęp do dalszych rynków zbytu dzięki węzłowemu położeniu komunikacyjnemu.
Ten drugi czynnik w polskich realiach oznacza najczęściej węzłowe położenie w sieci głównych dróg szybkiego ruchu, marginalne znaczenie ma natomiast dostępność do usług kolejowych i wodnego transportu śródlądowego
( inaczej niż np. w Niemczech, gdzie centra transportu kombinowanego,
tzw. intermodalnego odgrywają bardzo dużą rolę ). Szczegółowymi czynnikami lokalizacji są dostępność i ceny gruntów oraz sprzyjająca polityka
władz lokalnych ( Wiśniewska i Krawiecki 2004 ).
Konurbacja katowicka stała się w ciągu ostatnich 15 lat jednym z głównych obszarów rozwoju L C D. Dynamiczny przyrost powierzchni, szczególnie po 2005 r., sprawił, że omawiana konurbacja jest obecnie po aglomeracji warszawskiej największym skupieniem L C D w Polsce. Węzłowe
położenie konurbacji katowickiej na skrzyżowaniu autostrad A4 i A1, duży
potencjał demograficzny i gospodarczy ( znaczna liczba podmiotów gospodarczych ), dwa międzynarodowe porty lotnicze ( Katowice Pyrzowice
i Kraków Balice ), oraz potencjalne możliwości wykorzystania terminala
w Sławkowie i portu rzecznego w Gliwicach sprawiają, że górnośląski węzeł
logistyczny może stać się jednym z głównych obszarów tej działalności
w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Na terenie konurbacji katowickiej L C D lokowane są przede wszystkim
w bezpośredniej bliskości węzłów dróg szybkiego ruchu bądź w niewielkich
od nich odległościach ( ryc. 10 ). W efekcie dominują one na obrzeżu strefy
rdzeniowej i wewnętrznej konurbacji, przede wszystkim w korytarzu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1. Z końcem 2012 r. łączna powierzchnia
L C D w konurbacji przekroczyła 1,1 mln m 2, z czego najwięcej znajdowało
się w Gliwicach, a następnie w Tychach i Chorzowie. Warto nadmienić,
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że największe obecnie centrum logistyczne w całej konurbacji ( 231 tys. m 2 )
zostało zlokalizowane na działce brownfield w Chorzowie, na dawnych hałdach Huty „ Batory ”. Duże zgrupowanie L C D powstało w miastach Zagłębia,
przede wszystkim wzdłuż wschodniej obwodnicy konurbacji. Sosnowiec,
Dąbrowa Górnicza, Czeladź i Będzin skupiają łącznie blisko 40 % nowoczesnej powierzchni magazynowej w konurbacji ( droga S1 ). Wielki kompleks
( 133 tys. m 2) zrealizowano ponadto w Mysłowicach, przy węźle autostrady
A 4 i wschodniej obwodnicy G O P.

5.4. Usługi dla przedsiębiorstw
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się działalności gospodarczych po 1989 r. stały się usługi dla przedsiębiorstw. Bailly i in. (1987) utrzymują, że stopień ich rozwoju odzwierciedla pozytywne procesy zachodzące
w lokalnej gospodarce, będąc jednocześnie jednym z czynników pozytywnych procesów rozwoju regionalnego. Działalności te są bowiem niezbędnym
wkładem w inną działalność produkcyjną lub usługową (Nowosielska 1994).
Zgłaszane przez producentów zapotrzebowanie na usługi jest jednym z głównych źródeł efektów mnożnikowych (tzw. usługowe efekty zaopatrzeniowe),
które są w skali lokalnej znacznie silniejsze niż powiązania w zakresie dostaw
materiałów i półproduktów (Domański B. i Gwosdz 2010a).
Rozwój usług dla biznesu tworzy sprzężenie zwrotne z ogólnym rozwojem działalności gospodarczych. Z jednej strony usługi dla przedsiębiorstw
rozwijają się tam, gdzie istnieje na nie popyt. Równocześnie obecność
silnego sektora usług dla biznesu sprzyja rozwojowi firm produkcyjnych
i usługowych. Empirycznie potwierdza to tzw. hipoteza paralelna wysunięta przez Badego ( 1994, 1998 ). Autor ten zaobserwował, że w Europie
Zachodniej istnieje silna korelacja pomiędzy liczbą podmiotów zaliczanych
do usług dla biznesu oraz liczbą miejsc pracy w przemyśle przetwórczym
i pozostałych gałęziach usług.
Analiza bazy ekonomicznej dla miast konurbacji ( zob. rozdział 4.2 ) oraz
analiza regresji w zakresie rangi miast pod względem wyposażenia w usługi dla
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biznesu przeprowadzona dla miast województwa śląskiego ( Gwosdz 2010 )
wyraźnie potwierdza słuszność tezy paralelnej również w polskim kontekście. Te miasta, które dysponują silnym sektorem przemysłu przetwórczego
bądź pełnią rolę usługowego ośrodka regionalnego, obsługującego obszar
z silnie rozwiniętym przemysłem przetwórczym, charakteryzują się równocześnie największym stopniem rozwoju usług dla biznesu. Największy
niedobór usług dla biznesu w stosunku do oczekiwanej wartości na terenie
województwa śląskiego znajdziemy w czterech dużych miastach konurbacji : Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zabrzu i Sosnowcu. Na ich tle wyróżniają się
pozytywnie Katowice, Gliwice, Tychy a z mniejszych ośrodków : Mikołów,
Tarnowskie Góry i Będzin ( ryc. 11 ).
Nowym typem działalności gospodarczych wykazującym dużą dynamikę wzrostu w obszarach metropolitalnych w Polsce po 2000 r. są centra
usługowe. Obejmują one firmy wydzielone na zewnątrz ( outsourcing ) lub
przeniesione do nowej, specjalnie do tego powołanej jednostki wewnątrz
firmy ( shared service ) procesy biznesowe niestanowiące podstawowej
działalności, m.in. finanse i księgowość, usługi informatyczne, zarządzanie
personelem, telefoniczną obsługę klientów. Centra te, otwierane głównie
przez zagranicznych inwestorów, mają szczególne znaczenie dla segmentu
rynku pracy obejmującego absolwentów szkół wyższych. Kluczowymi
czynnikami lokalizacji w tej działalności są : koszt i dostępność pracowników ( liczba absolwentów, znajomość języków obcych ), ilość i jakość
powierzchni biurowych a także poziom infrastruktury teleinformatycznej
i transportowej ( połączenia lotnicze, drogowe, kolejowe ), wysoka jakość
życia, wreszcie wsparcie w postaci zachęt inwestycyjnych ( Górecki i in.
2012 ). Badania ważności czynników lokalizacyjnych przeprowadzone dla
oddziałów zlokalizowanych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym
( największe skupienie tej działalności w Polsce ) ujawniły, że cztery czynniki lokalizacji mają dla tych usług znaczenie „ konieczne ” : kwalifikacje
pracowników, koszty pracy, infrastruktura biurowa i połączenia lotnicze
( Micek, Górecki i Działek 2010 ). Wysoko w hierarchii czynników lokalizacji znajdują się ponadto pozytywny wizerunek miasta oraz oferta kulturalna i turystyczna.
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Źródło : Gwosdz ( 2010 ), [w :] Sobala-Gwosdz i in. ( 2010 ).

Ryc. 11. Ranga miast województwa śląskiego w zakresie usług dla biznesu w 2010 r.
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Dynamika rozwoju tego sektora jest w Polsce bardzo duża, konurbacja katowicka pozostaje jednak nadal w tym zakresie ośrodkiem drugiego
rzędu, wyraźnie ustępując w tym zakresie głównym obszarom metropolitalnym w Polsce ( Górecki 2012 ). Na koniec 2011 r. w sektorze nowoczesnych usług biznesowych działało 36 centrów zatrudniających łącznie
7,5 tys. osób ( Górecki 2012 ). Głównym ośrodkiem koncentracji tej
działalności są Katowice, gdzie zlokalizowanych jest blisko ¾ tych placówek. Katowice wyraźnie górują w tym względzie nad Gliwicami ; po kilka
placówek zdołały przyciągnąć ponadto Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza,
pojedyncze centra usług znajdują się w Chorzowie, Tychach i Rudzie
Śląskiej ( zob. ryc. 9 ).
Konurbacja katowicka w zakresie centrów zaawansowanych usług ma
wyraźnie charakter obszaru doganiającego liderów. Wysokiej dynamice rozwoju tej branży w ostatnich kilku latach w konurbacji ( wzrost zatrudnienia
o 55 % w 2011 r. w stosunku do 2009 r., Górecki 2012 ) sprzyjają rosnące niekorzyści aglomeracji w największych skupieniach tej gałęzi usług w Polsce,
zwłaszcza w Krakowie. Zwraca uwagę fakt, że najwięcej centrów usługowych zlokalizowanych w konurbacji katowickiej, obsługuje procesy I T,
a specjalizacja w tym względzie sytuuje ją na trzecim miejscu w Polsce po
Krakowie i Trójmieście ( Górecki 2012 ).
Ogólnie rzecz biorąc, w niewielu gałęziach usług dla biznesu konurbacja
katowicka jest skupieniem o randze ogólnopolskiej. Największe znaczenie
ma sektor teleinformatyczny ( I T ). Opierając się na szerokich badaniach tej
branży prowadzonych przez Micka ( 2006, 2007 ), można wskazać kilka interesujących z punktu widzenia niniejszej pracy prawidłowości ich rozwoju.
Podobnie jak inne usługi wiedzochłonne, sektor I T wykazuje dużą koncentrację w Katowicach i Gliwicach. Czynniki lokalizacji w każdym z tych
wiodących ośrodków są jednak różne.
Według Micka ( 2006 ) głównym czynnikiem wyjaśniającym ponadprzeciętną koncentrację firm I T w Katowicach są korzyści aglomeracji, w przypadku których istotnym uwarunkowaniem jest bliskość klientów, a dominującym procesem jest wewnątrzkonurbacyjny drenaż kadry. Obecność
największych firm i instytucji skłania przedsiębiorców z całej konurbacji
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do lokalizacji firmy właśnie w Katowicach, a nie np. w Chorzowie, Bytomiu
czy nawet w Gliwicach. Micek ( 2006 : 154 ) cytuje wypowiedź jednego
z przedsiębiorców, który podkreślił, że „ jeśli ktoś z Zagłębia chce się rozwijać, to zakłada firmę w Katowicach ”. Zdeterminowana bliskością rynku
zbytu duża koncentracja firm w Katowicach może wyjaśnić tzw. efekt cienia, czyli niedobór sektora I T w sąsiednich miastach ( Chorzów, Sosnowiec,
Siemianowice Śląskie ).
Inna jest geneza skupienia firm informatycznych w Gliwicach, które
swoje powstanie zawdzięcza Politechnice Śląskiej, a także innym placówkom badawczo-wdrożeniowym, jak np. Instytutowi Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN. Jak stwierdza Micek (2007), Gliwice są jednym z głównych w Polsce skupień firm informatycznych o korzeniach akademickich,
gdyż pracuje w nich około połowa całej kadry aktywnej w IT w tym mieście. W sumie Gliwice są świetnym przykładem podkreślającym inkubacyjny
charakter środowiska (milieu) dla rozwoju danej działalności gospodarczej.
Na środowisko to złożyło się w Gliwicach: obecność dobrej uczelni wyższej,
działalność spółdzielni studenckich przy Politechnice Śląskiej będących – jak
to nazywa Micek (2006: 157) – „przedszkolem wolnorynkowej gospodarki”,
chłonny lokalny i regionalny rynek zbytu dla zastosowań informatycznych
(przedsiębiorstwa oraz instytuty naukowo-badawcze), wreszcie obecność
liderów takich jak prof. R. Pręgiel (uznawany za twórcę górnośląskiego przemysłu środków informatyki ), prof. S. Węgrzyn, dr K. Nałęcki ( Politechnika
Śląska ) oraz P. Fuglewicz ( był m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa
Informatycznego i Stowarzyszenia Autostrada Firm Nowych Technologii ).
Omawiając genezę powstania skupienia I T w konurbacji, Micek ( 2006 )
podkreśla rolę inwestycji w przemysł wysokiej techniki lat 1960. i 1970.,
w szczególności zaś firm takich jak Elzab, Mera Zuap, Z E G, Temed
i Meraster. Według szacunków tego autora, w schyłkowym okresie socjalizmu w gałęziach przemysłu powiązanych z I T pracowało na Górnym Śląsku
około 6 tys. wysoko wykwalifikowanych osób ( wykształcenie średnie i wyższe posiadało 52,3 % z nich ), a konurbacja była w tym względzie wiodącym skupieniem w kraju, obok Warszawy i Wrocławia. Głęboki kryzys,
jaki dotknął te firmy w pierwszych latach transformacji, a także możliwość
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„ wzięcia sprawy w swoje ręce ” spowodowały odejścia pracowników i zakładanie własnej działalności, czyli powstanie klasycznych firm spin-offs, które
dały początek dynamicznemu wzrostowi sektora w latach 1990.
Charakterystyczną cechą górnośląskiego skupienia informatycznego jest
fakt, że firmy w zdecydowanej większości zostały założone przez osoby,
które urodziły się w konurbacji i kończyły tutaj szkołę średnią. Żadna z kilkudziesięciu badanych przez Micka ( 2006 ) firm nie została założona przez
osoby, które tu przybyły, aby prowadzić działalność gospodarczą, jedynie
dwóch właścicieli spoza regionu przyjechało tu na studia. Głównym czynnikiem lokalizacji są zatem związki założyciela z miejscem, zaś dostępność
kapitału ludzkiego jako czynnika mającego wpływ na założenie firmy było
wskazywane przez niewielu ankietowanych, chociaż ci, którzy zwrócili na
to uwagę, podkreślali kluczowe znaczenie tego czynnika. W konurbacji
katowickiej, w porównaniu np. z Krakowem czy Wrocławiem, mało było
podmiotów zagranicznych w sektorze I T. Badania Micka ( 2006, 2007 )
potwierdziły też hipotezę co do charakterystycznych cech społecznych
tradycyjnego obszaru przemysłowego. Autor ten podkreśla, że w działaniach przedsiębiorców z branży widoczne jest niskie zaufanie i dominacja
kapitału społecznego o charakterze wiążącym ( „ są starzy znajomi, którym
się ufa i reszta, którym się nie ufa ” ). Autor ten stwierdził też relatywnie
niewielką mobilność kadry, zdecydowana większość badanych właścicieli
i menedżerów doświadczenia w branży zdobywała głównie lokalnie.
Wreszcie, charakterystycznym rysem skupienia branży I T w konurbacji jest jego specjalizacja branżowa w oprogramowaniu dla medycyny,
automatyki przemysłowej i elektroniki. Wiąże się to ze specyfiką lokalnego i regionalnego rynku zbytu, który stanowił dla miejscowego sektora I T przeważający odsetek wartości sprzedaży ( Micek 2006 ). Nie bez
znaczenia są także tradycje instytutów badawczych ( zwłaszcza w Zabrzu
i Gliwicach ) w zakresie badań nad aparaturą medyczną ( m.in. Instytut
Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu ). Zważywszy na siłę śląskiej
informatyki i jej specjalizację, nie dziwi fakt, że pionierskie rozwiązania
z zakresu informatyzacji służby zdrowia w Polsce są dziełem innowatorów z województwa śląskiego.

135

5. nowe dynamiczne działalności w regionie tradycyjnego przemysłu

5.5. Szkolnictwo wyższe
Jedną z najbardziej radykalnych zmian, jakie przyniosła transformacja
gospodarcza konurbacji katowickiej po 1989 r., był stosunek do wykształcenia ogólnego oraz wyższego. O ile w realnym socjalizmie imperatywem
było zapewnienie jak największej ilości osób przysposobionych do zawodu
górnika i hutnika, w nowej rzeczywistości placówki edukacyjne miały
wykształcić elastycznego i kreatywnego absolwenta, zdolnego do podołania
coraz mniej zrozumiałym wymogom wolnego rynku. W latach 1990. rozpoczęła się „edukacyjna rewolucja”, jak określił to Szczepański (2002), która silnie zmieniła struktury wykształcenia mieszkańców konurbacji katowickiej.
Bez wątpienia instytucje szkolnictwa wyższego są współcześnie postrzegane jako kluczowy element infrastruktury innowacyjnej w gospodarce
opartej na wiedzy. Od uczelni wyższej, „ głównego źródła najbardziej wartościowych aktywów w gospodarce – wysoko wykształconych ludzi oraz
nowych idei ” ( Lester 2005 : 7 ), oczekuje się obecnie poza dwoma tradycyjnymi jej zadaniami – kształceniem i badaniami naukowymi – „ trzeciej misji ”, czyli inicjowania wzrostu gospodarczego. Metaforycznie rzecz
ujmując, uniwersytet postrzega się więc jako swoistą latarnię mającą skierować na właściwy i pożądany kurs lokalne struktury gospodarcze.
Lester ( 2005 ) wskazuje, że na rolę tę powinno patrzeć się w szerszym
ujęciu – szkoły wyższej jako kreatora, receptora i interpretatora innowacji i idei, jako źródła kapitału ludzkiego i jako kluczowego komponentu
infrastruktury społecznej i kapitału społecznego. Faktem jest, że szkolnictwo wyższe, jak niewiele innych działalności, oddziałuje na procesy rozwoju lokalnego i regionalnego, a jego wpływ przejawia się w wielu sferach.
Buduje i wzmacnia kapitał ludzki, przyczynia się do poprawy sytuacji
demograficznej, przekłada się na zmiany stylu życia mieszkańców, wzrost
dochodów na rynku lokalnym czy wreszcie na powstanie nowych atrakcyjnych realizacji architektonicznych i przestrzeni publicznych. Markowski
i Drzazga ( 2008 ) stwierdzają, że w polskich warunkach uczelnie wyższe
odgrywają współcześnie trojaką rolę : kulturotwórczą, ekonomiczną i przestrzenną, w tym reurbanizacyjną i rewitalizacyjną.
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Szkolnictwo wyższe w regionie katowickim, podobnie jak w innych obszarach konurbacji górniczo-hutniczych, nie ma długich tradycji. Pierwsze,
niewielkie instytucje o charakterze szkół wyższych powstały w okresie międzywojennym w Katowicach ( Śląskie Konserwatorium Muzyczne, Wyższe
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 8 ) i w Bytomiu ( niemiecka
Pädagogischen Akademie ). Nie powiodły się natomiast starania o utworzeniu dużej placówki akademickiej, jako że nową uczelnię techniczną –
Akademię Górniczą zlokalizowano w Krakowie.
Szkolnictwo wyższe na większą skalę pojawiło się w konurbacji dopiero
po 1945 r. ( Politechnika Śląska, Śląska Akademia Medyczna, Akademia
Wychowania Fizycznego, Akademia Ekonomiczna, Uniwersytet Śląski ).
Trzeba wyraźnie podkreślić – rola założonych w okresie P R L szkół wyższych jest nie do przecenienia dla budowy kapitału ludzkiego w konurbacji. Szczególnie skorzystały na tym Katowice i Gliwice, w znacznie mniejszym stopniu Zabrze ( filia Śląskiej Akademii Medycznej ) i Sosnowiec
( filia Uniwersytetu Śląskiego ). W Katowicach i Gliwicach największy był
też wpływ szkół wyższych na rozwój przestrzenny ich śródmieść poprzez
lokalizację w ich obrębie dużych kampusów uniwersyteckich ( Gasidło,
Daczyńska i Wiatr 2008 ).
Powstanie relatywnie gęstej sieci uczelni poprzedzało zmiany strukturalne, umożliwiając niektórym miastom konurbacji znacznie lepsze przygotowanie do procesu transformacji z racji wyższych zasobów kapitału ludzkiego. Warto w tym względzie wskazać, że szkolnictwo wyższe w Zagłębiu
Ruhry pojawiło się dopiero wraz ze zmianą strukturalną w pierwszej połowie lat 1960.
W tym miejscu warto przyjrzeć się zróżnicowaniu struktur wykształcenia między poszczególnymi miastami w schyłkowej fazie socjalizmu
( ryc. 12 ). Zasoby kapitału ludzkiego uznawane są bowiem współcześnie za
główny czynnik rozwoju gospodarczego, dzięki któremu możliwe jest lepsze
wykorzystanie zasobów materialnych, tj. kapitału fizycznego i finansowego.
8 Kontynuatorem tradycji tych instytucji są odpowiednio Akademia Muzyczna
i Akademia Ekonomiczna.
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Ryc. 12. Zróżnicowania poziomu wykształcenia w miastach konurbacji w 1988 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych N S P 2002 ( G U S ).
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Wielkość jego zasobów przekłada się bezpośrednio i pośrednio na potencjał rozwojowy miast oraz ich otoczenia ( Herbst 2009 ).
Powszechnie przyjętym wskaźnikiem zróżnicowania jakości kapitału
ludzkiego są dane na temat osiągniętego poziomu wykształcenia formalnego 9. Odsetek osób wśród mieszkańców w wieku 15 lat i więcej legitymujących się wykształceniem średnim i wyższym w 1988 r. zawierał się
w przedziale między 34 % w Katowicach i Gliwicach a 14 % w Lędzinach
i Sośnicowicach. Najlepszym wskaźnikiem ( nota bene jedynym przewyższającym średnią dla miast Polski ) legitymowały się więc dwa główne
ośrodki szkolnictwa wyższego w konurbacji katowickiej. Na tle całego
zbioru jej miast zdecydowanie wyróżniały się ośrodki zagłębiowskiej części
i to niezależnie od liczby mieszkańców. Odsetek osób z wykształceniem co
najmniej średnim wynosił tam między 29 % w Sosnowcu i 26 % w Czeladzi
i Wojkowicach. Porównywalnie wysoką skalę wykształcenia mieszkańców
w górnośląskiej części konurbacji ( oprócz rzecz jasna Katowic i Gliwic )
osiągnęły jedynie Tarnowskie Góry jako ośrodek wielofunkcyjny zewnętrznej strefy konurbacji oraz Tychy, gdzie przydzielano mieszkania licznym
pracownikom katowickich instytucji edukacyjnych i administracyjnych
( Cybula 2009 ).
Zróżnicowanie to wyraża różnice kulturowe między Zagłębiakami
i Górnoślązakami w stosunku do wykształcenia uniwersyteckiego i ogólnego.
O ile Górnoślązaków cechował utylitarno-techniczny wzór wykształcenia,
to Zagłębiacy aspirowali do zdobywania wyższych stopni nietechnicznych
( Wódz K. i Wódz J. 2006 ; Cybula 2009 ). Wielkie miasta rdzenia konurbacji części górnośląskiej posiadały o kilka punktów procentowych mniejsze
udziały ludności z co najmniej średnim wykształceniem ( Chorzów 24 %,
Zabrze i Bytom 23 % ), dotyczyło to też Mysłowic, Siemianowic Śląskich
i Jaworzna. Najmniej osób z co najmniej średnim wykształceniem w swej
populacji posiadały dwie grupy miast : silnie wyspecjalizowane miasta
9 Ważnym składnikiem kapitału ludzkiego są także umiejętności i kompetencje nabywane w innych okresach życia, a w szczególności w trakcie pracy zawodowej. Ta składowa kapitału ludzkiego jest jednak trudno mierzalna w kategoriach ilościowych.
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przemysłowe i górnicze górnośląskiej części konurbacji ( Świętochłowice,
Łaziska Górne, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Bieruń, Knurów, Miasteczko
Śląskie i Lędziny ) oraz małe miasteczka zewnętrznej strefy konurbacji
( Kalety, Toszek i Sośnicowice ).
Druga silna fala rozwoju szkolnictwa wyższego w konurbacji katowickiej, w dużej mierze niepublicznego, nadeszła w okresie zmiany strukturalnej, przede wszystkim na przełomie lat 1990 i 2000. Gasidło, Daczyńska
i Wiatr ( 2008 : 286 ) nazywają ten etap „ pojawieniem się masowego szkolnictwa wyższego ”. W roku 2002 – po raz pierwszy w historii na obszarze
byłego województwa katowickiego – liczba studentów przekroczyła liczbę
zatrudnionych w górnictwie. Odpowiednie liczby wyniosły w tym roku :
136 tys. studentów i 135 tys. górników ( ryc. 13 ).

Ryc. 13. Liczba studentów i zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego w regionie
katowickim w latach 1989 – 2012
Uwaga : w latach 1989 – 1998 dane dotyczą województwa katowickiego. W latach
1999 – 2012 dane odnoszą się do podregionów ( N U T S3 ) bytomskiego, gliwickiego,
katowickiego, sosnowieckiego, tyskiego i rybnickiego.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S, U S w Katowicach i Ministerstwa
Gospodarki.
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Na koniec 2011 r. studiowało w konurbacji 131 tys. studentów, ponad
⅔ na uczelniach publicznych. Obecnie w konurbacji mamy do czynienia
z gęstą siecią placówek szkolnictwa wyższego ( blisko pięćdziesiąt samodzielnych instytucji oraz filii i oddziałów zamiejscowych ), tak publicznych
jak i prywatnych. Chociaż największe uczelnie publiczne cechuje tu policentryczny model działalności – czyli rozproszenie w głównych miastach,
to i tak szkolnictwo wykazuje silną koncentrację przestrzenną, przede
wszystkim w Katowicach, a następnie w Gliwicach. Łącznie te dwa miasta skupiają aż ¾ wszystkich studiujących w konurbacji ( dane za 2009 r. ).
Kolejne największe ośrodki szkolnictwa wyższego to Sosnowiec ( 9 % studentów ), Chorzów ( 5 % ), Dąbrowa Górnicza i Bytom ( odpowiednio 3,5 %
i 3% studentów). Pozostałe miasta, w których zlokalizowane placówki szkolnictwa wyższego odgrywają dużo mniejszą rolę, skupiają łącznie niespełna
5% wszystkich studentów. Są to Zabrze, Tychy, Mysłowice i Tarnowskie Góry.
W kilku miastach konurbacji po 1990 r. lokalne władze prowadziły
świadomą politykę w zakresie inicjowania lub umacniania swej roli jako
ośrodków szkolnictwa wyższego. Wyróżniają się w tym względzie Chorzów
i Tychy jako zupełnie nowe ośrodki bez tradycji sprzed 1989 r. ( nota bene
w Tychach powstała pierwsza w Polsce szkoła wyższa, której udziałowcem
są władze miasta ) oraz Gliwice i Sosnowiec.
Współczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego, szczególnie
te nawiązujące do koncepcji klasy kreatywnej Floridy ( 2002 ), kładą silny
nacisk na zdolność przyciągnięcia dynamicznych i twórczych jednostek
do danego ośrodka. Instytucje szkolnictwa wyższego są w tym względzie
istotne m.in. dlatego że decyzja o wyborze miejsca studiowania jest jednym
z tych ważnych momentów w życiu, kiedy zmienia się miejsce zamieszkania. Jak wskazuje Herbst ( 2009 : 23 ) sukces miasta w budowaniu i wzmacnianiu funkcji akademickiej sprowadza się do dwóch głównych kwestii : po
pierwsze do zdolności przyciągnięcia młodzieży na studia, a po drugie do
zatrzymania absolwentów. Zdolność do przyciągnięcia absolwentów zależy
od dwóch podstawowych czynników – jakości szkół wyższych w danym
ośrodku akademickim, czyli jego potencjału naukowo-edukacyjnego
( Bajerski 2008 ) oraz atrakcyjności miasta jako miejsca studiowania. Te dwa
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czynniki nawiązują do dwóch podstawowych motywów cechujących kandydatów na studia – Sá, Florax i Rietveld ( 2003 ) nazywają je „ inwestycyjnymi ” i „ konsumpcyjnymi ”. W pierwszym przypadku głównym czynnikiem wyboru ośrodka akademickiego jest zapewnienie sobie odpowiednich
kwalifikacji w przyszłym życiu zawodowym i co za tym idzie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia. Dla kierujących się tym motywem liczy się
przede wszystkim renoma i jakość szkoły wyższej. Druga postawa, nazywana „ konsumpcyjną ”, cechuje osoby, które chcą atrakcyjnie spędzić czas
studiów, wybierając miasta, które oferują najlepsze do tego możliwości.
Zdolność ośrodka do zatrzymania absolwentów zależy głównie od cech
lokalnego rynku pracy i jakości środowiska zamieszkania ( Herbst 2009 ).
Trzeba tu podkreślić, że miasta konurbacji katowickiej są współcześnie mało atrakcyjne jako miejsca studiowania dla osób spoza regionu.
Miejscowe uczelnie akademickie, które tworzą jakość środowiska naukowego, zajmują przeciętne pozycje w poważnych rankingach, np. ogłaszanym
przez portal Perspektywy i dziennik „ Rzeczpospolita ”. Politechnika Śląska,
najlepsza według najnowszej edycji tego zestawienia uczelnia regionu zajmuje miejsce pod koniec drugiej dziesiątki, nieco niżej lub wyraźnie niżej
klasyfikowane są pozostałe uczelnie publiczne ( Perspektywy 2013 ).
Wielką wartość poznawczą wnoszą do omawianej problematyki unikalne
badania Herbsta ( 2009 ) obejmujące główne ośrodki miejskie w Polsce.
Wynika z nich, że Katowice, obok Łodzi i Rzeszowa, mają najbardziej
lokalny charakter jako miasta przyciągające młodzież na studia ( ryc. 14 ).
Jedynie 15 % studentów w Katowicach pochodzi spoza regionu, co jest najniższym wskaźnikiem dla wszystkich miast akademickich w Polsce ( Herbst
2009 ). Wyniki tych badań pokazują ponadto duże zróżnicowanie w poziomie absorpcji absolwentów wyższych uczelni przez miasta wojewódzkie. Katowice znajdują się w grupie trzech miast o najniższym poziomie
absorpcji – zatrzymują jedynie 10 % swoich absolwentów 10, podczas gdy
10 Korzyść dla konurbacji jest nieco wyższa, gdyż można się spodziewać, że przynajmniej część absolwentów osiedliło się w innych miastach konurbacji, czego w badaniach
z 2009 r. Herbst nie uwzględniał.
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Ryc. 14. Typologia miast akademickich z uwagi na zdolność do przyciągania i absorpcji
kapitału ludzkiego
Źródło : Herbst ( 2009 ).

najlepsza pod tym względem Warszawa osiąga poziom 36 %, Kraków – 29 %
a Wrocław – 28 %.
W świetle przytoczonych danych nasuwa się jeden wniosek. Główne
działania powinny być ukierunkowane na zatrzymanie miejscowych zasobów kapitału ludzkiego wobec nikłej siły i możliwości przyciągania kreatywnych osób spoza regionu. Niestety w ostatniej dekadzie procesy wymywania zasobów przeważają nad ich napływem do regionu. Świadczy o tym
chociażby trend w zakresie liczby studentów odniesionych do populacji
w wieku 20 – 24 lata ( ryc. 15 ).
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Ryc. 15. Udział studentów szkół wyższych w liczbie mieszkańców w wieku 20 – 24 lat
w wybranych województwach Polski w okresie 2001 – 2011
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

5.6. Od gospodarki opartej na węglu
do gospodarki opartej na wiedzy
Kukliński w artykule Polska droga kreowania gospodarki opartej na wiedzy.
Manifest zrozpaczonego optymisty zawarł znamienne przesłanie : „ Przez
ponad sto pięćdziesiąt lat ( 1850 – 2000 ) na ziemiach polskich dominował model gospodarki opartej na węglu. Model ten został utrwalony nie
tylko w strukturach materialnych, lecz także w wielu segmentach świadomości naszego społeczeństwa i elity politycznej, gospodarczej i naukowej.
Na początku XXI wieku trzeba uruchomić głębokie procesy zmiany struktur materialnych i struktur świadomości, przechodząc zdecydowanie do
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gospodarki opartej na wiedzy ” ( Kukliński 2002 : 1 ). W szczególny sposób
manifest ten odnosi się do procesów w konurbacji katowickiej.
Konurbacja katowicka jest regionem wiedzy od co najmniej 200 lat.
Gromadzona przez dwa wieki obejmowała nie tylko specjalistyczną wiedzę
branżową w tradycyjnych gałęziach, jak górnictwo i hutnictwo, lecz także
wiedzę z zakresu zagospodarowania przestrzennego i infrastrukturalnego
tej złożonej struktury osadniczej. Współczesne procesy gospodarcze sprawiły, że ta gromadzona od dekad wiedza zmniejszyła swe znaczenie. Raczej
więc ( niż o przejściu z gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej
na wiedzy ) należałoby mówić o metamorfozie „ starej wiedzy ” w kierunku
„ nowej wiedzy ”.
Potencjał innowacyjny konurbacji katowickiej, zdefiniowany przez
Siłkę ( 2010 : 185 ) jako „ zespół cech danego układu terytorialnego sprzyjających działalności innowacyjnej, podejmowanej przez podmioty gospodarcze w tym układzie ”, na tle pozostałych dużych polskich aglomeracji
jest na razie słaby. Ośrodki konurbacji katowickiej autor ten sklasyfikował
na ostatnim miejscu wśród największych polskich ośrodków metropolitalnych ( tab. 10 ). Także aktywność innowacyjna mierzona liczbą patentów
na mieszkańca sytuuje konurbację dość daleko za wiodącymi w Polsce
Tab. 10. Indeks potencjału innowacyjnego ( I P I ) w ośrodkach metropolitalnych typu
M E G A w Polsce
Miasto

I PI

Ranga

I PI

2000 r.

Ranga

I PI

2004 r.

Ranga
2008 r.

Warszawa

0,28

1

0,32

1

0,37

1

Kraków

0,21

2

0,23

3

0,23

4

Wrocław

0,18

3

0,23

2

0,28

2

Poznań

0,15

4

0,18

5

0,27

3

Trójmiasto

0,15

5

0,19

4

0,14

5

Łódź

0,06

6

0,08

6

0,11

6

–0,08

7

–0,07

7

–0,07

7

Konurbacja
katowicka

Źródło : Siłka ( 2010 ).
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ośrodkami miejskimi ( tab. 11 ). Poza podregionem katowickim i tyskim nie
widać też wyraźnego wzrostu tego ostatniego wskaźnika, który obserwowany jest niemal we wszystkich pozostałych polskich metropoliach.
Duża „ luka innowacyjna ”, jaka występuje pomiędzy konurbacją katowicką a innymi wiodącymi metropoliami, wynika m.in. z faktu, że w obrębie konurbacji cechy sprzyjające kreatywnej destrukcji, eksperymentowaniu a w efekcie innowacjom, wykształciły tylko niektóre jej miasta.
Pozostałe ośrodki konurbacji muszą to środowisko dopiero wytworzyć
zarówno poprzez spontaniczne procesy rynkowe, jak i aktywne zarządzanie
władz i innych organizacji publicznych. Innowacyjne środowiska związane
z nowymi, zaawansowanymi działalnościami gospodarczymi występują
w konurbacji póki co w rozproszeniu, nie tworząc całości, którą można by
określić mianem „ regionu uczącego się ” ( zob. Suchacka 2009 ).

Tab. 11. Wnioski patentowe złożone do Europejskiej Organizacji Patentowej ( E P O )
w latach 2005   – 2009 według wybranych podregionów w Polsce
Liczba wniosków patentowych na 1 milion mieszkańców
2005

2006

2007

2008

2009

Dynamika
2005 – 2009
( 2005 = 100 )

Kraków

6,2

9,7

16,1

19,8

28,6

461

Łódź

8,1

9,8

11,5

20,5

28,1

347

Wrocław

9,0

10,8

21,4

20,0

23,6

262

Poznań

10,9

13,0

18,9

17,0

21,8

200

Warszawa

10,3

9,3

17,8

14,7

16,2

157

Katowicki

1,5

6,8

7,9

4,4

7,2

480

Tyski

3,5

.

2,6

5,7

7,1

203

Gliwicki

3,1

7,8

4,3

5,8

5,6

181

Trójmiejski

3,7

2,1

9,5

10,6

5,4

146

Sosnowiecki

2,3

0,7

2,1

6,0

2,8

122

Bytomski

1,1

2,5

.

1,1

1,5

136

Polska

3,4

3,7

5,3

6,1

6,2

182

Podregion
(NUTS 3)

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Na poziomie miast brakuje niestety w Polsce dostępnych wskaźników,
które mogłyby być podstawą do wszechstronnej oceny innowacyjności
lokalnych gospodarek. Pewnym przybliżeniem tego zróżnicowania może być
liczba firm produkcyjnych, klasyfikowanych jako te o co najmniej średnio-wysokim poziomie techniki, oraz liczba firm usługowych zaliczanych do
sektora usług opartych na wiedzy, odniesione do liczby mieszkańców. Tak
w zakresie jednego, jak i drugiego wskaźnika zróżnicowanie miast konurbacji katowickiej jest dosyć duże.
Pod względem liczby firm przemysłowych klasyfikowanych jako
te o średnio-wysokim i wysokim poziomie techniki czołowe pozycje zajmują : Imielin, Mikołów, Gliwice, Tarnowskie Góry, Tychy, Katowice
i Radzionków ( ryc. 16 ). W zbiorze tym znajdują się więc dwa główne typy
ośrodków – najsilniejsze obecnie gospodarczo miasta rdzenia konurbacji
( Katowice, Gliwice i Tychy ) oraz wielofunkcyjne, średniej wielkości ośrodki
strefy wewnętrznej ( Mikołów i Tarnowskie Góry ). Obecność Imielina
i Radzionkowa nie jest łatwo wytłumaczalna, być może wiąże się ona ze
strukturą społeczną mieszkańców ( Imielin jest jedną z nielicznych gmin
podlegających silnej suburbanizacji ) 11. Z kolei najmniejszą liczbą podmiotów przemysłowych średnio-wysokiej i wysokiej techniki charakteryzują
się te miasta, w bazie ekonomicznej których nadal dominuje ( lub jeszcze
dekadę temu dominowało ) górnictwo węgla kamiennego, czyli Bytom,
Ruda Śląska, Wojkowice, Knurów, Bieruń, Lędziny i Świętochłowice.
Najwyższe wartości firm z sektora usług opartych na wiedzy w stosunku
do liczby mieszkańców charakteryzują trzy miasta : Katowice, Gliwice
i Tarnowskie Góry, a więc dwa główne ośrodki usługowe konurbacji
oraz wielofunkcyjne miasto powiatowe strefy wewnętrznej. Wyróżniają
się ponadto w tym względzie cztery inne miasta rdzenia konurbacji :
Sosnowiec, Chorzów, Będzin i Tychy oraz położony w strefie wewnętrznej
Mikołów. Zdecydowanie najniższym poziomem rozwoju usług opartych na
11 Być może wynika to też z losowego rozkładu zmiennej wobec faktu, że badane
zjawisko ma małą intensywność, a metoda per capita faworyzuje miasta o mniejszej
liczbie ludności.
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Ryc. 16. Rozmieszczenie firm przemysłowych średnio-wysokiej i wysokiej techniki
w miastach konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S.
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wiedzy odznaczają się małe i średnie miasta zdominowane przez pojedyncze zakłady przemysłu tradycyjnego, czyli Lędziny, Piekary Śląskie, Łaziska
Górne i Miasteczko Śląskie ( ryc. 17 ).
Podjąłem próbę wyjaśnienia zaobserwowanych zróżnicowań w poziomie innowacyjności gospodarki za pomocą regresji wielokrotnej w oparciu
o metodę krokową tzw. eliminacji wstecznej ( Malec 1980 ; Zieliński 1998 ).
Zbudowałem w tym celu dwa modele – oddzielnie dla poziomu rozwoju
sektora przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki per capita oraz dla
firm sektora usług opartych na wiedzy per capita. Listę zmiennych zależnych wraz z ich interpretacją zawarłem w tab. 12.
Zmienną najlepiej wyjaśniającą zróżnicowanie liczby podmiotów średnio-wysokiej i wysokiej techniki w konurbacji katowickiej jest w świetle
Tab. 12. Lista zmiennych wykorzystanych w modelu regresji do wyjaśnienia zróżnicowania poziomu innowacyjności lokalnych gospodarek w miastach konurbacji katowickiej
Kod
zmiennej

Zmienna

Interpretacja

Źródło danych

liczba zarejestrowanych
firm prywatnych
na 100 mieszkańców

przybliżenie poziomu
przedsiębiorczości
w danym mieście

BDL G US

stopa bezrobocia

sytuacja na lokalnym
rynku pracy,
przybliżenie kondycji
lokalnej gospodarki

G US

pracujący
na 100 mieszkańców

sytuacja na lokalnym
rynku pracy,
przybliżenie kondycji
lokalnej gospodarki

dane zakupione
od G U S na poziomie
sekcji P K D 2007

Z4

średni dochód budżetu gmin
z podatku dochodowego
od osób fizycznych
w zł na 1 mieszkańca

przybliżenie poziomu
zamożności ludności

System Analiz
Samorządowych,G U S

Z5

dochody własne budżetu gmin
w zł na 1 mieszkańca

przybliżenie kondycji
lokalnej gospodarki

System Analiz
Samorządowych, G U S

Z6

standaryzowane reszty
ze wskaźnika rangi
( zob. rozdział 7 )

pozycja miasta
w hierarchii osadniczej

badania własne
na podstawie
różnych źródeł
( zob. załącznik 1 )

Z1

Z2

Z3
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Kod
zmiennej

Z7

Z8

Z9

Zmienna

Interpretacja

Źródło danych

odsetek osób
z wykształceniem
co najmniej średnim
wśród mieszkańców
w wieku 15 i więcej lat

przybliżenie jakości
lokalnego kapitału
ludzkiego

Narodowy Spis
Powszechny 2002
( GUS )

odsetek pracujących
w górnictwie i hutnictwie
w łącznej liczbie pracujących
w mieście

uzależnienie lokalnej
gospodarki od branż
tradycyjnych

dane zakupione
od G U S na poziomie
sekcji P K D 2007
oraz pozyskane
bezpośrednio od firm

odwrócony wskaźnik
dywersyfikacji
bazy ekonomicznej
Amemiyi

stopień zróżnicowania
okalnej gospodarki

dane zakupione
od G U S na poziomie
sekcji P K D 2007

liczba instytucji
wsparcia technologii

wyposażenie miast
w instytucje, które
wspierają
komercjalizację
technologii

badania własne

liczba studentów
na 100 mieszkańców

przybliżenie jakości
lokalnego kapitału
ludzkiego
przybliżenie roli miasta
w zakresie usług
wyższego rzędu

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
dane uczelni

Z 10

Z 11

Źródło : opracowanie własne.

zastosowanego modelu uzależnienie lokalnej gospodarki od tradycyjnego
przemysłu górniczo-hutniczego. Im większa jego dominacja mierzona
udziałem w liczbie pracujących ogółem, tym słabszy rozwój firm średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Potwierdza się tym samym na przykładzie konurbacji katowickiej teza o ograniczającym wpływie dużych firm
przemysłowych kompleksu górniczo-hutniczego na tempo „ kreatywnej
destrukcji ”, tj. zdolności do wykreowania lub przyciągnięcia nowych dynamicznych działalności gospodarczych. Drugą najbardziej istotną zmienną
okazuje się stopa bezrobocia – im jest ona wyższa, tym mniej innowacyjnych firm przemysłowych zlokalizowanych jest w danym mieście konurbacji. Trzeba jednak pokreślić, że ogólna siła wyjaśniająca zbudowanego
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Ryc. 17. Rozmieszczenie firm sektora usług opartych na wiedzy w miastach konurbacji
katowickiej w 2009 r.
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S.
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modelu jest umiarkowana, gdyż obydwie zmienne wyjaśniają niespełna
45 % całkowitej zmienności w zbiorze badanych miast ( tab. 13 ).
Zaobserwowana zależność statystyczna dobrze obrazuje trudności
monofunkcyjnych ośrodków w tworzeniu nowej ścieżki rozwojowej – uzależnienie od wielkich pracodawców tradycyjnego przemysłu ogranicza
możliwość powstawania nowych działalności ( nie sprzyja dywersyfikacji
gospodarki miasta ), a będąca następstwem regresu podstawowej działalności gospodarczej trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy może wpływać
ograniczająco na powstawanie nowych działalności przemysłowych.
Zdolność do wykreowania nowych firm w sektorze usług wiedzochłonnych jest związana przede wszystkim z pozycją miasta w sieci osadniczej
( tab. 14 ). Silny, dodatnio skorelowany wpływ na ten proces ma także
przedsiębiorczość mieszkańców oraz poziom ich wykształcenia. Z kolei
występowanie wysokiego bezrobocia jest najbardziej ujemnie skorelowane
z liczbą firm z sektora usług opartych na wiedzy, co może wynikać m.in.
z ograniczającego charakteru tego pierwszego zjawiska na poziom lokalnego popytu na usługi. Zaskoczeniem może być również ujemna w świetle modelu regresji wielokrotnej zależność statystyczna między wysokością dochodów własnych budżetów gminnych a liczbą firm sektora usług
Tab. 13. Model regresji wielokrotnej dla zróżnicowania liczby firm przemysłowych
średnio-wysokiej i wysokiej techniki per capita w miastach konurbacji katowickiej
Kod
zmiennej

Zmienna

Współczynniki
niestandaryzowane
Beta

Współczynniki
standaryzowane
Beta

Istotność

Z2

Stopa bezrobocia

–0,197

–0,490

0,002

Z8

Dominacja branż tradycyjnych

–0,018

–0,592

0,000

Skorygowane R-kwadrat

0,423

Błąd standardowy oszacowania

0,448

Uwaga : tabela przedstawia współczynniki tylko dla zmiennych niezależnych, które nie
zostały wyeliminowane z modelu.
Źródło : opracowanie własne.
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5.6. od gospodarki opartej na węglu do gospodarki opartej na wiedzy
Tab. 14. Model regresji wielokrotnej dla zróżnicowania liczby firm z sektora usług opartych na wiedzy per capita w miastach konurbacji katowickiej
Kod
zmiennej

Zmienna

Współczynniki
niestandaryzowane
Beta

Współczynniki]
standaryzowane
Beta

Istotność

Z1

Liczba firm na 100 mieszkańców

2,106

0,381

0,002

Z2

Stopa bezrobocia

–1,496

–0,187

0,007

Z5

Dochody własne budżetów gmin

–0,004

–0,162

0,064

Z7

Wykształcenie mieszkańców

0,614

0,337

0,024

Z6

Pozycja miasta w sieci osadniczej

0,292

0,529

0,000

Skorygowane R-kwadrat

0,886

Błąd standardowy oszacowania

3,960

Uwaga : tabela przedstawia współczynniki tylko dla zmiennych niezależnych, które nie
zostały wyeliminowane z modelu.
Źródło : opracowanie własne.

wiedzochłonnych per capita. Tę z pozoru dość paradoksalną sytuację łatwo
jednak wytłumaczyć korzyściami, jakie odnoszą lokalne budżety gminne
z funkcjonowania dużych pracodawców ( zwłaszcza kopalń węgla kamiennego ) na ich terenie. Warto zauważyć, że pięć omówionych czynników
wyjaśnia blisko 90 % zmienności zróżnicowania stopnia rozwoju firm sektora usług wiedzochłonnych na terenie konurbacji katowickiej.
Podsumowując – znacznie lepsze perspektywy rozwoju usług wiedzochłonnych w okresie głębokiej zmiany strukturalnej posiadają głównie
te ośrodki w regionie tradycyjnego przemysłu, które już wcześniej zdołały
wykształcić silną pozycję w tym zakresie. Występuje tu samonapędzający
się mechanizm – wysoka pozycja tych miast jest dodatnio skorelowana
z wykształceniem mieszkańców ( posiadają one wyższe zasoby lokalnego kapitału ludzkiego ) i poziomem lokalnej przedsiębiorczości – co
sprzyja dywersyfikacji ich bazy ekonomicznej, a stąd mniejszej podatności na regres.
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Nie budzi większych kontrowersji pogląd, że samopodtrzymywalny rozwój
gospodarczy opiera się przede wszystkim na rozwoju endogenicznej przedsiębiorczości. Rozwój lokalnych firm, w szczególności małych i średnich,
uznawany jest za jedną z miar wzrostu gospodarczego oraz korzystnych
procesów lokalnego rozwoju ( Chmiel 1997 ; Brdulak i Kuklikowski 2004 ;
Makieła 2008 ; Zioło i Rachwał 2008 ). Pawłowski ( 2007 ) zauważa, że kondycja małej i średniej przedsiębiorczości zlokalizowanej w regionie jest dużo
ważniejsza niż wielkość inwestycji dokonanych przez firmy zagraniczne.
Zdaniem Glaesera ( 2011 ) miasta najlepiej funkcjonują wtedy, gdy pełne
są bystrych ( smart ) i przedsiębiorczych ludzi oraz tworzonych przez nich
firm, których wysoka innowacyjność wynika z dużej gęstości wzajemnych
interakcji i wymiany doświadczeń. Małe i średnie przedsiębiorstwa ( M Ś P )
są zazwyczaj bardziej zakorzenione od nowych inwestorów zewnętrznych
poprzez silniejsze regionalne powiązania produkcyjne i usługowe oraz
szersze wykorzystanie miejscowych zasobów kapitału ludzkiego. Istnieją
dowody na to, że wymienione pozytywne efekty społeczne i gospodarcze
są szczególnie silne w przypadku firm o lokalnych korzeniach, których
właściciele wywodzą się lub mieszkają w miejscu prowadzenia działalności
( Dej 2011 ). Stryjakiewicz ( 1999 ) dowiódł, że w warunkach transformacji
ustrojowej w Polsce po 1989 r. regiony o znacznym udziale małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw cechowały się relatywnie dużą adaptabilnością, jako że sektor małych i średnich przedsiębiorstw szybciej przystosowuje się do zmieniających się warunków otoczenia.
Zdaniem Lambooya ( 2002 ) to w przedsiębiorczości należy szukać klucza do innowacyjności danego obszaru. Przedsiębiorcy są głównymi podmiotami innowacyjnej gospodarki, przy czym ich zdolność konkurencyjna
oraz innowacyjna jest warunkowana przez takie cechy jak chęć uczenia się
i rozwoju, otwartość na zmiany i pragnienie eksploracji pojawiających się
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nowych okazji, a także umiejętność zarządzania wiedzą, np. poprzez wybór
takiej, a nie innej technologii, wreszcie zdolności przywódcze. Kompetencje
te kształtowane są zarówno przez cechy psychologiczne samych przedsiębiorców, jak i otoczenie, w którym działają. Lambooy ( 2002 ) wskazuje na
trzy cechy selekcyjne otoczenia : instytucjonalne ( normy społeczne, wartości, wierzenia i akceptowane praktyki ), rynkowe ( dostępność kapitału,
możliwości zbytu, dostępność wiedzy technologicznej ) oraz cechy struktury przestrzennej ( efekty bliskości, korzyści zewnętrzne ).
W przypadku regionów tradycyjnego przemysłu, które cechują się historycznie wykształconą „ kulturą zależności ” i ( z reguły ) niską skłonnością do
zakładania firm, zdolność do stworzenia silnego sektora małych i średnich
firm jest szczególnym wyzwaniem, a jednocześnie przedmiotem intensywnych, nawet jeśli często tylko deklaratywnych wysiłków władz publicznych.
W konurbacji katowickiej zróżnicowanie przedsiębiorczości ( liczba
firm w odniesieniu do ludności w wieku produkcyjnym ) wykazuje dość
klarowne prawidłowości rozmieszczenia w przestrzeni, które przebiegają
wzdłuż dwóch linii podziału. Zdecydowanie wyższa stopa przedsiębiorczości cechuje miasta części zagłębiowskiej niż górnośląskiej, co podkreśla rolę historycznie wykształconych różnic kulturowych ( ryc. 18 ). Druga
linia podziału ma charakter strukturalny – dużo wyższa przedsiębiorczość
w przeliczeniu na mieszkańca występuje w miastach o zróżnicowanej
gospodarce lokalnej niż w ośrodkach zdominowanych przez pojedyncze
duże zakłady przemysłowe, co należy wiązać z istnieniem korzyści dywersyfikacji typu Jacobs, czyli dostępu do różnorodnej wiedzy dzięki skupieniu
w jednym miejscu wielu różnych działalności gospodarczych.
Zróżnicowanie przedsiębiorczości niewiele mówi nam o skali sukcesu
poszczególnych firm, co jest znacznie bardziej interesujące. Liczna reprezentacja małych i średnich firm cechujących się rosnącymi przychodami
i zyskownością jest w moim przekonaniu doskonałym wskaźnikiem kondycji lokalnej gospodarki. Określenie zróżnicowania branżowego dynamicznych M Ś P pozwala zarazem na diagnozę, które z gałęzi gospodarki są
branżami sukcesu. Przeprowadzenie takiej analizy w ujęciu dynamicznym
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Ryc. 18. Zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości w miastach konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S.
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pozwala m.in. na wnioskowanie o trendach rozwoju struktury gospodarki
na danym obszarze, w tym ewolucji jej specjalizacji branżowej.
Ponieważ publiczne dane statystyczne na temat kształtowania się sytuacji
ekonomicznej firm na poziomie niższym od województwa nie są w Polsce
dostępne, aby poznać skalę zróżnicowań wśród firm sukcesu wewnątrz
konurbacji i określić dynamiczne gałęzie gospodarki, posłużyłem się rankingiem przedsiębiorstw Gazele Biznesu. Autorem tego obszernego zestawienia jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych przedsiębiorstw, natomiast
wyniki zestawienia publikowane są w dzienniku ekonomicznym „ Puls
Biznesu ” należącym do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Ranking
ten sporządzany jest corocznie, począwszy od 2000 r. Gazela biznesu
to mała lub średnia firma, która w ciągu trzech lat poprzedzających zestawienie z danego roku odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz
generowała zyski.
Łączna liczba zidentyfikowanych w konurbacji katowickiej gazel biznesu
( określenie to będę stosował zamiennie z terminem „ dynamiczne MŚP ”
oraz „ firmy sukcesu ” ) wyniosła 2447 podmiotów w okresie 2000 – 2011.
Liczba ta jest w moim przekonaniu wystarczająca, aby pokusić się o pokazanie szerszych prawidłowości ilościowych dotyczących dynamiki, struktury gałęziowej i jej ewolucji oraz zróżnicowania lokalnego M Ś P w konurbacji katowickiej.
Interpretując dane oparte na rankingu Gazele Biznesu, należy pamiętać
o dwóch faktach. Zestawienie to nie uwzględnia firm oferujących usługi
finansowe i z nimi powiązanych, takich jak : banki, firmy ubezpieczeniowe
i faktoringowe. Nie stanowi to wielkiego problemu, gdyż ten rodzaj usług
zdominowany jest przez firmy duże, a więc ich brak w zestawieniu nie
wpływa istotnie na deformację struktury gałęziowej dynamicznych M Ś P.
Ponieważ dane zbierane przez autorów rankingu opierają się na udostępnianych sprawozdaniach finansowych firm, nie obejmują one całości populacji
aktywnych przedsiębiorstw. Wiąże się to z tym, że obowiązkowa sprawozdawczość, zgodnie z ustawą o rachunkowości, dotyczy jedynie przedsiębiorstw o określonym progu przychodu i zatrudnienia, na dodatek spory
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odsetek przedsiębiorstw, które są tym obowiązkiem objęte, nie składa systematycznie corocznych sprawozdań finansowych. Niedogodność ta w mojej
opinii również nie wpływa istotnie na wysoką wartość poznawczą tego
źródła danych. Nie ma bowiem specjalnych przesłanek, by przypuszczać,
że stopa sprawozdawczości jest istotnie skorelowana z gałęzią gospodarki
na poziomie działu P K D lub też miejscem prowadzenia działalności.
Ostrożnie należy jedynie podchodzić do wskaźników dynamiki na bardziej
zdezagregowanym poziomie ( np. miast lub pojedynczych gałęzi P K D ), gdyż
wraz z poprawą stanu sprawozdawczości finansowej oraz wzrostem popularności rankingu Gazele Biznesu, wzrastała liczba firm objętych kwerendą.

6.1. Zróżnicowanie dynamicznych firm
według sektorów gospodarki, lokalizacji
i poziomu zaawansowania technicznego
Niespełna trzy czwarte dynamicznych M Ś P w konurbacji katowickiej
w okresie 2000 – 2011 działało tylko w dwóch sektorach gospodarki –
handlu i przemyśle ( odpowiednio 37 % i 36 % ). Wśród firm handlowych
zdecydowanie najwięcej było tych zajmujących się działalnością hurtową.
Wśród przedsiębiorstw przemysłowych największy odsetek – blisko 1∕₅ –
dynamicznych jednostek prowadziło główną działalność w zakresie produkcji wyrobów metalowych. Co dziesiąta gazela biznesu zajmowała się
produkcją maszyn i urządzeń oraz produkcją wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych. Kolejne dwie gałęzie przemysłu – produkcja wyrobów spożywczych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – skupiały po około 5 %
dynamicznych M Ś P. Poza tym wyróżniały się jeszcze trzy gałęzie, z których każda skupiała po około 1,5 % dynamicznych M Ś P. Były to : produkcja
samochodów i ich części, produkcja metali oraz produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ( ryc. 19 ).
Wśród usług ( poza handlem ), które łącznie skupiały 16 % dynamicznych
firm, najwięcej podmiotów (¼ ) reprezentowało działalność usługową związaną z prowadzeniem interesów, a na drugim miejscu znalazły się firmy
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Ryc. 19. Dynamiczne małe i średnie firmy w konurbacji katowickiej według gałęzi
przemysłu
Uwaga : gałęzie wg działów P K D 2004 : 28 – Produkcja wyrobów metalowych ; 29 – Produkcja maszyn i urządzeń ; 25 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ;
24 – Produkcja chemikaliów ; 15 – Produkcja artykułów spożywczych i napojów ;
41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody ; 27 – Produkcja metali ( hutnictwo ) ;
34 – Produkcja pojazdów mechanicznych ; 40 – Zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę ; 31 – Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej ; 26 – Produkcja wyrobów
z surowców niemetalicznych ; 22 – Działalność wydawnicza i poligrafia ; 36 – Produkcja
mebli ; 33 – Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych.
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.

transportowe ( 1∕₅ firm usługowych poza handlem ). Co dziesiąta gazela
biznesu działająca w usługach to firma informatyczna albo zajmująca się
obsługą nieruchomości ( ryc. 20 ). W sumie więc, w sektorze usługowym
( poza handlem ) wśród dynamicznych firm najsilniej reprezentowane były
tzw. usługi dla biznesu.
Zmiany struktury sektorowej dynamicznych M Ś P w okresie 2001 – 2011
przebiegały w ten sposób, że najbardziej wzrastał udział dynamicznych
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Ryc. 20. Dynamiczne małe i średnie firmy w konurbacji katowickiej według gałęzi usług
Uwaga : gałęzie usług wg działów P K D 2004 : 51 – Handel hurtowy ; 74 – Działalność
usługowa związana z prowadzeniem interesów ; 50 – Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych ; 60 – Transport lądowy ; 52 – Handel detaliczny ; 72 – Informatyka
i działalność pokrewna ; 70 – Obsługa nieruchomości ; 63 – Usługi pomocnicze dla transportu ; 90 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i usługi sanitarne ; 85 – Ochrona
zdrowia i opieka socjalna ; 71 – Wynajem maszyn i sprzętu ; 55 – Hotele i restauracje ;
73 – Prace badawczo-rozwojowe ; 64 – Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.

M Ś P w usługach ( poza handlem ), zaś relatywnie najbardziej zmniejszało
się znaczenie firm przemysłowych. Jednocześnie do końca 2007 r. wzrastała
z roku na rok ogólna liczba dynamicznych firm, co było zgodne z ogólnym trendem gospodarczym w Polsce. Po okresie bezwzględnego spadku
w latach 2008 – 2009, w 2010 r. liczba dynamicznych firm w konurbacji
ponownie wzrasta, jednak jeszcze w 2011 r. nie osiągnęła ona poziomu
sprzed kryzysu ( ryc. 21 ).
Zróżnicowanie liczby dynamicznych firm w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest w konurbacji katowickiej duże ( ryc. 22 ). Wartościami znacznie
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Ryc. 21. Dynamiczne firmy według sektorów gospodarczych i lat w konurbacji katowickiej
Uwaga : dynamika wzrostu liczby gazel biznesu w latach 2001 – 2004 wynika bardziej
z objęcia przez ten ranking coraz większej liczby firm, niż z rzeczywistego tempa wzrostu gospodarki.
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.

przewyższającymi średnią dla konurbacji ( 14,4 ) odznaczają się dwa typy
ośrodków – są to najsilniejsze gospodarczo duże miasta rdzenia konurbacji ( Katowice, Gliwice oraz Tychy ) a także wielofunkcyjne ośrodki średniej wielkości na obrzeżu konurbacji ( Mikołów i Tarnowskie Góry ). Niską
i bardzo niską liczbą dynamicznych M Ś P per capita odznaczają się natomiast ośrodki zdominowane przez pojedyncze duże zakłady tradycyjnego
przemysłu ( Ruda Śląska, Łaziska Górne, Knurów, Lędziny ) oraz duże
i średnie miasta rdzenia, w których po 1989 r. miał miejsce silny regres ich
przemysłowej bazy ekonomicznej ( Bytom i Sosnowiec ).
Według autorów raportu Regional Innovation Scoreboard ( Hollanders
i in. 2009 ) województwo śląskie, wraz z małopolskim, dolnośląskim,
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Ryc. 22. Dynamiczne małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe na 10 000 mieszkańców w miastach konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.
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pomorskim i mazowieckim, zaliczono do grupy europejskich regionów
o średnio-niskim poziomie innowacyjności 1. Potwierdza to struktura dynamicznych M Ś P wg sektorów zaawansowania technologicznego. W całym
okresie 2000 – 2010 sektory zaawansowane technologicznie ( usługi wiedzochłonne i przemysł średnio-wysokich i wysokich technologii ) reprezentowane były w konurbacji katowickiej przez 1∕₅ dynamicznych M Ś P ( tab. 15 ).
Tab. 15. Dynamiczne M Ś P w konurbacji katowickiej według poziomu technologicznego
Stopień zaawansowania techniki

Odsetek
dynamicznych
MŚP

Miasta o największej iczbie firm
danego poziomu technologicznego
na 100 mieszkańców

Przemysł
Wysoka technika

1,4

Katowice, Mikołów, Tarnowskie Góry

Średnio-wysoka technika

9,8

Gliwice, Knurów, Tarnowskie Góry

Średnio-niska technika
Niska technika

13,8
6,1

Mikołów, Tychy, Siemianowice Śląskie
Gliwice, Tychy, Mysłowice

Usługi
Oparte na wiedzy

10,1

Katowice, Gliwice, Radzionków

W mniejszym stopniu oparte na wiedzy

42,7

Katowice, Mikołów, Tarnowskie Góry

Uwaga : odsetek dynamicznych M Ś P nie sumuje się do 100 %, gdyż nie uwzględniono
firm z sekcji F ( budownictwo ), która nie jest klasyfikowana do żadnego poziomu technologicznego wg Europejskiego Biura Statystyki.
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.

Najbardziej innowacyjne i zaawansowane gałęzie gospodarki, czyli tzw.
wiedzochłonne usługi wysokiej technologii ( high-tech KIS ) oraz przemysł
wysokiej techniki, obejmowały 3,8 % gazel biznesu.
W ciągu dekady 2001 – 2011 w konurbacji katowickiej zachodził wyraźny
proces poprawy struktury zaawansowania technologicznego wśród dynamicznych M Ś P. Jeśli w 2000 r. wśród gazel biznesu nie było ani jednej
1 Pozostałe polskie województwa znalazły się w grupie regionów o niskim poziomie
innowacyjności.
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z sektora przemysłu wysokiej techniki, to w 2011 r. ich udział zbliżył się
do siedmiu procent ( ryc. 23 ). Istotnie wzrósł też udział firm z przemysłu
średnio-wysokiej techniki. W przemyśle nadal najwięcej dynamicznych
M Ś P działało w gałęziach klasyfikowanych jako te o średnio-niskiej technice. Systematycznie polepszała się także struktura zaawansowania technologicznego w usługach. Udział usług opartych na wiedzy w dekadzie
2001 – 2011 wzrósł o piętnaście punktów procentowych.

Ryc. 23. Dynamiczne małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe w konurbacji katowickiej według poziomu zaawansowania technologicznego i lat
Źródło : opracowanie własne na podstawie rankingu Gazele Biznesu z lat 2000 – 2011.

Zróżnicowanie pomiędzy miastami konurbacji katowickiej w zakresie struktury dynamicznych M Ś P według zaawansowania technologicznego jest znacznie większe niż zróżnicowanie ogólnej liczby gazel biznesu.
Najbardziej wiedzochłonne firmy wykazują bardzo silną koncentrację
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przestrzenną. Same Katowice skupiają ponad połowę firm, które należą do
gałęzi najbardziej zaawansowanych usług ( high-tech KIS ), trzy razy więcej niż Gliwice, drugi najważniejszy ośrodek koncentracji tych działalności w konurbacji. Poza nimi po kilka dynamicznych firm w zaawansowanych usługach wiedzochłonnych działa w Chorzowie, Sosnowcu, Zabrzu
i Dąbrowie Górniczej. W zakresie przemysłu wysokiej techniki po około ⅓
dynamicznych M Ś P mieści się w Katowicach i Gliwicach, istotnym miejscem skupienia takich podmiotów są ponadto Tychy.

6.2. Czynniki zróżnicowania dynamicznych firm
w konurbacji katowickiej
Aby wyjaśnić przyczyny zróżnicowania liczby dynamicznych M Ś P
w poszczególnych miastach konurbacji katowickiej, przeprowadziłem
analizę regresji wielokrotnej, przy czym – podobnie jak przy próbie wyjaśnienia poziomu zróżnicowania innowacyjności gospodarek lokalnych
( rozdział 5 ) – zastosowałem metodę krokową tzw. eliminacji wstecznej
( Zieliński 1998 ). Jako zmienną zależną przyjąłem łączną liczbę gazel biznesu w latach 2000 – 2011 w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Przyjęto
następujące zmienne, które mogą wyjaśniać to zróżnicowanie :
Z 1 Ogólny poziom przedsiębiorczości w danym mieście mierzony liczbą
firm na 100 mieszkańców. Należy oczekiwać, że im jest on wyższy, tym
wyższa będzie liczba potencjalnych firm sukcesu.
Z 2 Stopa bezrobocia w mieście. Zakładam, że im niższa stopa bezrobocia
w mieście, tym wyższa liczba gazel biznesu per capita. W tym przypadku możemy mówić o pozytywnym związku – duża liczba dynamicznych M Ś P będzie owocowała dobrą sytuacją gospodarczą i niską
stopą bezrobocia.
Z 3 Średni przychód budżetu gmin z podatku dochodowego od osób
fizycznych w zł na 1 mieszkańca. Należy spodziewać się, że im większa zamożność mieszkańców, tym większa liczba dynamicznych M Ś P,
m.in. ze względu na bardziej chłonny lokalny rynek zbytu.
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Z 4 Dochody własne budżetu gmin w zł na 1 mieszkańca. Jest to również
zmienna opisująca poziom rozwoju gospodarczego, dlatego zakładam
analogiczną zależność jak w przypadku zmiennej Z 2.
Z 5 Ogólny poziom życia w mieście. Wykorzystano w tym względzie syntetyczny wskaźnik opracowany w oparciu o metodę Perkala w badaniach
A. Sobali-Gwosdz ( 2010 ) dla miast województwa śląskiego.
Z 6 Pozycja miasta w sieci osadniczej mierzona standaryzowanymi resztami ze wskaźnika rangi (zob. rozdział 7). Zakładam, że im wyższa pozycja miasta w sieci osadniczej, tym większa liczba firm sukcesu per capita.
Z 7 Odsetek osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród mieszkańców w wieku 15 lat i starszych. Spodziewam się, że im lepiej wykształceni mieszkańcy, tym większa będzie liczba firm sukcesu.
Z 8 Dywersyfikacja gospodarki miasta mierzona odwróconym wskaźnikiem Amemiyi. Dywersyfikacja gospodarcza powinna sprzyjać obecności
dynamicznych MŚP m.in. na skutek korzyści zewnętrznych typu Jacobs.
Z 9 Zależność lokalnego rynku pracy od tradycyjnych branż przemysłowych ( górnictwo, hutnictwo, energetyka ) mierzona ich udziałem
w łącznej liczbie miejsc pracy w mieście. Dotychczasowe badania
dowodzą, że im większa zależność od tradycyjnych branż w okręgu
górniczo-hutniczym, tym mniejsza przedsiębiorczość mieszkańców.
Obliczony model regresji wielokrotnej wyjaśnia 82 % całkowitej zmienności zróżnicowania liczby gazel biznesu na mieszkańca wśród miast
konurbacji, przy czym największy ładunek wyjaśniający ma sześć zmiennych ( Z 1, Z 2, Z 3, Z 6, Z 8, Z 9 ).
Zdecydowanie największą siłę wyjaśniającą mają przy tym dwie zmienne
opisowe : dywersyfikacja gospodarki ( Z 8 ) oraz dominacja branż starej
gospodarki ( Z 9 ). Zgodnie z oczekiwanymi założeniami dywersyfikacja
gospodarki sprzyja obecności dynamicznych M Ś P, zaś zależność od tradycyjnych branż je ogranicza. Nie jest również zaskoczeniem istotność i siła
ładunku zmiennych opisujących poziom zamożności mieszkańców ( Z 3 )
oraz pozycja miasta w hierarchii sieci osadniczej ( Z 6 ).
Dużym zaskoczeniem jest natomiast obliczony przez model ujemny związek pomiędzy ogólną przedsiębiorczością w mieście a liczbą dynamicznych
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M Ś P, zwłaszcza że współczynnik korelacji Pearsona pokazuje tu dość silny
związek dodatni ( 0,69 ). Warto jednak zwrócić uwagę na istotność statystyczną tego związku, wyraźnie niższą niż dla pozostałych pięciu głównych
zmiennych wyjaśniających ( tab. 16 ). Wytłumaczeniem tego niespodziewanego zjawiska może być nieliniowy charakter korelacji tych zmiennych.
O ile bowiem miasta o niskiej stopie przedsiębiorczości ogółem posiadają
również niską liczbę dynamicznych M Ś P, to w grupie miast o średniej
i dużej przedsiębiorczości zależność ta jest słaba ( ryc. 24 ). W szczególności
miasta zagłębiowskiej części konurbacji, które cechują się wyższą przedsiębiorczością, odznaczają się co najwyżej przeciętną pozycją ( Dąbrowa
Górnicza ), a najczęściej zdecydowanie poniżej średniej ( Sosnowiec, Będzin
i Czeladź ), jeśli chodzi o liczbę gazel biznesu w przeliczeniu do liczby ludności. Przypuszczam, że może to wiązać się z fazą rozwoju, w jakim w latach
2000. znalazły się te miasta, czyli wychodzeniem z lokalnego regresu
gospodarczego lat 1990. związanego z zanikiem tradycyjnych działalności

Tab. 16. Model regresji wielokrotnej dla zróżnicowania liczby gazel biznesu per capita
w miastach konurbacji katowickiej
Kod
zmiennej

Zmienna

Współczynniki
niestandaryzowane
Beta

Współczynniki
standaryzowane
Beta

Istotność

Z1

Liczba firm na 100 mieszkańców

–0,114

–0,446

0,041

Z2

Stopa bezrobocia

–0,531

–0,339

0,010

Z8

Dywersyfikacja bazy ekonomicznej

0,105

0,493

0,001

Z9

Dominacja branż tradycyjnych

–0,195

–0,515

0,003

Z6

Pozycja miasta w sieci osadniczej

2,887

0,457

0,001

Z3

PIT na mieszkańca

0,013

0,290

0,013

Skorygowane R-kwadrat

0,821

Błąd standardowy oszacowania

2,942

Uwaga : tabela przedstawia współczynniki tylko dla zmiennych niezależnych, które nie
zostały wyeliminowane z modelu.
Źródło : opracowanie własne.
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Ryc. 24. Zależność liczby dynamicznych M Ś P per capita od stopnia dywersyfikacji bazy
ekonomicznej i stopy przedsiębiorczości w miastach konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne.
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przemysłowych ( zwłaszcza w Sosnowcu i Czeladzi ). Zaradność mieszkańców prowadzi w tym względzie do zakładania własnych firm, jednak w trudnym otoczeniu gospodarczym (m.in. mniejszy popyt na lokalnym rynku, na
którym działa wiele firm) szanse sukcesu są mniejsze.
Warto omówić szczegółowo jeszcze dwie zmienne wpływające na zróżnicowanie dynamicznych M Ś P w konurbacji – dywersyfikację gospodarki
oraz sytuację na rynku pracy.
Związek między liczbą dynamicznych M Ś P na mieszkańca a stopniem
zróżnicowania lokalnej gospodarki 2 jest w konurbacji dość silny ( korelacja 0,66 ). Mechanizm tej zależności jest następujący – niska dywersyfikacja gospodarki ma ograniczający wpływ na liczbę firm sukcesu, natomiast
wysoka dywersyfikacja sprzyja temu zróżnicowaniu, choć sama w sobie nie
wystarcza do jego wyjaśnienia. O ile bowiem tylko jedno miasto z grupy
bardzo niskiego stopnia dywersyfikacji bazy ekonomicznej posiada co najmniej średnią liczbę firm sukcesu w sektorze M Ś P na mieszkańca w skali
całej konurbacji ( Mysłowice ), to w grupie dziewięciu miast z dużą i średnią dywersyfikacją bazy ekonomicznej co trzecie miasto ma mniej gazel
biznesu na mieszkańca w porównaniu do średniej dla całej konurbacji.
Wyjaśnienie tej prawidłowości jest stosunkowo proste – sam stopień dywersyfikacji lokalnej gospodarki nic nam jeszcze nie mówi o genezie powstania
tego zróżnicowania. Jeśli dywersyfikacja lokalnej gospodarki wynika tylko
z regresu dominującej dotąd działalności, to nie jest ona objawem zdrowej lokalnej sytuacji gospodarczej i stąd nie przekłada się na skalę sukcesu
małych i średnich firm, przynajmniej w skali krótkoterminowej.
Co ciekawe, zależność między obecnością dynamicznych firm a skalą
zróżnicowania lokalnej gospodarki jest statystycznie znacznie słabsza niż
zależność między zróżnicowaniem lokalnej gospodarki a stopą przedsiębiorczości w danym mieście ( współczynnik korelacji = 0,76 ). Zależność
ta kształtuje się więc w ten sposób, że duża dywersyfikacja lokalnej gospodarki sprzyja przedsiębiorczości, zaś im większa przedsiębiorczość, tym
większa szansa na wystąpienie firm sukcesu w danym miejscu.
2 Stopień zróżnicowania lokalnej gospodarki mierzono za pomocą wskaźnika dywersyfikacji bazy ekonomicznej ( tzw. wskaźnik Amemiyi ) na poziomie sekcji P K D.
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Zależność między obecnością dynamicznych M Ś P a stopą bezrobocia
wśród całego zbioru ośrodków miejskich w konurbacji jest wprawdzie
mniejsza niż w przypadku dwóch wyżej wymienionych czynników ( współczynnik korelacji = 0,38 ), lecz jeśli weźmiemy pod uwagę, że współwystępowanie tych dwóch zjawisk osłabiają miasta monofunkcyjne, w których nie
doszło jak dotąd do znaczniejszej redukcji wyspecjalizowanej działalności
przemysłowej i utrzymuje się tam wysoki poziom zatrudnienia, to w istocie
związek ten jest niezwykle silny. Osobna jego analiza dla dwóch grup miast
konurbacji – ośrodków monofunkcyjnych oraz pozostałych miast – pokazuje bardzo silną korelację w obydwu zbiorach miejscowości ( ryc. 25 ).
Związek między obecnością dynamicznych M Ś P a kształtowaniem się
poziomu bezrobocia ( obydwa zjawiska uśredniono dla dekady 2001 – 2011 )

Ryc. 25. Relacja między liczbą dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw a stopą
bezrobocia w miastach konurbacji katowickiej
Źródło : opracowanie własne.
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kapitalnie ilustruje dwa ważne fakty. Po pierwsze empirycznie potwierdza
on zasadnicze znaczenie M Ś P dla sukcesu w rozwoju lokalnym. W tych
miastach, gdzie liczne są dynamiczne małe i średnie firmy, stopa bezrobocia
jest niska. Po drugie związek ten dobitnie ilustruje, jak bardzo podatne na
negatywny szok w gospodarce lokalnej są miasta monofunkcyjne. Jeśli dojdzie do recesji dominującej działalności przemysłowej w tych ośrodkach,
miasta te przesuną się po prostu o kilka( naście ) punktów procentowych
na skali bezrobocia, idealnie wpasowując się w dominującą dla większości
miast prawidłowość pokazaną na ryc. 25.
Obserwując w perspektywie średnioterminowej kształtowanie się liczby
dynamicznych M Ś P w średnich i dużych miastach konurbacji, w których
po 1989 r. nastąpił upadek sektora tradycyjnego przemysłu lub silna redukcja skali jego działalności, można zauważyć kilka rysujących się trendów.
Największy przyrost dynamicznych M Ś P miał miejsce w dwóch miastach zagłębiowskiej części konurbacji – Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.
Tendencja ta potwierdza hipotezę, że miasta o wyższej przedsiębiorczości
mają większą szansę na wykreowanie firm sukcesu. Na to może nakładać
się jeszcze jeden proces – czasowy wymiar dezindustrializacji. Jako że miasta wschodniej części konurbacji doświadczyły jej o kilka lat wcześniej niż
większość ośrodków części zachodniej, to procesy adaptacyjne również
rozpoczęły się tam wcześniej. Zabrze jako jedyne, silnie wyspecjalizowane
w przemyśle do 1989 r., duże miasto górnośląskiej części konurbacji liczbą
gazel biznesu na koniec badanego okresu ( 2011 r. ) dorównuje Sosnowcowi
i Dąbrowie Górniczej.
Zbliżoną liczbę dynamicznych M Ś P, wyraźnie niższą niż trzy wymienione wyżej ośrodki, ale i wyraźnie wyższą niż pozostałe miasta, na koniec
2011 r. posiadały cztery miasta – Mysłowice, Chorzów, Jaworzno i Bytom.
W przypadku Jaworzna można przy tym zaobserwować niewielki trend
rosnący. Bytom w świetle tego wskaźnika podnosi się powoli po bardzo głębokim kryzysie latach 2005 – 2007, kiedy to posiadał najmniejszą
liczbę dynamicznych M Ś P ze wszystkich miast konurbacji. W przypadku
Mysłowic możemy mówić o utrzymywaniu zdobytej pozycji, niepokojący jest natomiast spadek ( na szczęście niewielki ) dynamicznych M Ś P
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w Chorzowie, mieście które jako pierwsze z dużych wyspecjalizowanych
ośrodków przemysłowych konurbacji zmieniło swą ścieżkę rozwojową
z miasta industrialnego w postindustrialne.
Trzy miasta konurbacji cechuje stagnacja liczby gazel biznesu na bardzo
niskim poziomie – mowa o Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich
i Świętochłowicach. Niekorzystny trend w zakresie liczby dynamicznych
M Ś P cechował również Rudę Śląską, ostatnie duże miasto rdzenia konurbacji silnie zależne od górnictwa węglowego. Po 2005 r. w tym mieście spadała
liczba gazel biznesu, w efekcie czego w 2011 r. w Rudzie Śląskiej było ich
najmniej wśród wszystkich średnich i dużych ośrodków konurbacji.
W tych miastach przemysłowych, w których doszło do załamania ich
tradycyjnej bazy ekonomicznej, obserwujemy swoisty negatywny z punktu
widzenia ich rozwoju mechanizm – historycznie wykształcona niska przedsiębiorczość ( kultura zależności ) utrudnia tam powstanie dużej liczby
dynamicznych M Ś P. W efekcie w momencie upadku dominujących branż
( destrukcja dotychczasowej ścieżki rozwoju ) następuje faza kryzysu, gdyż

Ryc. 26. Mechanizm utrudniający wykreowanie nowej ścieżki endogenicznej w oparciu
o małe i średnie firmy w obszarach tradycyjnego przemysłu
Źródło : opracowanie własne.
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nie ma w gospodarce lokalnej endogenicznej możliwości jego amortyzacji.
Równocześnie trudna lokalna sytuacja gospodarcza także ogranicza tam
rozwój dynamicznych M Ś P, co mogłoby wykreować nową, endogeniczną
trajektorię rozwoju ( ryc. 26 ). Mechanizm ten moim zdaniem jest jedną
z podstawowych przyczyn długoterminowego słabego rozwoju ekonomicznego starych regionów przemysłowych w porównaniu z bardziej zdywersyfikowanymi obszarami metropolitalnymi.
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Zmiany w organizacji przestrzennej konurbacji katowickiej
w czasie przemiany strukturalnej

Wielkość i rozmieszczenie miast oraz podział pracy między nimi tworzą
ramy, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i władze publiczne ( Friedmann 1966 ; Pred 1977 ; Blotevogel 1983 ; Capello 2007 ).
W geografii osadnictwa mówimy więc o systemie miejskim, czyli zintegrowanym i zorganizowanym zespole jednostek osadniczych, wzajemnie na
siebie oddziałujących poprzez różnorodne powiązania i relacje (Dziewoński
i Jerczyński 1978: 201). W analizie prawidłowości przemian gospodarek
miast kluczowe jest pytanie, w jakim stopniu sukces jednego miasta zostaje
osiągnięty kosztem innych, w szczególności miast sąsiednich, a w jakim
wytwarza on korzyści w swoim otoczeniu. Pytanie to ma szczególną wagę
w przypadku konurbacji, które postrzegane są jako skupienia ośrodków charakteryzujących się ciągłą rywalizacją o dominację (Liszewski 2002).
Każdy układ osadniczy jest strukturą długiego trwania, kształtowaną
pod wpływem inercji struktur dominujących w przeszłości. Okres destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej powoduje jednak głęboki „ szok
integracyjny ”, czyli ilościową lub jakościową zmianę relacji przestrzennych
między poszczególnymi ośrodkami konurbacji ( Domański R. 2000 ). Temu
problemowi poświęcony jest niniejszy rozdział. Dowodzę w nim, że jednym z podstawowych procesów wywołanych przez zmianę strukturalną
jest przyspieszenie integracji funkcjonalnej wewnątrz konurbacji.

7.1. Teoretyczne aspekty ewolucji organizacji
przestrzennej konurbacji przemysłowej
Z perspektywy długiego trwania ewolucja systemu miejskiego konurbacji
ma charakter kierunkowy. Na etapie powstawania i wzrostu konurbacji
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górniczo-hutniczej relacje wiążące dany ośrodek z jego sąsiadami nie są
jeszcze istotnym czynnikiem jego rozwoju gospodarczego. Tak długo,
jak długo każde z sąsiadujących miast ma własną bazę ekonomiczną
opartą na rozproszonych, zewnętrznych rynkach zbytu, jest ono niezależne od swoich sąsiadów, zwłaszcza jeśli wytworzy przynajmniej podstawowy zestaw funkcji usługowych. Na tym etapie rozwoju konurbację
można traktować jako „ wiązkę niezależnych ścieżek ”. Sytuacja taka odpowiada jednemu z trzech modelowych ujęć systemu miejskiego, charakteryzującego się tym, że poszczególne ośrodki miejskie posiadają podobny
zestaw działalności gospodarczych, co ogranicza – jak wiemy z tzw. triady
Ullmana – powiązania między nimi, gdyż nie jest spełniony warunek
komplementarności ( Ullman 1956 ) 1. W analizie porównawczej policentrycznych regionów miejskich Europy Zachodniej Meijers ( 2007  a) nazwał
takie miasta „ klonami ” ( clones ). Słabość wzajemnych powiązań na obszarach o podobnej strukturze społeczno-ekonomicznej potwierdzają niektóre
badania, np. Schöllera i in. ( 1984 ) dla miast Republiki Federalnej Niemiec.
W miarę upływu czasu zaczynają kształtować się coraz silniejsze współzależności między miastami, co prowadzi do większej integracji wewnętrznej konurbacji można tę sytuację określić metaforą „ wiązki współzależnych
ścieżek ”. Relacje przestrzenne w konurbacjach przemysłowych, powodujące różnicowanie się przestrzeni funkcjonalnej konurbacji, z czasem stają
się coraz bardziej istotne, gdyż :
a ) pojawiają się bariery rozwoju w postaci niekorzyści aglomeracji
( np. mała dostępność wolnych terenów lub ich brak ),
b ) rośnie znaczenie działalności usługowych, a tym samym rywalizacja
o konsumentów ( wzrost znaczenia funkcji centralnych zwiększa konkurencję o zaplecze ),
1 Triada Ullmana – teoria przestrzennej interakcji autorstwa E. Ullmana ( 1956 ).
Według tego autora przepływy osób, dóbr lub informacji zachodzą pomiędzy dwoma
miejscami w przestrzeni, gdy spełnione są trzy warunki : komplementarności ( w jednym
miejscu jest nadwyżka a w drugim niedobór ), braku możliwości pośrednich ( miejsc,
które tworzą alternatywną podaż lub alternatywny popyt ) oraz istnienia możliwości
transportowych.
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c ) zróżnicowane tempo procesów dezindustrializacji i powstawania
nowych działalności różnicuje miasta i stymuluje przepływy osób między nimi ( zgodnie z pierwszym warunkiem triady Ullmana ),
d ) zwiększa się mobilność mieszkańców, którą umożliwiało najpierw
powstanie systemu transportu publicznego ( kolej, tramwaje ), a znacznie później indywidualna motoryzacja.
Dla funkcjonowania całej konurbacji i jej poszczególnych ośrodków
ważne jest przede wszystkim to, czy współzależność między miastami prowadzi do wykształcenia się struktury o charakterze hierarchicznym, czy też
o charakterze policentrycznym ( w sensie funkcjonalnym, nie morfologicznym ), oraz które miasta w ostatecznym rachunku okażą się zwycięzcami,
czyli staną się głównymi węzłami działalności gospodarczych na terenie
konurbacji.
Ewolucja w modelu hierarchicznym prowadzi do wykształcenia się struktury, w której główny ośrodek skupia wszystkie funkcje, podczas gdy inne
miasta utrzymują dużo węższy ich zestaw ( ryc. 27 c ). Wytwarzają się wówczas powiązania pomiędzy miastami o charakterze podporządkowania.
Ten klasyczny układ ośrodków centralnych Christallera w analizach
układów wielkomiejskich nazywany jest hierarchiczno-funkcjonalnym

Ryc. 27. Modelowe formy powiązań w systemie miejskim
Źródło : Blotevogel ( 1983 ).
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i podkreśla się w nim nierównoprawność powiązań między centrum
a peryferiami aglomeracji ( Zborowski 2005 ).
Model policentryczny cechuje się z kolei tym, że podstawowe elementy
konstytuujące, czyli główne miasta, posiadają inną funkcję wiodącą,
odrębną dla każdego z nich, ale zasięg której obejmuje cały system miejski ( ryc. 27 b ). Stwarza to warunki do silnej komplementarności funkcjonalnej pomiędzy poszczególnymi miastami. Takie relacje są typowe dla
modelu sieciowego miast, którego charakterystyczną cechą jest – jak pisze
Meijers ( 2007 a ) – nakładanie się zapleczy poszczególnych miast, co skutkuje „ neutralnością wielkościową ” ( size neutrality ), tzn. relatywną niezależnością pomiędzy wielkością miasta a jego funkcjami. Inaczej mówiąc,
liczba mieszkańców miasta nie decyduje o jego funkcjach, gdyż dzięki
powiązaniom komplementarnym miasto może mieć „ wielkość zapożyczoną ”, czyli korzystać z rynku zbytu w innych miastach należących do sieci
( zob. Alonso 1973 ). Policentryczny model rozwoju systemu miejskiego
jest zdaniem Bogumila, Heinzego, Lehnera i Strohmeiera ( 2012 ) podstawowym warunkiem przezwyciężenia słabości struktur konurbacyjnych,
tzn. wzajemnego tłumienia rozwoju funkcji przez sąsiadujące ze sobą miasta, z których każde rozwija podobny zestaw działalności.
Istnieją dwa kluczowe dylematy dotyczące kierunku rozwoju konurbacji. Pierwszym jest kwestia, czy rozwój ten ma charakter zdeterminowany
( dąży do jakiegoś z góry przewidzianego rezultatu, np. modelu hierarchicznego z dominującym ośrodkiem ), czy też jest zależny od ścieżki, tzn. rozwija się jako wynik swojej własnej historii. Drugim dylematem jest mechanizm wyłonienia zwycięzcy, tzn. miasta, które zdobędzie pozycję ośrodka
dominującego w skali całej konurbacji. Tu też można wskazać na możliwą
dychotomię między mechanizmem deterministycznym a zależnym od
ścieżki ( tab. 17 ).
Większość autorów, szczególnie prac z lat 1960. i 1970., którzy podejmowali problematykę możliwych kierunków rozwoju konurbacji oraz mechanizmów powstawania ośrodka dominującego, skłaniało się ku poglądowi,
że kierunek ten jest zdeterminowany zarówno co do efektu końcowego, jak
i sposobu wyłonienia zwycięzcy. Zdaniem Liszewskiego ( 2000 : 265 ) rozwój
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Tab. 17. Możliwe kierunki rozwoju struktury konurbacji
Kierunek rozwoju

Mechanizm wyłonienia
zwycięzcy

zdeterminowany
( ergodyczny )

zależny od ścieżki
( nieergodyczny )

zdeterminowany

+

niemożliwy

zależny od ścieżki

+

+

Źródło : opracowanie własne.

konurbacji „ wcześniej czy później doprowadzi do wykreowania najpierw
kilku, a później zwykle jednego centrum, które, przejmując i wzbogacając
się głównie o funkcje usługowe wyższego rzędu, staje się organizatorem całej
lub znacznej części konurbacji ”. Autor ten uważa, że opisany proces jest tym
łatwiejszy, im mniej rozległa była pierwotnie konurbacja. Podobnego zdania jest Pietrucha ( 1977 ). Uważa on, że rozwój struktur policentrycznych
morfologicznie zmierza do powstania jednego ośrodka dominującego oraz
kilku miast drugiego rzędu. Według koncepcji przekształceń sieci osadniczej Dziewońskiego ( 1971, 1973 ) wraz z postępującą integracją największe
i centralnie położone miasto konurbacji przejmuje funkcje wyższego rzędu
i pełni je na terenie całej konurbacji. Podobną argumentację można znaleźć
w pracy Haggeta ( 1973 ). Autor ten wskazuje, że w fazie dojrzałego rozwoju
złożonych struktur osadniczych, nazywanej fazą konkurencji miast ( urban
competition ), większe ośrodki cechuje szybsza dynamika wzrostu, a te,
które odznaczają się najlepszą lokalizacją, zwiększają swoją rolę w zakresie
różnych działalności gospodarczych w regionie.
Mechanizm wytworzenia się głównego ośrodka usługowego może też
wiązać się z relacją pomiędzy korzyściami a niekorzyściami aglomeracji.
Zgodnie z teorią systemu miejskiego Hendersona ( 1974 ) optymalna skala
korzyści zewnętrznych jest różna dla poszczególnych działalności gospodarczych. Optymalna wielkość, np. miasta wyspecjalizowanego w działalności przemysłowej, zostanie osiągnięta wcześniej niż ta sama wielkość dla
miasta wyspecjalizowanego w usługach finansowych.
Autorzy nowszych prac również opowiadają się w większości za tezą
o ergodyczności kierunku rozwoju konurbacji policentrycznych i aglo-
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meracji monocentrycznych, twierdząc, że niezależnie od historycznego
dziedzictwa ( aglomeracja miejska powstaje w wyniku działania sił dośrodkowych, dynamizujących pole oddziaływań każdego z miast rdzeniowych,
a konurbacje – sił odśrodkowych ) współczesne układy metropolitalne są
amalgamatem układów hierarchiczno-policentrycznych ( Meijers 2007 b ).
W większości układów o genezie konurbacyjnej położonych w Europie
istotnie ma miejsce wyraźna przewaga pod względem rangi gospodarczej
jednego ośrodka nad pozostałymi miastami, np. w aglomeracjach Anglii
Północno-Wschodniej ( Newcastle ), Midlands ( Birmingham ), OstrawyKarwiny ( Ostrawa ), Nord-Pas de Calais ( Lille ), co potwierdzałoby hipotezę o koncentracji korzyści zewnętrznych w głównym mieście konurbacji.
Szczególnym przypadkiem jest konurbacja Zagłębia Ruhry, gdzie hierarchia
ośrodków w zasadzie pozostaje prawie niezmieniona od 200 lat z dominującą rolą wielkich miast strefy Hellweg, z Essen i Dortmundem na czele
( zob. Buchholz 1973 ; Reichel i in. 2011 ). W przypadku Zagłębia Ruhry
będącej największą konurbacją o genezie węglowej w Europie nie możemy
jednak zapominać, że ośrodkiem regionalnym jest Düsseldorf – położony
poza jej obszarem, ale w bliskim sąsiedztwie. Metropolia ta skupia gros funkcji usługowych wyższego rzędu sprawowanych dla miast tej konurbacji.
Nie jest przypadkiem, że każde z głównych miast w wymienionych
konurbacjach już przed XIX-wieczną industrializacją było najważniejszym
ośrodkiem usługowym dla tych obszarów. Inaczej wygląda to w konurbacji
katowickiej, gdzie dwa największe miasta i główne ośrodki usługowe historycznych części konurbacji ( górnośląskiej i zagłębiowskiej ) – Katowice
i Sosnowiec – są tworami XIX-wiecznymi, bez tradycji miejskości nawiązującej do wcześniejszych faz urbanizacji.
W żadnej ze znanych mi struktur konurbacyjnych ośrodkiem wiodącym
nie stało się miasto o wyspecjalizowanej funkcji przemysłowej, powstałe
dopiero w wyniku XIX-wiecznej industrializacji. Doświadczenia wszystkich konurbacji europejskich wyraźnie potwierdzają zatem wielkie znaczenie genotypu funkcjonalnego. Główną pozycję osiągnęły bowiem wyłącznie
te miasta, które u progu industrializacji pełniły rolę ośrodków centralnych, oraz te, które zdołały uzyskać węzłową pozycję w sieci powiązań
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transportowych, jak właśnie Katowice i Sosnowiec w konurbacji katowickiej. Tylko w ten sposób można wyjaśnić uzyskanie przewagi przez te dwa
ośrodki startujące z pozycji całkowitych outsiderów. Istotny dla ich sukcesu
był przede wszystkim ich rozwój jako nadgranicznych węzłów kolejowych
łączących potencjały gospodarcze wielkich mocarstw środkowej Europy –
Prus i Rosji.
Rolę węzłowego położenia w sieci osadniczej ( czy to w sensie powiązań
christallerowskich, czy miast-wrót ) udowodnili niedawno formalnie ( matematycznie ) Fujita, Krugman i Veneblas ( 2001 ). Dowiedli oni, że głównym
czynnikiem jest tu katalizująca rola węzła transportowego, który tworzy
„ pryzmę ” korzyści dla przedsiębiorców ( ze względu na niższe koszty transportu ), co jest szczególnie ważne na etapie formowania się danego systemu
miejskiego, gdyż stwarza danemu miastu inicjalną przewagę nad konkurencyjnymi ośrodkami.
Sposób powstania ośrodka dominującego w konurbacjach przemysłowych wskazuje więc na to, że mamy raczej do czynienia z procesem zależności od ścieżki niż ze strukturą deterministyczną. Dowodów dostarcza na
to konurbacja katowicka, dlatego trzeba nieco bardziej szczegółowo przyjrzeć się temu procesowi na jej przykładzie. Poniżej zamieściłem opis procesu funkcjonalno-przestrzennego kształtowania się konurbacji do 1989 r.
w oparciu o badania przeprowadzone we wcześniejszej pracy (Gwosdz 2004).

7.2. Proces funkcjonalno-przestrzennego
kształtowania się konurbacji katowickiej do 1989 r.
Przed okresem industrializacji na terenie obecnej konurbacji istniał system osadniczy, który charakteryzował się rzadką siecią niewielkich miasteczek, bez ośrodka dominującego, co wynikało zarówno z faktu małej
atrakcyjności osadniczej terenu w epoce przedindustrialnej ( słabe gleby ),
jak i z nadgranicznego położenia regionu. Większym obszarem aktywności
było tylko pasmo osadnicze rozwinięte wzdłuż głównego wówczas szlaku
drogowego Kraków – Sławków – Czeladź – Będzin – Bytom – Gliwice – Toszek.
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Był to system miejski o charakterze christallerowskim, uzupełniany od
XVIII wieku w południowej części przez zespół miast-wrót : Niwka,
Modrzejów, Mysłowice ( Krzysztofik 2005 ; Krzysztofik i Runge 2011 ).
Industrializacja doprowadziła do głębokiej zmiany tego systemu. Trzeba
wyraźnie przy tym zaznaczyć, że kluczowym doświadczeniem charakterystycznym dla konurbacji katowickiej, odróżniającym ją od innych podobnych genetycznie struktur europejskich, było jej położenie na styku granic
Prus, Rosji i Austrii. Czynniki instytucjonalne i polityczne ( m.in. polityka
tych mocarstw, odmienne prawo górnicze i różny okres uwłaszczenia chłopów ) a także zróżnicowanie występowania dogodnych do eksploatacji złóż
węgla, cynku i ołowiu sprawiły, że tempo rozwoju poszczególnych części
konurbacji – górnośląskiej ( pruskiej ), zagłębiowskiej ( rosyjskiej ) i galicyjskiej ( austriackiej ) – do I wojny światowej było zasadniczo odmienne.
W efekcie jedną z głównych cech rodzącej się wtedy już konurbacji były
kontrasty pomiędzy poszczególnymi jej częściami. Wyrażały się one
poprzez zróżnicowaną koncentrację przestrzenną przemysłu i osadnictwa,
odmienny poziom rozwoju infrastruktury społecznej i warunków mieszkaniowych oraz odrębne cechy narodowościowe i kulturowe mieszkańców
( zob. m.in. Hartshorne 1933 ; Ziółkowski 1960 ; Rykiel 1989 ).
O ile „ stykowe ” położenie tej konurbacji było jej cechą unikatową,
to kształtowanie się cech regionu pod dominującym wpływem wielkich firm
górniczych i hutniczych łączyło ją z doświadczeniami regionów o podobnej strukturze. Główną siłą sprawczą rozwoju ludnościowego i osadniczego konurbacji węglowej była lokalizacja nowych zakładów przemysłowych i rozbudowa istniejących, przy czym specyfika działalności górniczej
sprzyjała rozproszeniu osadnictwa. Wokół kopalni tworzyło się skupienie
innych fabryk, przede wszystkim hut żelaza, cynku, koksowni a później
elektrowni, nierzadko także fabryk chemicznych. W konurbacji katowickiej najlepszym przykładem powstania takiego skupienia była Królewska
Huta ( rdzeń urbanistyczny i gospodarczy dzisiejszego Chorzowa ), która
powstała na „ surowym korzeniu ” w pierwszych latach XIX w., stając się sto
lat później największym ośrodkiem miejskim i przemysłowym na terenie
dzisiejszej konurbacji katowickiej.
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Akcentując rolę tych punktowych skupień powstałych wokół kopalń
i fabryk, nie powinniśmy bagatelizować dwóch innych czynników organizujących przestrzeń konurbacji podczas XIX-wiecznej fazy jej rozwoju, tj.
przebiegu głównych linii kolejowych oraz rozmieszczenia starszych miast
i osad wiejskich.
Szczególnie istotne dla długoterminowego kierunku rozwoju przestrzennego konurbacji były pierwsze linie kolejowe, które m.in. wpłynęły na możliwość wykształcenia się ponadlokalnych funkcji usługowych poszczególnych miast. W części górnośląskiej najważniejsza była kolej z Wrocławia
do Mysłowic. Linia ta, omijając Bytom – zresztą na życzenie ówczesnych
władz miejskich ( zob. Głazek 2002 ), krótkowzroczność których miała dalekosiężne negatywne skutki dla przyszłości tego miasta – i Królewską Hutę,
pozbawiła te ośrodki przyszłych korzyści wynikających z położenia na
powstałej wtedy głównej osi komunikacyjnej regionu. Linia ta wzmocniła
pozycję Gliwic na zachodzie konurbacji, a Mysłowic i Katowic na południowym wschodzie. Dla kształtowania się układu przestrzennego miast i osiedli w części zagłębiowskiej kluczowa stała się odnoga Kolei WarszawskoWiedeńskiej z Ząbkowic do Szopienic. Przygraniczna stacja kolejowa po
rosyjskiej stronie dała początek największemu nowemu zespołowi osadniczemu – Sosnowcowi. Duży kompleks osadniczy i przemysłowy rozwinął
się również przy węzłowej stacji kolejowej na granicy rosyjsko-austriackiej –
w Szczakowej ( dziś część Jaworzna ).
Te nowe i szybko rosnące osady napotykały na konkurencyjne oddziaływanie już istniejących miast i inercję wykształconych dotychczas powiązań w zakresie usług. Konkurencja ta, a także cechy struktury społecznej
( większe zróżnicowanie zawodowe ludności, liczniejsza klasa średnia )
odróżniające stare ośrodki miejskie od nowych osad fabrycznych sprawiły,
że niektóre miasta, w szczególności Gliwice i Bytom, utrzymały swą pozycję
w hierarchii osadniczej konurbacji. Główną zmianą było zdobycie jeszcze
przed 1914 r. równorzędnej z nimi pozycji przez Katowice, a w Zagłębiu
wzrost znaczenia Sosnowca, który stał się tam największym skupieniem
działalności gospodarczych, chociaż nie posiadał nawet statusu miasta
powiatowego ( ośrodkiem powiatowym był sąsiedni dlań Będzin ).
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Upraszczając nieco ten złożony obraz konurbacji, jaki rozwinął się w tej
fazie jej rozwoju, można stwierdzić, że pod wpływem dominującego kompleksu górniczo-hutniczego dawny system osadniczy o charakterze miast
centralnych przekształcił się w system miast „ klonów ”. Zdecydowana
większość osad posiadała niezależną od sąsiadów bazę ekonomiczną,
której towarzyszył lepiej lub gorzej rozwinięty zestaw funkcji usługowych,
głównie o charakterze endogenicznym. Zestaw ten był szerszy i miał pewne
znaczenie miastotwórcze w największych osadach przemysłowych, które
powstały w XIX wieku, takich jak Królewska Huta i Zabrze, natomiast
charakter egzogeniczny miał on bez wątpienia w starszych miastach
o charakterze centralnym ( Gliwicach, Bytomiu, Będzinie ) oraz miastach
o wyraźnym genotypie funkcjonalnym typu miast-wrót np. Mysłowicach,
Sosnowcu, Katowicach ( Krzysztofik 2004 ; Gwosdz 2004 ; Krzysztofik 2012 ).
Duże zmiany przyniosła transformacja okresu międzywojennego ( 1922 −
– 1939 ), w szczególności tym ośrodkom w regionie, które przed 1922 r. swoje
znaczenie w konurbacji opierały na rozwiniętych funkcjach usługowych
o charakterze centralnym lub miast-wrót. Najważniejszą zmianą był wzrost
znaczenia Katowic, które stały się stolicą nowego województwa w polskiej
części Górnego Śląska. Dzięki temu to miasto pod względem rangi wyraźnie zdystansowało dwa ośrodki pozostające w granicach Niemiec – Gliwice
i Bytom, które dotychczas zajmowały bardzo zbliżoną pozycję w hierarchii
górnośląskiej części konurbacji ( Gwosdz 2004 ). Warto też podkreślić, że
po raz pierwszy w dotychczasowej historii rozwoju omawianej konurbacji powstał ośrodek miejski, którego oddziaływanie wykraczało znacznie
poza jej obszar, a jego ranga wynikała z całego wachlarza spełnianych
funkcji ( Tkocz M. 1995 ). Zahamowaniu uległ natomiast rozwój Bytomia
– głównie w wyniku odcięcia jego zaplecza przez nową granicę państwową.
Fenomen ten wzmocnił inny negatywny proces w otoczeniu tego miasta,
a mianowicie ograniczenie jego rozwoju przestrzennego na skutek uwięzienia go w kleszczach eksploatacji górniczej. Równocześnie – tak po stronie
polskiej, jak i niemieckiej podjęto w okresie międzywojennym działania,
które istotnie poprawiły ogólny ład urbanistyczny w niektórych ośrodkach
konurbacji a także zaowocowały wartościowymi ( niejednokrotnie nawet
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w skali europejskiej ) obiektami architektury ( Kozina 2005 ; SzczypkaGwiazda 2003 ). Bodźcem tego rozwoju urbanistycznego w górnośląskiej
części konurbacji stała się głównie rywalizacja polsko-niemiecka. Duży
postęp cywilizacyjny miał również miejsce w zagłębiowskiej części konurbacji, w Sosnowcu np. rozpoczęto realizację nowej dzielnicy centralnej
( Ziółkowski 1960 ).
Druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje oznaczały
koniec wielokulturowego niemiecko-polsko-śląsko-żydowskiego charakteru konurbacji. Po raz pierwszy ( pomijając krótki okres 1939 − 1945 ) znalazła się ona w całości w granicach jednego państwa i jednego województwa, co rozpoczęło procesy jej wewnętrznej integracji.
Czas realnego socjalizmu miał wielki wpływ na procesy kształtowania
się rangi miast konurbacji katowickiej oraz jej struktury funkcjonalnej.
W sensie funkcjonalnym najważniejszym chyba procesem było utrwalenie ( a nawet pogłębienie ) jej monofunkcyjnego, górniczo-hutniczego
charakteru w latach 1945−1989. Pewne tendencje modernizacyjne w zakresie struktury gospodarczej zaznaczyły się głównie w latach 1960. i pierwszej
połowie 1970., przy czym końcowe lata gospodarki centralnie sterowanej
doprowadziły do ponownego uwstecznienia struktury gałęziowej regionu
( Kortus i Adamus 1992 ). Umacnianiu roli funkcji przemysłowej towarzyszyła likwidacja prywatnych usług i handlu, co dodatkowo pogłębiło jednostronny rozwój gospodarczy omawianej konurbacji.
Istotne procesy zachodziły też w rozwoju przestrzennym. Częściowo
tylko zrealizowana idea deglomeracji spowodowała powstanie nowego,
modelowo socjalistycznego miasta na południu konurbacji – Tychów.
Lata 1970. były czasem wielkich inwestycji głównie w zagłębiowskiej części konurbacji, doprowadzających do odwrócenia dysproporcji w jakości
środowiska zamieszkania ( przynajmniej w sensie materialnym ) w porównaniu z częścią górnośląską ( ryc. 28 ). Te wielkie przekształcenia urbanistyczne w Zagłębiu Dąbrowskim związane były w dużym stopniu z budową
Huty „ Katowice ” w Dąbrowie Górniczej, największej inwestycji przemysłowej okresu realnego socjalizmu w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, większa aktywność inwestycyjna w południowej i wschodniej części konurbacji
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Ryc. 28. Zróżnicowanie miast konurbacji katowickiej w zakresie wieku zabudowy
mieszkaniowej
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych N S P 2002 ( G U S ).
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sprawiła, że tamtejsze miasta cechowały się też młodszą strukturą wieku
mieszkańców, w szczególności w porównaniu z rdzeniowymi miastami części górnośląskiej, gdzie ( zwłaszcza w miastach znajdujących się w okresie
międzywojennym w Niemczech ) struktury te pogorszyła duża zagraniczna
emigracja rodzimej ludności.
W okresie powojennym zachodził dalszy szybki wzrost znaczenia Katowic
jako ośrodka regionalnego. Wynikało to z praktyki lokalizowania wielu działalności usługowych w realnym socjalizmie w powiązaniu z rangą administracyjną ośrodka. Towarzyszył temu proces utraty wielu funkcji usługowych
przez inne, wcześniej dobrze wykształcone ośrodki usługowe tej konurbacji,
np. Bytom, Gliwice, Sosnowiec, Będzin i Tarnowskie Góry. Niektóre z nich
zdołały rozwinąć inne funkcje, jednak tylko w przypadku Gliwic były one
na tyle silne, aby wpłynąć na kierunek rozwoju w omawianym okresie.
Szczególna degradacja roli miasta jako ponadlokalnego ośrodka usługowego
dotknęła Bytom oraz Sosnowiec. Obydwa te ośrodki miejskie upodobniły się
pod względem społecznym i funkcjonalnym do wielkich monofunkcyjnych
miast przemysłowych konurbacji, takich jak Zabrze, Chorzów i Dąbrowa
Górnicza (Ziółkowski 1960; Szajnowska-Wysocka 1995; Tkocz M. 1998).
Równocześnie postępowała konsolidacja administracyjna osiedli i miast
konurbacji ułatwiona pozbawieniem podmiotowości lokalnych społeczności wskutek faktycznej likwidacji samorządu terytorialnego. Szczególnie
silna faza tej konsolidacji przypadała na lata 1970. Z kilkuset osiedli i obszarów dworskich, jakie istniały na terenie rdzenia konurbacji w XIX wieku,
pozostało ostatecznie kilkanaście średnich i dużych miast. Spektakularny
awans niektórych z nich, jaki dokonał się w ostatnich dwu wiekach oznaczał pogrzebanie ambicji miastotwórczych innych ośrodków. Sztuczność
scalania osad o silnej, a odrębnej tożsamości lokalnej pokazały procesy
lat 1990. Mieliśmy wówczas do czynienia z unikalnym w Polsce zjawiskiem
rozpadu niektórych miast i „ odzyskania niezależności ” przez społeczności lokalne. Mechanizmy tego procesu dobrze opisali W. Jarczewski ( 2002 )
i Krzysztofik ( 2006b ).
Negatywny wpływ mechanizmów rozwoju w systemie realnego socjalizmu na konurbację przejawiał się na wielu innych polach. Był on wyrazem
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hegemonistycznej kontroli – znacznie silniejszej niż we wcześniejszych
fazach – potężnych przedsiębiorstw przemysłowych nad miejscem ich
działalności. Opisane przez B. Domańskiego ( 1997 ) mechanizmy tej kontroli szczególnie odczuwalne były w zakresie mieszkalnictwa i oświaty.
Mieszkania przechwytywane przez priorytetowe zakłady przemysłowe
służyły przede wszystkim rekrutacji nowych pracowników kosztem pogarszania szans mieszkaniowych dotychczasowych mieszkańców. Ta dyskryminacja na rynku mieszkaniowym była jedną z głównych przyczyn konfliktów między migrantami a zasiedziałymi mieszkańcami. Nieremontowane
zasoby mieszkaniowe w starych dzielnicach przyfabrycznych i w centrach
miast podlegały szybkiej dekapitalizacji, a w wielu z nich zainicjowane
zostały procesy gettoizacji i erozji kapitału społecznego. W zakresie szkolnictwa szczególnie szkodliwe dla kształtowania kapitału ludzkiego było
dążenie przedsiębiorstw przemysłowych do przechwycenia jak największego strumienia absolwentów szkół podstawowych. W niektórych wielkich
miastach konurbacji, jak np. w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górniczej
i Jaworznie zasadnicze szkoły zawodowe, dające absolwentom wąskie kwalifikacje do pracy fizycznej, przyciągały połowę i więcej absolwentów szkół
podstawowych. Na tym tle pozytywnie wyróżniały się miasta o silniej
rozwiniętych funkcjach usługowych, jak np. Katowice i Gliwice, bardziej
urozmaiconą ofertę szkolnictwa posiadał także Chorzów, a z mniejszych
miast – Tarnowskie Góry i Mikołów. Poprzez system szkolnictwa wielkie
przedsiębiorstwa przemysłowe przyczyniały się do utrwalania struktur
społecznych miast i dzielnic robotniczych. Zróżnicowanie to było jednym
z czynników różnego przygotowania struktur społecznych poszczególnych
miast konurbacji do wyzwań transformacji po 1989 r.
Jednym z nielicznych pozytywnych procesów w perspektywie rozwoju
cywilizacyjnego konurbacji był wówczas rozwój szkolnictwa wyższego.
Silnymi ośrodkami akademickimi stały się Katowice i Gliwice – filie głównych uczelni (Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Akademii
Medycznej) otwarto także w innych miastach konurbacji (Sosnowcu i Zabrzu ).
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Wobec silnej przebudowy tradycyjnej bazy przemysłowej miast konurbacji
coraz większe znaczenie ma zdolność wykreowania dynamicznych działalności ponadlokalnych w sektorze usług. Spójrzmy zatem, jak wygląda
współczesna sytuacja w konurbacji w zakresie znaczenia poszczególnych
jej ośrodków jako miejsc koncentracji ponadlokalnych funkcji usługowych.
Badanie to przeprowadziłem dwiema komplementarnymi metodami –
analizując rozmieszczenie ponad 70 typów placówek usługowych ( wskaźnik rangi ) oraz wykorzystując wyniki analiz bazy ekonomicznej ( zob. rozdział 4 ) w zakresie wielkości sektora egzogenicznego w usługach ( liczby
pracowników nadwyżkowych ) w 2010 r.
Wskaźnik rangi ma następującą postać ( Działek, Ciechowski i Gwosdz
2010 ) :

gdzie :

R m i – ranga w zakresie od 1 do 100 miasta i,
R Ai – wartość spierwiastkowanego wskaźnika syntetycznego dla danego
miasta Ai,
a j – wartość j-tej cechy w mieście a,
A j – wartość j-tej cechy we wszystkich badanych miastach,
n – liczba cech przyjętych do analizy.
Obydwie te metody ukazały niekwestionowaną pozycję Katowic, wręcz
dominującą nad pozostałymi miastami. Ośrodkiem drugiego rzędu są
Gliwice, które z kolei wyraźnie górują nad trzecim najważniejszym miastem
w konurbacji – Sosnowcem. W zakresie wyposażenia miast w placówki
usługowe podobną pozycję posiada pięć dalszych dużych miast konurbacji :
Zabrze, Chorzów, Bytom, Tychy i Dąbrowa Górnicza, przy czym Zabrze
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i Bytom cechuje duży ich niedobór w stosunku do liczby mieszkańców.
Prawidłowość tę potwierdza wielkość sektora egzogenicznego w usługach.
Ogólnie rzecz biorąc, silna albo ponadprzeciętna jest pozycja dwóch
typów miast : ośrodków rdzenia i strefy wewnętrznej, które posiadają starsze
niż XIX-wieczne tradycje miejskości i wykształcone historycznie zaplecze
( Gliwice, Tarnowskie Góry, Będzin ) lub takich, które zdołały przejąć funkcje z otaczających je ośrodków przemysłowych i starszych miast ( Katowice,
Gliwice i Sosnowiec ). Relatywnie niska i bardzo niska ranga cechuje natomiast miasta, które od początku industrializacji były monofunkcyjnymi
osiedlami fabrycznymi ( Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Jaworzno,
Ruda Śląska, Piekary Śląskie ). Osobliwością jest niewielkie współcześnie
znaczenie Bytomia, który skupia zaledwie 1,7 % zatrudnienia nadwyżkowego w usługach w konurbacji, co jest dość szokujące, zważywszy, że
przed 1922 rokiem był to największy ośrodek usługowy części górnośląskiej
( Gwosdz 2004 ).
Największy deficyt funkcji usługowych w stosunku do liczby mieszkańców miast występuje w przypadku czterech miast ( ryc. 29 ), przy czym
paradoksalnie – poza Rudą Śląską – trzy z nich pod względem struktury
pracujących są ośrodkami usługowymi ( np. odsetek pracujących w usługach w Bytomiu w 2010 r. wynosił 69 % a w Katowicach 73 % ). Analiza
bazy ekonomicznej ( zob. rozdział 4 ) wskazuje jednak, że większość z tych
działalności ma charakter wyłącznie endogeniczny, co dobitnie podkreśla,
że same cechy zróżnicowania sektorowego bez uwzględniania wielkości
nadwyżkowych lub liczby mieszkańców niewiele mówią.
Co najmniej dwa czynniki sprawiają, że możliwość wykreowania silnego
sektora usługowego w tych ośrodkach jest niewielka. Pierwszym jest obecna
słabość gospodarcza tych miast, co obniża popyt lokalny. Drugim natomiast – konkurencja lepiej rozwiniętych ośrodków usługowych konurbacji. Można tu zacytować wyniki badań Hommela ( 1974 ) dotyczące decyzji
konsumenckich w Zagłębiu Ruhry, które wykazały, że tamtejsi mieszkańcy
wolą podróżować do dalej położonych, ale oferujących większe możliwości
wyboru usług wielkich ośrodków miejskich niż korzystać w tym względzie
z bliżej położonych, lecz słabiej rozwiniętych ośrodków usługowych.
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Źródło : Gwosdz i Sobala-Gwosdz (2012), uaktualnione.

Ryc. 29. Ranga miast konurbacji katowickiej pod względem wyposażenia w działalności usługowe w 2010 r.
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Z kolei w przypadku Chorzowa i Tychów możemy mówić o umiarkowanym sukcesie w zakresie rozwoju ponadlokalnych funkcji usługowych.
Chorzów dawniej był jednym z największych ośrodków przemysłowych
konurbacji, który jako jedno z pierwszych miast doświadczył po 1989 r.
dezindustrializacji, stąd działania mające na celu stworzenie dlań nowych
podstaw gospodarki podjęto tu znacznie wcześniej niż w sąsiadujących
miastach. Dodatkowo Chorzów wykształcił funkcję ośrodka usługowego
dla niektórych miast z nim sąsiadujących ( Rudy Śląskiej, Świętochłowic ),
a po 1922 r. ( podział konurbacji ) także dla osad leżących na południu dawnego powiatu bytomskiego. Tychy z kolei przeszły w ostatnim półwieczu
ciekawą sekwencję zmian funkcjonalnych ( Kłosowski i Runge 2000 ) –
z miasta-sypialni do wyspecjalizowanego pola miejskiego o pewnych
cechach ośrodka krawędziowego ( Krzysztofik 2006a ). Wzrostowi egzogenicznych funkcji usługowych sprzyja tam znaczny i zdywersyfikowany
potencjał przemysłowy miasta ( i generowane przez niego lokalne efekty
mnożnikowe ), bardzo dobra dostępność komunikacyjna, brak silnych konkurentów w najbliższym sąsiedztwie ( z wyjątkiem Katowic na północy )
i wreszcie względnie duża przedsiębiorczość mieszkańców. Lokalne efekty
mnożnikowe wynikłe ze skupienia dużych przedsiębiorstw są też zapewne
powodem stosunkowo wysokiej pozycji Dąbrowy Górniczej, mają one
również duże znaczenie dla Gliwic.

7.4. Komplementarność gospodarek miast konurbacji
w świetle analizy odpowiedniości
Dywersyfikację gospodarki poszczególnych miast konurbacji katowickiej
( liczba pracujących w podziale na sekcje P K D ) oraz ich specjalizację funkcjonalną ( liczba pracujących w sektorze egzogenicznym ) poddałem analizie odpowiedniości ( correspondence analysis ). Jest to statystyczna technika,
która pozwala na graficzne przedstawienie na płaszczyźnie powiązań istniejących w macierzy danych. Umożliwia ona zarówno graficzną interpretację powiązań między danymi, jak i uchwycenie skali ich zróżnicowania
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( Meijers 2007 a ), metoda ta pozwala bowiem wyznaczyć syntetyczną miarę
stopnia zróżnicowania zbioru miast, tzw. całkowitą inercję. Wyraża ona
rozrzut punktów wokół centroidu, który reprezentuje „ średni profil ” dla
całego zbioru danych. Im większa wartość tej całkowitej inercji, tym większa
dywersyfikacja funkcjonalna miast. Dlatego analiza odpowiedniości może
być użytecznym narzędziem do określenia komplementarności ( czy raczej
„ potencjalnej ” komplementarności ) gospodarek miast danego systemu
osadniczego. Podstawowym warunkiem komplementarności jest zróżnicowanie miast pod względem typu zlokalizowanych w nich działalności
( funkcji ) oraz przynajmniej częściowe geograficzne pokrywanie się rynków zbytu na dobra i usługi dla tych działalności ( Meijers 2007 a ). Biorąc
pod uwagę fakt, że rynki zbytu na większość produktów przemysłowych
mają z reguły rozproszony i szerszy niż regionalny zasięg, komplementarność regionalnego systemu osadniczego oparta jest przede wszystkim na
działalnościach usługowych.
Całkowita inercja dla zbioru 25 średnich i dużych miast konurbacji,
wyliczona na podstawie liczby pracujących w poszczególnych gałęziach
usług ( sekcje G – S P K D 2007 ), wyniosła w 2010 r. 0,076. Jest to wartość,
która przewyższa obliczoną przez Meijersa ( 2007 a ) dla Zagłębia Ruhry, ale
znacznie niższa od wyliczonej dla policentrycznej aglomeracji Randstad
Holland. Obraz graficzny komplementarności ( ryc. 30 ) wyraźnie pokazuje jednak, że na gros tego zróżnicowania składają się Katowice i Gliwice
( 43 % całości inercji ). Potencjalnie najbardziej komplementarne są więc
dwie najbardziej rozwinięte gospodarki lokalne w całej konurbacji –
Katowice i Gliwice, zarówno pod względem ich komplementarności wzajemnej, jak i w relacji z pozostałymi miastami konurbacji. Wzajemna komplementarność pozostałych miast konurbacji jest niewielka – zwraca uwagę
przede wszystkim silne podobieństwo struktur Bytomia i Zabrza w części
górnośląskiej, a Będzina i Dąbrowy Górniczej w zagłębiowskiej. Nieco bardziej wyróżniają się Tychy i Chorzów, przy czym to drugie miasto jest najbardziej podobne pod względem strukturalnym do Katowic.
Największe zróżnicowanie zbioru miast konurbacji, a więc największa
potencjalna komplementarność cechuje następujące działalności usługowe :
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Ryc. 30. Potencjalna komplementarność miast konurbacji katowickiej w sektorze usług
( analiza odpowiedniości )
Źródło : opracowanie własne.

informację i komunikację ( tzw. usługi high-tech ), które najlepiej rozwinięte
są w Katowicach i Gliwicach, następnie działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, które koncentrują się przede wszystkim w Katowicach ( kolejne
potwierdzenie roli tego miasta jako „ centralnej dzielnicy biznesowej ”
całej konurbacji ) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
w której przodują Gliwice, a ponadto opieka zdrowotna, w zakresie której wyróżniają się Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Zabrze i Bytom.
Potencjalnie największa komplementarność, obejmująca znacznie szerszy
zbiór miast niż tylko Katowice i Gliwice versus pozostałe ośrodki konurbacji, cechuje przede wszystkim opiekę zdrowotną, a więc usługi głównie
o charakterze nierynkowym.
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7.5. Powiązania między miastami
w świetle dojazdów do pracy
Określenie specjalizacji funkcjonalnej i hierarchii miast pozwala wnioskować o „ potencjalnej ” komplementarności gospodarek ośrodków miejskich,
jako że podstawowym jej warunkiem jest zróżnicowanie miast pod względem funkcjonalnym oraz ( przynajmniej częściowe ) geograficzne pokrywanie się rynków zbytu na dobra i usługi dla tych działalności ( Meijers 2007 a ).
Jak jednak wskazuje Korcelli ( 2011 ), komplementarność gospodarek i bliskość przestrzenna nie jest wystarczającym warunkiem istnienia powiązań
funkcjonalnych, nawet jeśli spełnione są pozostałe warunki triady Ullmana.
Wiąże się to bowiem z faktem, że specjalizacja funkcjonalna może dotyczyć
różnych poziomów systemów miejskich ( Korcelli 2011 ). Konieczne jest
wobec tego zbadanie faktycznych powiązań funkcjonalnych. W niniejszej
pracy określiłem je w oparciu o natężenie i kierunki dojazdów do pracy,
na podstawie danych z systemu podatkowego zgromadzonych w bazie
POLTAX i opracowanych w ramach badania G U S pt. Przepływy ludności
związane z zatrudnieniem w 2006 r.
Powiązania między miastami w układach policentrycznych cechują
się dużą złożonością wynikającą m.in. z ich skali, dyspersji kierunków,
wzajemnego nakładania się powiązań ( koincydencji ) oraz oddziaływania
możliwości pośrednich ( Runge 1991 ). W tym złożonym obszarze można
jednak wskazać kilka głównych prawidłowości. Pierwszą jest duże znaczenie Katowic jako głównego ośrodka organizującego sieć powiązań
w zakresie dojazdów do pracy ( ryc. 31 ). Dla wszystkich miast konurbacji
Katowice są jednym z trzech kierunków wiodących, najczęściej najważniejszym lub drugim najważniejszym. Powiązania między Katowicami
a pozostałymi miastami w zakresie dojazdów do pracy są przy tym najczęściej silnie asymetryczne ( zdecydowana jest przewaga dojazdów do
Katowic ). Relatywnie najbardziej zrównoważone relacje wiążą Katowice
z Gliwicami, Chorzowem, Mikołowem i Mysłowicami. W sumie, pod
względem powiązań Katowic z pozostałymi miastami konurbacji, można
mówić o wyraźnej strukturze hierarchicznej, a struktura ta przypomina
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Źródło : Gwosdz i Sobala-Gwosdz ( 2012 ).

Ryc. 31. Dojazdy do pracy w konurbacji katowickiej w 2006 r.
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7.5. powiązania między miastami …

wyróżnione przez Markusen ( 1996 ) skupienie działalności typu „ oś
i szprychy ” ( hub and spoke ).
W skali całej konurbacji wyróżniają się ponadto silne wzajemne
powiązania w dojazdach do pracy w trójkątach miast części górnośląskiej ( Gliwice – Zabrze – Knurów ) i zagłębiowskiej ( Sosnowiec – Dąbrowa
Górnicza  – Będzin ). Pierwszy z tych układów cechuje się dominującą pozycją Gliwic, ponadto wyraźnie ciążą do niego Pyskowice i Toszek ( można
tu mówić o relacjach wyraźnego podporządkowania ) oraz Sośnicowice
( relacja dość zrównoważona ). Ponieważ, spośród wszystkich miast
konurbacji, Gliwice posiadają ujemne saldo dojazdów do pracy jedynie
z Katowicami, a ich pozycja wobec sąsiadujących miast jest wyraźnie nadrzędna, możemy je uznać jako drugi po Katowicach ośrodek dominujący,
co potwierdza tam zresztą duża przewaga liczby dojeżdżających nad wyjeżdżającymi. Z kolei wzajemne powiązania wśród miast zagłębiowskich są
wyraźnie zrównoważone ( wzajemne salda wyjazdów/dojazdów zawierają
się między 0,9 a 1,5 ), przy czym globalną nadwyżkę dojeżdżających nad
wyjeżdżającymi do pracy wykazuje tu jedynie Dąbrowa Górnicza ( ryc. 31 ).
Relatywnie słabe w zakresie dojazdów do pracy są wzajemne powiązania miast górnośląskiej części rdzenia położonych między Katowicami,
Gliwicami i Tarnowskimi Górami. Potwierdza to tezę o słabych powiązaniach
w układach miast o dużym podobieństwie struktury bazy ekonomicznej –
dotyczy to w szczególności wzajemnych powiązań między Zabrzem, Rudą
Śląską, Bytomiem i Świętochłowicami. Na niską komplementarność gospodarek tych miast wskazuje też przeprowadzona wyżej analiza odpowiedniości.
Po raz kolejny potwierdzona została regresja pozycji Bytomia, który historycznie, a nawet jeszcze w latach 1980. ( zob. Runge 1991 ), był głównym
ośrodkiem organizującym przestrzeń tej części konurbacji katowickiej.
Bytom posiada obecnie nadrzędną relację jedynie z Piekarami Śląskimi,
zrównoważoną ze Świętochłowicami i Rudą Śląską, natomiast silnie
ujemne saldo dojazdów wykazuje w powiązaniach nie tylko z Katowicami
i Gliwicami, lecz też z Zabrzem, Chorzowem i Tarnowskimi Górami.
Miasta o dominacji wyspecjalizowanej funkcji przemysłowej, nawet jeśli
posiadają wysokie nadwyżki w tym sektorze, wykazują najczęściej ujemne
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saldo dojazdów ( ryc. 31 ) – z wyjątkiem Mysłowic, Dąbrowy Górniczej
i Siewierza. Dodatnim saldem migracji poza wspomnianymi wyżej
Katowicami i Gliwicami, głównymi ośrodkami gospodarczymi rdzenia
o dużej, a jednocześnie zdywersyfikowanej bazie ekonomicznej, odznaczają się polifunkcyjne ośrodki powiatowe strefy peryferyjnej ( Tarnowskie
Góry i Mikołów ). Wysokie ujemne saldo dojazdów oraz niewielka własna baza ekonomiczna wskazuje, że dziewięć miast ( Wojkowice, Sławków,
Imielin, Czeladź, Orzesze, Radzionków, Pyskowice, Siemianowice Śląskie
i Świętochłowice ) pełni głównie rolę ośrodków mieszkaniowych dla sąsiadujących z nimi silniejszych gospodarczo miejscowości. Ponownie zwraca
uwagę Chorzów, który mimo relatywnie niewielkiej bazy ekonomicznej ma
dodatnie saldo nie tylko dla dojazdów ogółem, ale i w relacjach z wszystkimi sąsiednimi miastami, oprócz Katowic. Natomiast Tychy mimo silnej
bazy posiadają niewielkie ujemne saldo dojazdów do pracy. Fakt ten można
interpretować w ten sposób, że gros bazy ekonomicznej tworzą w Tychach
miejsca pracy w przemyśle przetwórczym, tymczasem wielu mieszkańców tego miasta znajduje zatrudnienie w sektorze usług w Katowicach.
Jest to wynik zarówno wysokiego poziomu wykształcenia mieszkańców
Tychów, jak i silnych powiązań Tychy-Katowice, wywodzących się z czasów, gdy Tychy były wyłącznie miastem-sypialnią.
Na koniec trzeba wskazać na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich
dwóch dekad w charakterze lokalnych rynków pracy pod względem bilansu
dojeżdżający/wyjeżdżający. Wśród miast o charakterze imigracyjnym
( dojazdy > wyjazdy ) tylko Katowice wzmocniły ( i to silnie ) ten charakter, podczas gdy w pozostałych nie zaszły większe zmiany ( Mikołów,
Mysłowice ), albo osłabł ich charakter imigracyjny ( Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Łaziska Górne ). W przypadku Chorzowa doszło do niewielkiego
przesunięcia z kategorii miasta o charakterze minimalnie emigracyjnym
w latach 1980. do kategorii miasta minimalnie imigracyjnego. Natomiast
aż cztery miasta ( Bytom, Knurów, Piekary Śląskie i Ruda Śląska ) zmieniły
charakter z imigracyjnego na emigracyjny, a zatem mocno zmniejszyła się
ich rola jako ponadlokalnych rynków pracy. Ogólnie wśród miast o charakterze emigracyjnym w latach 1980. doszło do wzrostu dysproporcji
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między wyjazdami a przyjazdami ( Będzin, Jaworzno, Świętochłowice ),
albo utrzymania tylko tej relacji ( Pyskowice, Siemianowice Śląskie,
Sosnowiec ). Jedynie Tychy osłabiły swój emigracyjny charakter, zmierzając w kierunku miasta imigracyjnego, co potwierdza wzrost ich roli gospodarczej w konurbacji po 1990 r.

7.6. Między konkurencją a współpracą
– relacje między miastami konurbacji
Przeprowadzona w rozdziale 4 analiza bazy ekonomicznej wyraźnie potwierdza naczelną w latach 2000. rolę gospodarczą trzech miast konurbacji –
Katowic, Gliwic i Tychów. Każde z nich jest skupieniem dynamicznych
działalności gospodarczych, których skala rozwoju zapobiegła wystąpieniu po 1989 r. fazy głębokiego kryzysu doświadczonego przez wszystkie
duże i średnie miasta konurbacji wskutek utraty dotychczasowych podstaw
rozwoju gospodarczego. Potencjał i trendy gospodarcze, jakie charakteryzowały te trzy miasta, pozwalają na określenie ich jako biegunów wzrostu o randze regionalnej ( Katowice ) i subregionalnej ( Gliwice i Tychy ).
Powstaje pytanie, czy pozytywne efekty rozprzestrzeniania się rozwoju
widoczne są w otoczeniu tych miast, przede wszystkim w sąsiednich miastach. Analizę tę przeprowadziłem w oparciu o dynamikę dwóch podstawowych wskaźników rozwoju lokalnego – stopy bezrobocia oraz sytuacji
budżetowej samorządów gminnych.
Niewątpliwie pozytywny jest fakt, że sytuacja na rynku pracy w konurbacji na tle średniej krajowej polepszała się, szczególnie po 2005 r. ( ryc. 32 ).
O ile w 2000 r. aż osiem ze średnich i dużych miast konurbacji odznaczało
się wyższą stopą bezrobocia niż średnia w kraju, to w 2011 r., takich miast
było już tylko 5. Sytuacja w tym względzie systematycznie pogarszała się
tylko w Bytomiu, ponadto na wysokim poziomie stopa bezrobocia utrzymywała się w Świętochłowicach ( tab. 18 ).
W szczególności sytuacja na rynku pracy poprawiła się we wszystkich
miastach sąsiadujących z Katowicami, wyraźnie też polepszyła się ona
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Ryc. 32. Zmiany stopy bezrobocia w miastach konurbacji katowickiej ( Polska = 100 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S.

w południowej strefie konurbacji – w Jaworznie, Mysłowicach i Tychach.
Podobnie w otoczeniu Gliwic zachodziły pozytywne tendencje – bezrobocie znacznie spadło w Zabrzu ( chociaż nadal jest ono dość wysokie ) oraz
w powiecie gliwickim. Analiza kształtowania się sytuacji na rynku pracy
wskazuje więc na ewidentne występowanie procesów rozprzestrzeniania się
rozwoju w miastach najsilniej zintegrowanych z biegunami wzrostu konurbacji. Empirycznie fakt ten potwierdza m.in. badanie miejsca zamieszkania
pracowników zatrudnionych w zakładach na terenie podstrefy gliwickiej
K S S E ( Olejnik 2006 ). W samych Gliwicach mieszka 43 % pracowników tej
podstrefy, dalszych 13 % w miejscowościach powiatu gliwickiego. W Zabrzu,
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Tab. 18. Relatywne przesunięcia miast w zakresie dynamiki stopy bezrobocia w latach
2000 − 2011( Polska = 100 )
2011

Wysokie
( 120 + )

Powyżej średniej
( 119 – 100 )

Poniżej średniej
( 81 – 99 )

Niskie
( mniej niż 80  )

Wysokie
( 120 + )

Bytom,
Świętochłowice

Zabrze,
Siemianowice Śląskie

–

–

Powyżej
średniej
( 119 – 100 )

–

Sosnowiec,
Piekary Śląskie

Jaworzno,
Chorzów

–

Poniżej
średniej
( 81 – 99 )

–

–

Dąbrowa Górnicza

Tychy,
Ruda Śląska,
Mysłowice

Niskie
( mniej niż 80  )

–

-

–

Gliwice,
Katowice

2000

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych G U S.

najsilniej zintegrowanym z Gliwicami dużym mieście konurbacji, mieszkało 16 % pracowników, wyróżniały się poza tym Bytom ( 5,6 % ), Ruda
Śląska ( 4,2 % ) i miejscowości powiatu tarnogórskiego ( 2,7 % ). Pozytywne
efekty rozprzestrzenienia się widoczne są także w zakresie rynku mieszkaniowego. Duże różnice w cenach mieszkań między dynamicznymi ośrodkami konurbacji, Katowicami i Gliwicami, a sąsiadującymi z nimi miastami,
sprzyjają osiedlaniu się w tych ostatnich miastach w szczególności młodych
osób, które pracują w konurbacyjnych ośrodkach wzrostu. Sprzyja to procesom gentryfikacji i polepszania kapitału ludzkiego.
Kształtowanie się sytuacji budżetowej lokalnych samorządów ujawnia,
niestety, znacznie mniej optymistyczny obraz niż to ma miejsce w przypadku rynku pracy. Sytuację budżetową samorządów odzwierciedla wskaźnik nadwyżki operacyjnej ( różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących ), który zdaniem Swianiewicza ( 2007 ) jest najbardziej syntetyczną
miarą sytuacji finansowej i jej „ niemal doskonałym zwierciadłem ”. Sytuacja
budżetowa miast konurbacji jest zdecydowanie gorsza niż w grupie porównawczej, czyli w miastach na prawach powiatu w całej Polsce, co więcej,
poza Tychami, Katowicami, Dąbrową Górniczą i Gliwicami, wykazuje ona

201

7. od przemysłowej konurbacji do …

Ryc. 33. Zmiany nadwyżki operacyjnej budżetów gmin w miastach konurbacji katowickiej ( miasta na prawach powiatu w Polsce = 100 )
Źródło : opracowanie własne na podstawie Systemu Analiz amorządowych.

tendencję do systematycznego pogarszania się ( ryc. 33 ). W 2010 r. aż sześć
miast konurbacji cechowało się deficytem operacyjnym, tzn. ich wydatki
bieżące były wyższe niż dochody bieżące. Sytuacja budżetowa samorządów
dość wyraźne nawiązuje więc do lokalnej sytuacji gospodarczej. Nie jest
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też zapewne przypadkiem, że dobra sytuacja budżetowa cechuje wszystkie
te miasta, które posiadają silny sektor przemysłu przetwórczego.
Rosnąca świadomość współzależności w rozwoju i korzyści ze wzajemnej
współpracy doprowadziła w 2007 r. do powołania przez miasta konurbacji
posiadające prawa powiatu związku komunalnego Górnośląski Związek
Metropolitalny ( G Z M ). Sama idea i nazwa wyraża też rosnące ambicje
lokalnych i regionalnych środowisk w kierunku kreowania miast konurbacji jako środowiska metropolitalnego ( Nadrowska 2007 ). Powołanie G Z M
jest początkiem drogi ku nowej jakości zarządzania bardzo skomplikowaną
strukturą konurbacji, warto w tym względzie wskazać, że w Zagłębiu Ruhry
podobna inicjatywa powstała 90 lat wcześniej!
Powstanie G Z M można uznać za wyraz dojrzałości interesariuszy działających w konurbacji. Równocześnie jednak forma dobrowolnego zrzeszenia może być zbyt słaba, by stworzyć konkurencyjny w skali Europy
środkowej układ miejski. Jak wskazują Sagan i Canowiecki ( 2011 : 57 ),
ustrój metropolitalny oparty na celowych, dobrowolnych związkach gminnych „ grozi trywializacją wspólnej polityki metropolitalnej, ograniczając
jej zakres do niekontrowersyjnych, ale jednocześnie mało istotnych dla
regionu zadań. Poza sferą współdziałania pozostają kluczowe decyzje inwestycyjne, zwykle będące zarzewiem konfliktów alokacyjnych ”. Obawy cytowanych wyżej autorów nie są bezzasadne. W ostatnich latach obserwujemy
rzeczywiście politykę bardziej konkurencji niż współpracy na płaszczyźnie
rozwoju gospodarczego i lokalizacji prestiżowych inwestycji, w szczególności pomiędzy głównymi miastami konurbacji – Katowicami, Gliwicami
i Sosnowcem. Obserwację tę potwierdzają Krzysztofik, Runge i Kantor-Pietraga ( 2012 ), którzy wykazali, że relacja między władzami lokalnymi
głównych miast rdzenia w zakresie działań mających realny wpływ na
kształtowanie się rynku pracy w konurbacji jest „ raczej negatywna ”, a najczęściej „ nieistotna i słaba ”. Namacalnym wyrazem możliwości realizacji
zadań G Z M jest niewielki budżet tej instytucji : 4,6 mln zł w 2012 r., czyli
2 zł na 1 mieszkańca.
Kontrast między deklaratywną współpracą a ostrą, konkurencyjną walką
o sztandarowe inwestycje dobrze obrazuje dyskusja związana z lokalizacją
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Śląskiego Centrum Nauki ( Ś C N ), którą to prestiżową instytucję chciałyby
mieć na swoim terenie aż cztery miasta konurbacji : Katowice, Chorzów,
Gliwice i Bytom. Promowana przez wojewódzkie władze samorządowe
lokalizacja Ś C N na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie jest kontestowana przez licznych interesariuszy wskazujących
na wielki potencjał tej inwestycji w rewitalizacji terenów poprzemysłowych
i postulujących lokalizację Ś C N w jednym z niszczejących, acz ogromnie
wartościowych obiektów postindustrialnych, np. w Bytomiu Szombierkach
czy Katowicach Szopienicach.
Faktyczny „ konsensus metropolitalny ” co do głównych celów rozwoju
i realizowanych w ich ramach inwestycji na dłuższą metę jest moim zdaniem niezbędny, zarówno dla miast relatywnego sukcesu w konurbacji,
jak i tych znajdujących się obecnie w regresie. Warto w tym względzie
odwołać się m.in. do doświadczeń konurbacji Lille − Roubaix − Tourcoing
w regionie Nord-Pas de Calais. Odnowę gospodarczą i społeczną osiągnięto
w tym obszarze głównie dzięki wypracowaniu wspólnej formuły działania
na poziomie całego regionu miejskiego (tzw. compromis métropolitain),
co pozwoliło zahamować niekorzystne trendy w dywergencji rozwoju
pomiędzy poszczególnymi miastami i osłabić negatywne procesy związane
z relacjami centrum-peryferie na tym obszarze meropolitalnym. Działaniom
tym towarzyszyło efektywne przywództwo, które również jest warunkiem
sine qua non udanej transformacji, co pokazują doświadczenia wielu miast
i regionów tradycyjnego przemysłu ( Sagan 2000 ; Lever 2001 ; Colomb 2007 ;
Jarczewski W. i Gwosdz 2007 ).

7.7. Model przestrzenno-funkcjonalny konurbacji
W interesującej pracy dotyczącej wpływu restrukturyzacji gospodarczej na organizację przestrzenną konurbacji Mikołajec ( 2008 ) przedstawił cztery scenariusze rozwoju konurbacji : deglomerację ; wytworzenie
się kilku stref z własnymi silnymi centrami ; transformację w aglomerację
monocentryczną ; utrzymanie policentryczności przy zmianie charakteru
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poszczególnych ośrodków. Omawiane w niniejszej rozprawie procesy
wskazują, że już obecnie mamy do czynienia z tak wyraźną koncentracją
działalności egzogenicznych w Katowicach, że przynajmniej w zakresie
egzogenicznych funkcji usługowych można mówić właściwie o aglomeracji
katowickiej, w której miasto centralne jest dość dobrze wykształconym city
dla całej konurbacji. Ewolucyjnie rzecz ujmując, osiągnięcie tak dominującej pozycji przez Katowice nie było nieuniknione. Raczej należy interpretować ten proces jako szczególną sekwencję, w której zdobycie dominującej
pozycji przez jedno miasto było wynikiem specyficznych wydarzeń historycznych zmieniających trajektorię rozwoju całej konurbacji. Takimi wydarzeniami było : wybór Katowic na siedzibę zarządu majątku Wincklera,
a w konsekwencji lobbing na rzecz przebiegu tamtędy pierwszej linii kolejowej ( wczesne czynniki dynamizujące ), następnie w okresie międzywojennym wybór tego miasta na siedzibę autonomicznego województwa
śląskiego, dzięki czemu Katowice zdystansowały pozostałe główne miasta
usługowe w części górnośląskiej : Gliwice i Bytom, a po trzecie – okres P R L,
naznaczony silnym centralizmem ( koncentracja usług regionalnych w mieście wojewódzkim ), przy generalnym regresie funkcji usługowych, szczególnie w Bytomiu i Sosnowcu. Brak koordynacji procesów rozwoju na
poziomie metropolitalnym przy dynamicznym rozwoju usług rynkowych
wyraźnie wzmocnił pozycję Katowic. Proces ten nadal postępuje, gdyż
w sytuacji braku koordynacji rozwoju w skali całego obszaru metropolitalnego faworyzuje miasta silniejsze, o większych możliwościach inwestycyjnych, i takie, które nie przeszły załamania gospodarczego. Na opisany
proces koncentracji usług w Katowicach dodatkowo nakłada się zróżnicowana przestrzennie dezindustrializacja i reindustrializacja w całej konurbacji. W ten sposób funkcja przemysłowa, która była do 1989 r. wspólna dla
całego organizmu osadniczego, staje się różnicującą i zaczyna generować
przepływy pracowników jako funkcja mniej rozpowszechniona. W efekcie
rośnie współzależność pomiędzy poszczególnymi miastami konurbacji.
Współczesny model przestrzenno-funkcjonalny konurbacji można
opisać następująco ( ryc. 34 ) : rolę centralnej dzielnicy biznesowej i głównego ośrodka usługowego w skali całego obszaru metropolitalnego pełnią
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Źródło : Gwosdz i Sobala-Gwosdz ( 2012 ) uaktualnione i zmodyfikowane.

Ryc. 34. Przestrzenno-funkcjonalny model konurbacji katowickiej
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7.7. model przestrzenno-funkcjonalny konurbacji

Katowice, silnie zintegrowane z dwoma subcentrami usługowymi rdzenia, Sosnowcem oraz Chorzowem. Te dwa ostatnie miasta znajdują się
w fazie postindustrialnej – przy czym ich baza ekonomiczna jest ( jak na
razie ) bardzo płytka. Na krawędzi strefy rdzeniowej powstały wyspecjalizowane „ pola przemysłowe ”, w których zlokalizowano większość
nowych inwestycji w przemyśle – są to głównie podstrefy katowickiej
SSE w Tychach, Gliwicach i Dąbrowie Górniczej. Poza tym funkcjonują
ośrodki przemysłowe związane z działalnością branż tradycyjnych, m.in.
Ruda Śląska ( górnictwo ) oraz Dąbrowa Górnicza ( hutnictwo ). Gliwice
pełnią złożoną rolę zarówno silnego ośrodka usługowego organizującego
powiązania o charakterze hierarchicznym ( dla sąsiadujących miast oraz
rolniczego zaplecza ), jak i wyspecjalizowanego pola przemysłowego. Dwa
inne duże ośrodki konurbacji ( Zabrze i Bytom ) zostały zmarginalizowane
w związku z regresem ich bazy przemysłowej, której nie zrównoważył
wzrost innych działalności, choć w ostatnich kilku latach widoczny jest
w Zabrzu proces jego odnowy i wzrostu nowych dynamicznych działalności gospodarczych.
Utrata bazy ekonomicznej przez średnie miasta rdzenia – Świętochłowice
i Siemianowice Śląskie – zepchnęła je de facto do roli ośrodków satelitarnych. Natomiast umiarkowany sukces w budowie postindustrialnych podstaw rozwoju osiągnął Będzin, który jako stary ośrodek powiatowy ma dość
wyraźne zaplecze i zrównoważone relacje z Sosnowcem i Dąbrową Górniczą.
W strefie peryferyjnej obszaru metropolitalnego, dość silnie powiązanej z rdzeniem, istotnymi ogniwami są dwa miasta powiatowe o polifunkcyjnej strukturze gospodarki – Tarnowskie Góry i Mikołów. Poza tym
znajdujemy w tej strefie głównie monofunkcyjne ośrodki przemysłowe :
Knurów, Łaziska Górne, Lędziny, Bieruń, Miasteczko Śląskie, Siewierz,
oraz silnie wyspecjalizowane miasta usługowe : Wojkowice, Czeladź,
Sławków i Toszek, przy czym niektóre z nich mają dość silne cechy miast
satelitarnych. Wybitnie mieszkaniowy charakter mają cztery inne ośrodki
strefy peryferyjnej ( Imielin, Pyskowice, Kalety, Orzesze ) pozbawione niemal zupełnie bazy ekonomicznej. Do tego typu upodabnia się ponadto
Jaworzno. Trzeba zaznaczyć, że na poziomie usług podstawowych i średniego
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szczebla, co wykazano na przykładzie dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych ( Sobala-Gwosdz 2010 ), średnie i duże miasta rdzenia zachowują
nadal relatywnie dużą niezależność.
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Określenie roli historycznie ukształtowanych struktur lokalnych i regionalnych w procesie zmian gospodarczych należy do jednego z głównych
kierunków dociekań współczesnej geografii ekonomicznej. Problematyka
ta jest szczególnie istotna w regionach tradycyjnego przemysłu, które
zmuszone są do poszukiwania nowych dróg rozwoju, a jednocześnie ich
cechy uformowane w epoce industrializacji ograniczają możliwości zmian.
Prawidłowości przemian gospodarczych i przestrzennych konurbacji przemysłowej w punkcie zwrotnym jej rozwoju omówiłem w niniejszej pracy
na przykładzie konurbacji katowickiej, sztandarowego w Polsce przykładu
zmian strukturalnych dotykających region tradycyjnego przemysłu.
Dokonana analiza prawidłowości i mechanizmów rozwoju regionu tradycyjnego przemysłu, w oparciu o doświadczenia konurbacji katowickiej,
dowodzi słuszności jednej z głównych tez podejścia ewolucyjnego w geografii ekonomicznej, podkreślającej, że nowe ścieżki rozwoju regionalnego i lokalnego nie powstają bez przyczyny – są one silnie zakorzenione
w dotychczasowych strukturach społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Prawidłowość ta widoczna jest zarówno w zakresie tendencji zmian
bazy ekonomicznej miast konurbacji, uwarunkowaniach powstawania
nowych działalności gospodarczych ( w tym przemysłu wysokiej techniki
i usług wiedzochłonnych ), jak i dynamice małej i średniej przedsiębiorczości. W szczególności wykazałem duży wpływ genotypu funkcjonalnego na
uwarunkowania powstania nowej ścieżki rozwojowej. Potwierdziłem tym
samym na przykładzie konurbacji katowickiej trafność poglądów innych
autorów ( np. Suliborski 2001 ; Kuciński 2008 ) twierdzących, że dotychczasowe funkcje i struktura funkcjonalna miasta mają istotny wpływ na jego
regres, stagnację lub wzrost.
Przykład konurbacji katowickiej pokazuje, że tworzenie nowych podstaw rozwoju gospodarczego regionu tradycyjnego przemysłu może
opierać się na gałęziach gospodarki o różnym poziomie zaawansowania
technologicznego. Największe znaczenie – mierzone tak bezwzględnymi,
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jak i względnymi wskaźnikami – miały na terenie badanego obszaru
w latach 1990. i 2000. gałęzie przemysłu średnio-niskiej i średnio-wysokiej techniki oraz usługi zaliczane do „ w mniejszym stopniu opartych na
wiedzy ”. Niewielka była natomiast rola przemysłu wysokiej techniki, jak
również najbardziej zaawansowanych działalności usługowych. Nie neguję
w tym miejscu znaczenia w rozwoju lokalnym czy regionalnym zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu czy usług, pragnę jedynie zauważyć, że na badanym etapie rozwojowym konurbacji katowickiej ( lata 1990.
i 2000. ) nie odgrywały one w skali całego obszaru tak dużej roli, jaką im się
niekiedy przypisuje. W obecnej fazie rozwoju należy je postrzegać moim
zdaniem głównie jako istotny katalizator pozytywnych procesów rozwoju
lokalnego, który może mieć duży wpływ na wykreowanie nowych kompetencji i działalności gospodarczych w przyszłości.
W latach 1990. i 2000. zachodził proces systematycznej poprawy technologicznej struktury gospodarki konurbacji objawiający się w szczególności dynamicznym wzrostem gałęzi przemysłu średnio-wysokiej techniki.
Ewolucja ta zachodziła zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw o kapitale rodzimym, jak i wśród dużych firm zakładanych na terenie konurbacji przez inwestorów zewnętrznych, głównie zagranicznych.
Stwierdzone empirycznie w niniejszej pracy prawidłowości tworzenia
nowej ścieżki rozwoju regionu tradycyjnego przemysłu potwierdzają konkluzję Cooke’a ( 2003 : 2 ), który – podsumowując kierunek zmian strukturalnych przebiegających na kilkunastu obszarach tradycyjnego przemysłu
w dojrzałych gospodarkach krajów Europy Zachodniej i Północnej – stwierdził, że „ najbardziej intrygująca w kontekście teorii regionalnego rozwoju
ekonomicznego jest obserwacja, która może być wyciągnięta na podstawie
doświadczeń każdego z badanych studiów przypadku, że odnowa regionów
ciężkiego przemysłu ( heavy-industry regions ) odbywa się poprzez ewolucję
w kierunku gałęzi przemysłu elektromaszynowego ( engineering industry )
wymagających wyższych kwalifikacji i generujących większą wartość
dodaną, a nie poprzez „ żabi skok ” w kierunku zupełnie nowych gałęzi,
np. przemysłu wysokich technologii ”. Na podobną prawidłowość zwrócił
także uwagę Siewierski ( 2008 : 274 ), stwierdzając, że „ po upadku przemysłu
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w regionach silnie zindustrializowanych następuje dezindustrializacja tylko
przejściowo : regiony te na ogół przyciągają inne branże przemysłu, które
zajmują miejsce przemysłu upadłego ”.
Ta intrygująca zdaniem Cooka ( 2003 ) prawidłowość została wyjaśniona
w niniejszej pracy poprzez określenie dwóch głównych mechanizmów
odpowiadających za ewolucję struktury gospodarek lokalnych w regionie
tradycyjnego przemysłu – dywersyfikacji gospodarki w kierunku branż
pokrewnych technologicznie oraz aktywności inwestorów zewnętrznych.
Pokrewieństwo branżowe ma szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, co wyraża się w dużym odsetku dynamicznych przedsiębiorstw
przemysłowych działających w branżach takich jak produkcja wyrobów
z metali oraz produkcja maszyn i urządzeń, a więc gałęziach nawiązujących
technologicznie do wiodącego w przeszłości na terenie konurbacji kompleksu przemysłu hutniczego.
Jeśli zaś chodzi o zachowania inwestorów zewnętrznych, to przeważająca ilość inwestycji w gałęzie średnio-wysokiej techniki ( w dużej mierze
w przemysł samochodowy ) również nawiązuje częściowo do wcześniej
wykształconych kompetencji technicznych i organizacji pracy w regionie
tradycyjnego przemysłu. Stanowczo należy przy tym podkreślić fakt, że
inwestycje zagraniczne poczynione na terenie konurbacji katowickiej po
1989 r. przyczyniły się do poprawy struktury technologicznej gospodarki
regionalnej w konurbacji, co więcej – obserwujemy systematyczny wzrost
kompetencji ( upgrading ) wśród oddziałów firm zagranicznych zlokalizowanych na terenie konurbacji zarówno w zakresie kompetencji produkcyjnych, jak i pozaprodukcyjnych. Tym samym wyniki niniejszej pracy raczej
potwierdzają tezę o ewolucyjnym wzroście kompetencji firm zagranicznych ( Domański B. 2005 ) i ich pozytywnej roli w podnoszeniu poziomu
innowacyjności regionu ( Zemelka 2007 ) niż poglądy wskazujące na kolonizatorski i nieinnowacyjny aspekt firm zagranicznych w Polsce ( np. Hardy
1998 ; Szczepański i Tazbir 2009 ; Billert 2012 ).
Fetyszyzowane w dyskursie medialnym i politycznym gałęzie przemysłu wysokiej techniki nie odegrały jak dotąd większej roli w skali konurbacji, chociaż ich znaczenie systematycznie rośnie. Silne przestrzenne
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zróżnicowanie tych działalności wewnątrz konurbacji potwierdza słuszność założeń teoretycznych ekonomicznej geografii ewolucyjnej – warunkiem ich rozwoju jest zaistnienie „ umożliwiającego środowiska ” ( enabling
environment ) w postaci niezbędnego wyposażenia społecznego i instytucjonalnego, którego ogólnie w okręgu tradycyjnego przemysłu brakuje. Tam,
gdzie w skali lokalnej takie sprzyjające innowacjom środowisko zdołało się
wykształcić, przemysł wysokiej techniki i usługi oparte na wiedzy rozwijają się dosyć dynamicznie. W konurbacji doskonałym tego przykładem
są Gliwice w największym stopniu posiadające cechy „ innowacyjnego środowiska ” ( tj. odpowiednie zasoby kapitału ludzkiego i instytucjonalnego ),
a w następnej kolejności Katowice. Ponadto szybszy rozwój działalności
wysokich technologii ma miejsce w tych ośrodkach miejskich, w których
w okresie realnego socjalizmu zostały zlokalizowane duże firmy – jak na
ówczesne standardy – zaawansowane technologicznie, a w każdym razie
wymagające znacznie wyższych kwalifikacji niż branże górnicza i hutnicza. Domknięte lokalnie procesy spin-offs są głównym mechanizmem
tłumaczącym ten fenomen.
Rozwój przemysłu wysokiej techniki w konurbacji katowickiej, gdzie
branżą mającą największe znaczenie jest produkcja instrumentów precyzyjnych ( w tym aparatury medycznej i pomiarowej) nawiązuje wyraźnie
do wykształconych cech i kompetencji regionalnej gospodarki – obecności
silnego sektora przemysłowego oraz usług ochrony zdrowia. W tym sensie
jego rozwój posiada charakter zależności od ścieżki w szerokim rozumieniu
tego pojęcia, bowiem ukształtowane cechy sprzyjały określonym kierunkom rozwoju danych działalności gospodarczych. Konurbacja katowicka
w tym względzie może być dobrą egzemplifikacją na trafność przedstawionej przez Massey ( 1984, 1995 ) koncepcji „ warstw inwestycji ”.
Rozwój gospodarczy konurbacji katowickiej po 1990 r. napędzany był
dwoma procesami – tercjalizacją oraz reindustrializacją. Proces tercjalizacji gospodarki konurbacji, szczególnie w latach 2000., nie może być przy
tym rozpatrywany oddzielnie, a już w żadnym wypadku nie w opozycji do
procesu reindustrializacji. O ile bowiem w latach 1990. dynamika powstawania działalności usługowych w konurbacji wiązała się przede wszystkim
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z wypełnieniem „ luki usługowej ”, zwłaszcza w branżach konsumpcyjnych
( silny niedobór usług w realnym socjalizmie ), to w latach 2000. rozwój
działalności usługowych, przede wszystkim sektora usług dla biznesu,
jest już silnie związany z powstawaniem i rozwojem nowych działalności
produkcyjnych.
Dokonana analiza dynamiki wzrostu sektora egzogenicznego w miastach konurbacji katowickiej wskazuje na słuszność hipotezy paralelnej
( Bade 1994, 1998 ), według której istnieje silna korelacja pomiędzy wzrostem w przemyśle przetwórczym a wzrostem miejsc pracy w usługach dla
przedsiębiorstw. Prawidłowość ta sprawdza się tak na poziomie lokalnym
( poszczególnych miast konurbacji ), jak i w skali całej konurbacji. Słuszność
tej hipotezy potwierdzają również zachowania inwestorów zagranicznych
w zakresie wzrostu kompetencji pozaprodukcyjnych oddziałów zlokalizowanych w konurbacji ( jednostki badawczo-rozwojowe lokowane są
bowiem w ścisłym powiązaniu z zakładami produkcyjnymi ).
Zaprezentowane w niniejszej pracy mechanizmy ewolucji gospodarki
w regionie tradycyjnego przemysłu wskazują, że sugerowana przez niektórych autorów ( np. Ietri i Rota 2007 ) „ droga na skróty ” od starych struktur
i kompetencji do nowych jest często iluzją. Jeśli proces ten ma przebiegać
w sposób spontaniczny ( niekierowany ), to niezbędne jest sprzyjające kreatywnej destrukcji i eksperymentowaniu milieu. Wykształcenie takich cech
w regionie tradycyjnego przemysłu jest jednak procesem czasochłonnym,
liczonym raczej w skali dziesiątków lat. Jako największa przeszkoda w takiej
perspektywie – w moim przekonaniu – jawi się utrata kapitału ludzkiego
na skutek selektywnych migracji oraz utrzymującego się regresu gospodarczego przy braku zmiany strukturalnej lub nieudolnym zarządzaniu taką
zmianą przez instytucje publiczne. Taka sytuacja ma swe źródło w słabości
instytucjonalnej samego regionu i jego otoczenia ( kontekstu krajowego )
lub mentalności decydentów.
Miasta tradycyjnego regionu przemysłowego nie są jednak ślepo uzależnione od spuścizny epoki industrialnej i skazane na powolny rozkład.
Wykreowanie nowej ścieżki rozwojowej w stosunkowo krótkim czasie jest
możliwe, pod warunkiem wszakże zaistnienia efektywnego przywództwa.
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Jest to wielki wizjonerski projekt gospodarczy i społeczny, który wymaga
umiejętnego i konsekwentnego prowadzenia. W Polsce, w wyniku przyjętych w 2002 r. regulacji funkcjonowania samorządu, szczególna odpowiedzialność za odpowiednie ukierunkowania procesów rozwojowych spoczywa na osobach zarządzających miastem – burmistrzach i prezydentach.
Mocno trzeba zaakcentować fakt, że konurbacja katowicka jako całość
po 1989 r. nie doświadczyła mechanizmu samowzmacniającej się „ spirali
upadku ” ( opisanej w rozdziale 2 ). Region okazał się tym samym znacznie
bardziej zdolny do adaptacji do gospodarki rynkowej – przynajmniej do tej
pory – niż przewidywali to niektórzy autorzy ( np. Gorzelak 2001 ). Fenomen
ten moim zdaniem najlepiej wyjaśniają korzyści aglomeracji pozwalające
na podtrzymanie, a w niektórych sferach nawet wzmocnienie potencjału
gospodarczego regionu. Tym samym w badanym okresie ważniejsza była
trajektoria rozwoju typowa – jak to określa Stryjakiewicz (2009) – dla tradycyjnej gospodarki, tzn. sekwencja: obecność korzyści aglomeracji i tworzenie warunków dla przyciągania biznesu sprzyja lokalizacji nowych firm, co
powoduje powstawanie nowych miejsc pracy i w efekcie wzrost gospodarczy.
Ważna w mojej opinii była przy tym siła regionalnego lobby związanego
z tradycyjnymi przemysłami, która sprawiła, że w omawianym regionie nie
zrealizowano scenariusza brytyjskiego, tzn. drastycznej i szokowej redukcji tradycyjnych gałęzi przemysłu, co mogło doprowadzić do długotrwałej depresji całą konurbację, bez gwarancji na odnowę gospodarki regionu
w perspektywie średnio- i długoterminowej ( vide doświadczenia obszarów
popegeerowskich, a także niektórych starych okręgów przemysłowych
w Polsce, np. sudeckiego i świętokrzyskiego ). Równocześnie ze względu na
słabość instytucjonalną i finansową Polski oczywistym jest, że w konurbacji
katowickiej nie mógł zostać zrealizowany znacznie bardziej zaawansowany
i oparty na konsensusie społecznym niemiecki model restrukturyzacji, tak
jak miało to miejsce w Zagłębiu Ruhry. Doświadczenia konurbacji katowickiej są w tym względzie unikalne, gdyż jej rozwój po 1989 r. przebiegał
w dość chaotycznym środowisku tworzonym przez ścieranie się neoliberalnego modelu gospodarki z siłami działającymi na rzecz zachowania status quo, z których żaden nie uzyskał przewagi na tyle, by zdeterminować
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kierunek rozwoju regionu. Ostateczny efekt – przynajmniej na razie – nie
jest najgorszy dla całości konurbacji, chociaż niewątpliwie przyniósł wiele
niekorzystnych zjawisk w wielu jej miastach.
Pozytywne procesy zmian gospodarczych są selektywne w przestrzeni
konurbacji, a silne zróżnicowanie trajektorii rozwoju lokalnego poszczególnych miast konurbacji po 1989 r. jest jednym z podstawowych wyzwań
dla jej przyszłości. Na najbardziej ogólnym poziomie dysproporcje te wynikały ze zróżnicowanego przestrzennie i czasowo tempa redukcji miejsc
pracy w tradycyjnych działalnościach przemysłowych ( przede wszystkim
w górnictwie węgla kamiennego, hutnictwie żelaza i metali kolorowych )
oraz zróżnicowanego przestrzennie i czasowo tempa powstawania nowych,
dynamicznych działalności gospodarczych. To ostatnie związane było
z wewnątrzkonurbacyjnym zróżnicowaniem czynników rozwojowych
o charakterze endogenicznym. W tym względzie w konurbacji możemy
wyróżnić trzy typy ośrodków :
– Monofunkcyjne miasta górnicze i przemysłowe, które nadal są silnie
uzależnione od wyspecjalizowanej działalności przemysłowej. Ośrodki
te cechują się wysoką stopą zatrudnienia lokalnego a równocześnie bardzo niskim stopniem dywersyfikacji bazy ekonomicznej, także bardzo
niską stopą przedsiębiorczości oraz niską obecnością dynamicznych
małych i średnich firm. Współcześnie – poza Rudą Śląską – są to średnie
i niewielkie miasta położone głównie na południu konurbacji ( Bieruń,
Knurów, Lędziny, Łaziska Górne ). Miasta te cechują się więc kontynuacją dotychczasowej ścieżki rozwoju, którą można określić mianem
„ zamknięcia na ścieżce monofunkcyjności ”.
– Miasta, które proces kreatywnej destrukcji przeszły pomyślnie – bez fazy
regresu – wykształcając po 1989 r. silne podstawy gospodarcze oparte
w przeważającej mierze na nowych dynamicznych działalnościach produkcyjnych i usługowych lub też poprzez wzmocnienie rynkowych
funkcji centralnych wykształconych w toku wcześniejszego rozwoju tych
miast, jeszcze przez okresem realnego socjalizmu. Działo się tak nawet
wtedy, gdy tradycyjne sektory gospodarki – górnictwo i hutnictwo –
były działalnościami silne regresywnymi po 1990 r., jak to miało miejsce
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w Gliwicach i, chociaż w mniejszym stopniu, w Katowicach. Cechy gospodarcze, społeczne i przestrzenne obu z tych miast ( w tym zwłaszcza ich
węzłowa pozycja w sieci osadniczej, wysokie zasoby kapitału ludzkiego
i duży stopień dywersyfikacji lokalnej gospodarki ) ułatwiały jednak podtrzymanie pozytywnych procesów rozwoju lokalnego w okresie zmiany
strukturalnej. Co istotne, lokalny sukces gospodarczy takich ośrodków ( oprócz Katowic i Gliwic, także Tychów, Mikołowa i Tarnowskich
Gór ) opierał się na nieco innych mechanizmach i gałęziach gospodarki.
Natomiast posiadają one jedną cechę wspólną – wszystkie te miasta
( poza Katowicami ) leżą na obrzeżu rdzenia konurbacji lub poza nim,
pozbawione są tym samym niekorzyści aglomeracji trapiących miasta
rdzeniowe, ponadto aż cztery z tych miast położone są w „ korytarzu rozwoju ” przebiegającym wzdłuż autostrady A4. Wszystkie z tych ośrodków ( poza Tychami ) charakteryzują się wysoką lub średnią dywersyfikacją bazy ekonomicznej przy jej znacznej głębokości.
– Miasta, zmianie strukturalnej których towarzyszył silny lub bardzo
silny okres regresu ( m.in. Sosnowiec, Bytom, Zabrze, Świętochłowice,
Siemianowice Śląskie ). Doświadczyły one w okresie zmiany strukturalnej destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej, czyli powstania znaczącej nieciągłości w mechanizmach kształtujących ich dotychczasową
ewolucję, rozpoczynając trudny i bolesny proces budowy nowych podstaw przyszłego rozwoju.
Zastosowana w pracy próba operacjonalizacji – funkcjonujących od
ponad dwóch dekad w piśmiennictwie ( głównie anglosaskim ) – metaforycznych określeń takich jak „ destrukcja dotychczasowej ścieżki rozwoju ”
( path breaking ) oraz „ tworzenie nowej ścieżki rozwoju ” ( new path creation )
poprzez ich integrację z pojęciem genotypu funkcjonalnego i założeniami bazy ekonomicznej moim zdaniem pozwala na dobrą interpretację
procesu przemian gospodarek lokalnych, zwłaszcza w tej grupie miast,
w której doszło do załamania dotychczasowych podstaw rozwoju gospodarczego. W sensie teoretycznym ujęcie takie pozwala także na przezwyciężenie dwóch słabości, które – jak wskazują Sydow, Lerch i Staber ( 2010 )
oraz Henning, Stam i Wenting ( 2013 ) – są powszechne w przypadku prac
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odwołujących się do koncepcji zależności od ścieżki : braku precyzyjnego
zdefiniowania tego pojęcia oraz pominięcia ilościowego wymiaru oddziaływania procesu rozwoju zależnego od ścieżki.
Termin „destrukcja dotychczasowej ścieżki rozwoju” można interpretować w tym względzie jako zanik znaczenia dotychczasowego genotypu
funkcjonalnego tych miast, czyli dotychczasowych funkcji miastotwórczych.
Realnym wyrazem tego faktu jest duża redukcja lub likwidacja dotychczasowej bazy ekonomicznej (mierzonej liczbą osób pracujących w sektorze egzogenicznym). Destrukcja dotychczasowej ścieżki rozwoju opartej na wyspecjalizowanej działalności przemysłowej nie oznacza jednak automatycznie
powstania nowej, postindustrialnej ścieżki rozwoju, lecz jedynie „uwolnienie
się” z dotychczasowej ścieżki (de-locking). W żadnym wypadku nie należy
utożsamiać tego procesu z kreatywną destrukcją i utworzeniem nowej ścieżki
rozwojowej. Faza destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej może trwać
długo, objawiając się stagnacją lub regresem, a w pewnych okolicznościach
może być ona nieodwracalna (kurczenie się miasta). O powstaniu nowej
ścieżki rozwoju byłego miasta przemysłowego możemy mówić dopiero
wtedy, gdy – po pierwsze – dana gospodarka lokalna wykreowała nowe dynamiczne działalności gospodarcze, co znajduje wyraz w jej bazie ekonomicznej, a po drugie – gdy zostanie zmieniona podstawowa cecha strukturalna
tych ośrodków, tzn. niski lub bardzo niski stopień dywersyfikacji ich bazy
ekonomicznej. W tym rozumieniu tylko część miast konurbacji katowickiej,
które doświadczyły w latach 1990. destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej zdołały jak dotąd wykształcić nową ścieżkę rozwojową, czyli przejść
zmianę funkcjonalną z miasta industrialnego w postindustrialne.
W moim przekonaniu nie ma jednego dominującego czynnika odpowiedzialnego za zdolność do odnowy gospodarek lokalnych, które przeszły proces destrukcji dotychczasowej ścieżki rozwojowej. Raczej możemy
tu mówić o splocie kilku uwarunkowań sprzyjających lub ograniczających
proces wychodzenia poszczególnych miast z regresu i tworzenia nowych
podstaw rozwoju.
Wspólną cechą wszystkich miast konurbacji, które wykreowały nową
trajektorię rozwojową, a w szczególności zdołały znacząco zdywersyfikować
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swą bazę ekonomiczną, jest przynależność do największych po Katowicach
i Gliwicach skupisk ludnościowych i gospodarczych w konurbacji, co
może ułatwiać mobilizację ich endogenicznych zasobów. Prawidłowość
ta wskazuje na znaczenie korzyści aglomeracji. Trzy miasta – Chorzów,
Sosnowiec i Zabrze – jakkolwiek w okresie realnego socjalizmu były silnie zdominowane przez wyspecjalizowaną działalność przemysłową,
to były również znaczącym skupieniem działalności usługowych w skali
lokalnej ( Zabrze ) lub ponadlokalnej ( Chorzów, Sosnowiec ) przed 1945 r.
( Gwosdz 2004 ). W każdym z tych trzech miast można mówić współcześnie
o ich ponadlokalnym znaczeniu w zakresie usług średniego rzędu i wybranych usług wyższego rzędu.
Po drugie wszystkie te miasta są bardzo silnie zintegrowane funkcjonalnie z głównymi ośrodkami wzrostu w konurbacji – Sosnowiec i Chorzów
z Katowicami, zaś Zabrze z Gliwicami. Korzystają one w ten sposób, szczególnie na rynku pracy i rynku mieszkaniowym, z pozytywnych efektów rozprzestrzeniania się rozwoju. Zarządzanie zmianą strukturalną na szczeblu
lokalnym, w szczególności w Sosnowcu i Chorzowie, wyróżniało te ośrodki
in plus na tle pozostałych miast, które doświadczyły po 1989 r. destrukcji
ścieżki rozwojowej.
Czasowe różnice wejścia na ścieżkę postindustrialną wynikają także
z czasowego odstępu początku i nasilenia procesów dezindustrializacji
w tych ośrodkach miejskich. Chorzów, historycznie najstarsze i największe
skupienie kompleksu górniczo-hutniczego w konurbacji, jako pierwszy
doświadczył regresu tradycyjnych działalności. Ponieważ proces ten był
długotrwały – właściwie rozpoczął się już w latach 1970. – lokalne struktury gospodarcze miały więcej czasu na adaptację. Nie bez znaczenia był
ponadto fakt, że Chorzów w schyłkowej fazie socjalizmu spośród wszystkich dużych i średnich miast rdzenia konurbacji o dominującej funkcji przemysłowej – czyli de facto spośród wszystkich miast konurbacji
poza Katowicami i Gliwicami – posiadał najbardziej zdywersyfikowaną
strukturę branżową przemysłu oraz jego korzystniejszy profil technologiczny w postaci istotnego udziału przemysłu średnio-wysokiej techniki
( Makieła i Troc 1992 ).
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Przedstawione wyżej czynniki sprzyjające wytworzeniu nowej, postindustrialnej ścieżki rozwojowej wskazują na dominujące znaczenie dwóch
głównych uwarunkowań w procesie zmiany strukturalnej wewnątrz konurbacji przemysłowej. Pierwszym są ukształtowane w toku dotychczasowego
rozwoju struktury społeczne. Kluczowe wśród nich są kwalifikacje, kompetencje, aspiracje i oczekiwania mieszkańców. Główną rolę w tym względzie
odgrywają postawy przedsiębiorczości, poziom wykształcenia oraz wyspecjalizowane zlokalizowane zdolności, które mogą znaleźć zastosowanie
w nowoczesnych gałęziach przemysłu i usług – wreszcie lokalne przywództwo. Drugim głównym czynnikiem są relacje przestrzenne. Obejmują one
rolę miasta jako węzła aktywności w systemie osadniczym, jego lokalizację
pod względem dostępności zewnętrznej i wewnętrznej ( w ramach konurbacji ), dostępność terenów pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe,
jak i organizację przestrzenną danego miasta, sprzyjającą lub ograniczającą
możliwości rozwoju nowych działalności gospodarczych.
Kuciński ( 2008 : 177 ), omawiając prawidłowości dezindustrializacji na
poziomie miasta, opowiada się za nieuniknionością fazy kryzysu wywołanego destrukcją dotychczasowej działalności przemysłowej. Autor ten
wskazuje, że kryzys jest konieczny, gdyż „ oddala znacznie system od
stanu równowagi [ … ], co pozwala na rzeczywistą zmianę struktury ”.
Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza trajektorii rozwojowych miast
w konurbacji tradycyjnego przemysłu wskazuje, że faza kryzysu jest wprawdzie częstym doświadczeniem ośrodków podlegających dezindustrializacji,
lecz nie dotyczy ich wszystkich. W moim przekonaniu faza ta jest nieunikniona tylko wtedy, gdy miasto w toku dotychczasowego rozwoju zostało
silnie zdominowane przez branże tradycyjnego przemysłu, tzn. cechuje
je zastojowy ( negative lock-in ) proces zależności od ścieżki. Kryzys dominującej w mieście branży oznacza wówczas nieunikniony – przynajmniej
w krótkim okresie – regres miasta. Tymczasem miasta przemysłowe o bardziej zdywersyfikowanej strukturze lokalnej gospodarki mogą przechodzić restrukturyzację bez fazy regresu, nawet gdy tradycyjne sektory były
istotnym składnikiem bazy ekonomicznej ( tak jak np. w Gliwicach czy
Katowicach ). W sumie więc – dywersyfikacja lokalnej gospodarki, korzyści
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aglomeracji wynikające m.in. z bezwzględnej wielkości miasta, węzłowe
położenie w sieci powiązań infrastrukturalnych i instytucjonalnych oraz
jakość kapitału ludzkiego tworzą zespół warunków, które umożliwiają
odnowę lokalnej gospodarki poprzez nowe działalności gospodarcze.
Wśród miast, gdzie miała miejsce destrukcja dotychczasowej ścieżki
rozwojowej, najsłabiej ( jak dotąd ) procesy tworzenia nowych podstaw
rozwoju przebiegają w północnej górnośląskiej części rdzenia konurbacji. Wyjaśnieniem tego faktu jest szczególnie silna kumulacja czynników
ograniczających, tak o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym,
wykształconych w dotychczasowym procesie rozwoju tych miast oraz ich
najmniej korzystna pozycja konkurencyjna po roku 1990. Wiele z tych
barier powstało lub zostało spotęgowanych w okresie realnego socjalizmu.
Szczególnie destrukcyjne czynniki rozwoju tej strefy konurbacji po 1945 r.
obejmowały :
– zaniedbanie infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej, co doprowadziło do jej głębokiej degradacji,
– katastrofę ekologiczną o skali niespotykanej gdzie indziej w Polsce
( czarny trójkąt – Bytom–Zabrze–Chorzów ),
– świadome skazanie na zagładę niektórych kwartałów lub niemal całych
miast, jak Bytom, poprzez prowadzenie eksploatacji górniczą metodą
„ na zawał ” pod tkanką miejską,
– małą liczbę inwestycji, które mogłyby stworzyć podwaliny pod przyszłą
dywersyfikację gospodarczą,
– emigrację zagraniczną rodzimej ludności, która doprowadziła do erozji
miejscowego kapitału ludzkiego i społecznego,
– wąskie ukierunkowanie szkolnictwa na reprodukcję niewykwalifikowanej
lub jednostronnie kwalifikowanej siły roboczej dla górnictwa i hutnictwa.
Otoczenie zewnętrzne w latach 1990. i 2000. również nie sprzyjało odnowie gospodarczej tej strefy konurbacji. Główną barierą w tym względzie była
niekonkurencyjność tamtejszych miast dla nowych inwestycji zewnętrznych z powodu słabej dostępności przestrzennej oraz niedostatku atrakcyjnych terenów pod inwestycje przy równoczesnym istnieniu poważnych
barier utrudniających pobudzenie rozwoju czynników endogenicznych.
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Wcale nie najmniejszą z tych przeszkód był brak instytucji ponadlokalnych wspierających organizacyjnie, ekspercko i finansowo proces zmian
strukturalnych, tak jak to miało np. miejsce w Zagłębiu Ruhry. Istniejący
w Polsce system, w którym za pobudzanie procesów rozwoju lokalnego
odpowiada de facto samorząd gminny, nie miał szans skutecznie działać
w wielu miejscach, które po 1989 r. znalazły się w kryzysie. Zgadzam się
w tym względzie całkowicie z Sucháčkiem ( 2005 ), którego zdaniem wobec
skali wyzwań związanych z takimi obszarami wątpliwe jest powodzenie
transformacji opartej tylko na potencjale endogenicznym, zwłaszcza gdy
lokalnych i regionalnych interesariuszy cechuje niedobór kompetencji
decyzyjnych i zasobów finansowych. W efekcie w miejscach, gdzie szczególnie potrzebne jest wdrożenie rozsądnej i długofalowej strategii wyjścia
z kryzysu, zazwyczaj brakowało prób zarządzania zmianą lub były one
niekonsekwentne.
Kumulacyjny charakter zjawisk kryzysowych, który dotknął miasta
północnej części konurbacji ( zwłaszcza Bytom ), będzie bardzo trudny
do powstrzymania i odwrócenia bez kompleksowego programu rewitalizacji na miarę zrealizowanego w latach 1989–1999 w Zagłębiu Ruhry
Internationale Bauausstellung Emscher Park ( zob. np. Kilper i Wood 2003 ),
który pozwolił na radykalne odwrócenie podobnie negatywnych tendencji
obserwowanych w strefie Emscher tamtej konurbacji. Projekt taki musi być
przy tym oparty na partycypacji środowisk lokalnych, regionalnych oraz
rządowych.
Po 1989 r. konurbacja katowicka przeszła głęboką zmianę organizacji
wewnętrznej, która w szczególny sposób dotknęła jej strefy rdzeniowej.
Odwołując się do typów historycznych aglomeracji zaproponowanych
przez Phelpsa i Ozawę ( 2003 ), współczesna organizacja konurbacji pozwala
zaliczyć ją raczej do typu późnoindustrialnego opisanego przez Scotta
( 1982 ) niż do postindustrialnego à la Hall ( 1997 ). Wyrazem tego stadium
jest ciągle wysoki udział działalności przemysłowej w bazie ekonomicznej
przy jednoczesnym silnym podziale pracy między usługowym centrum
aglomeracji a pozostałymi ośrodkami, głównie o charakterze przemysłowym i przemysłowo-usługowym. Po drugie – w przeciwieństwie do formy
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aglomeracji postindustrialnej – w konurbacji katowickiej w ciągu ostatnich
dwóch dekad dochodziło do wzmacniania usługowego rdzenia aglomeracji
( Katowic ) bez oznak selektywnej dekoncentracji działalności usługowych
poza strefą rdzeniową. Po trzecie wreszcie, późnoindustrialny charakter
konurbacji potwierdzają tendencje w rozwoju jej bazy ekonomicznej po
roku 2000.
Obecnie obserwujemy dwa główne procesy wpływające na organizację
funkcjonalno-przestrzenną konurbacji katowickiej. Pierwszym z nich jest
postępująca koncentracja usług wyższego rzędu w Katowicach, co wytwarza silne więzy hierarchiczne w skali całego regionu miejskiego. Natomiast
rozmieszczenie ludności oraz funkcji przemysłowej – ciągle bardzo istotnej – podtrzymuje polifunkcyjny charakter omawianej formy osadniczej.
W perspektywie najbliższej dekady tendencja ta będzie się zapewne utrzymywać, gdyż nadal brak przesłanek pozwalających wnioskować o dekoncentracji funkcji usługowych. Jednocześnie utrzymują się procesy reindustrializacji, które obejmują głównie tereny greenfield ( Gliwice, Tychy ),
ale także obszary poprzemysłowe ( brownfield ) w niektórych miastach rdzenia ( Sosnowiec, Siemianowice Śląskie ).
Drugi niemniej wyraźny proces dotyczy osłabienia aktywności gospodarczej ( w szczególności przemysłowej ) w północnej części strefy rdzenia
( szczególnie w sektorze górnośląskim ) przy ciągle dużym znaczeniu tej
działalności w strefie południowej. W tym względzie należy podkreślić
organizującą rolę gospodarczo-przestrzenną głównych korytarzy transportowych, w szczególności autostrady A4, wschodniej obwodnicy G O P
( droga krajowa nr 1 ), a także dróg krajowych nr 86 i 94. Odnowa gospodarcza zmarginalizowanej części północnej może zostać przyśpieszona
w związku z realizacją odcinka autostrady A1 biegnącego od węzła Sośnica
( Gliwice ) do lotniska w Pyrzowicach.
Obserwowane w konurbacji po 1989 r. procesy zmian relacji między
miastami nieźle wpisują się w opisywany przez Grochowskiego ( 2011 )
model relacji o charakterze zależności hierarchicznej. Katowice, jako ośrodek dominujący, systematycznie przejmują dynamiczne funkcje usługowe
o charakterze ponadlokalnym, a procesy rozwoju lokalnego prowadzą do
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dywergencji, co najlepiej widać w przypadku sytuacji budżetowej poszczególnych miast. W tym świetle obecny model zarządzania procesami rozwoju na terenie konurbacji ( fragmentacja kompetencji decyzyjnych
i zasobów – podmiotem są poszczególne miasta ) jest niekorzystny dla rozwoju całej aglomeracji. Procesy konkurencji bez koordynacji w istotnych
sferach rozwoju gospodarczego i przestrzennego ( Górnośląski Związek
Metropolitalny ma tu bardzo ograniczone kompetencje ) będą bowiem
prowadziły do dalszej dywergencji przy utrzymywaniu się niekorzystnych
procesów w części miast konurbacji katowickiej. Udowodniłem w pracy, że
punkt zwrotny zmieniający ścieżkę rozwoju całej konurbacji – czyli jej przejście z fazy wzrostu w fazę stagnacji lub regresu w rozdrobnionym systemie
zarządzania i w warunkach neoliberalnego modelu rozwoju ( tak jak to ma
miejsce w przypadku konurbacji katowickiej po 1989 r. ) – będzie prowadził
do polaryzacji rozwoju lokalnego poszczególnych ośrodków miejskich
konurbacji. W rezultacie będzie to niekorzystne również dla „ miast
sukcesu ” w konurbacji – jej obecnie głównych ośrodków usługowych, które
swoją siłę czerpią z potencjału gospodarczego ich otoczenia. W interesie
najlepiej rozwiniętych obecnie miast, tj. Katowic i Gliwic, leży wzmocnienie gospodarcze innych miast konurbacji oraz podniesienie ich atrakcyjności mieszkaniowej.
W moim przekonaniu, aby konurbacja katowicka mogła stać się regionem silnym i konkurencyjnym w skali Polski i Europy Środkowej, stwarzającym możliwości samorealizacji jej mieszkańcom, konieczne jest sprostanie w nadchodzących latach kilku poważnym wyzwaniom. Pierwszym
jest osłabienie selektywnych migracji prowadzących do utraty kapitału
ludzkiego. Ponieważ miasta konurbacji mają w tej chwili niewielką siłę
przyciągania młodych, kreatywnych ludzi spoza regionu, kluczowa jest
zdolność do zatrzymania urodzonych tu osób. Będzie to niemożliwe bez
dalszego wzmacniania i dywersyfikacji struktury gospodarczej regionu
oraz efektywnych działań na rzecz podnoszenia jakości życia w miastach
konurbacji, co będzie z kolei trudne bez systemowego i zintegrowanego
na szczeblu konurbacji programu rewitalizacji. Szczególnych wysiłków
wymaga budowanie przedsiębiorczego środowiska w konurbacji, co jest
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zadaniem systemu edukacyjnego, instytucji rynku pracy i otoczenia biznesu. Regionowi potrzeba jak najwięcej osób, które – jak to określił
A. Jarczewski ( 1996 ) – cechują się aktywną postawą, zaradnością i gotowością do podejmowania współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
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Mechanisms of economic and spatial evolution
in the old industrial region of Katowice
( Poland ) after 1989
( summary )
The main purpose of this book is to assess trends in local and regional
economic development in a complex mining and industrial urban region.
The book discusses key mechanisms and directions of economic change
and describes the relationship between changes in economic structure and
changes in spatial organization in an urban region. Trends and mechanisms
associated with the evolution of economic and spatial structure in an
industrial urban region including urban development paths are analyzed
in terms of the path-dependent model of industrial urban development.
This model has been created by integrating a modified model of local and
regional economic development by Martin ( 2010 ) and the origin and
function model by Suliborski ( 2001 ) as well as the functional base model
( Krzysztofik 2003; Krzysztofik 2013 ).
The book answers the following questions :
– What are the main mechanisms responsible for the evolution of local
economic structures in a traditionally industrial region ?
– How do new paths of development emerge ?
– What characteristics determine the adaptive capabilities of local and
regional economies ?
– Why do some cities adapt well and others do not – at least in the short run?
– How do settlement patterns affect adaptive processes in local economies ?
– Which spatial model wins as a result of structural economic changes in
a traditionally industrial area ?
The study area consists of the Katowice urban region – the second largest
urban region in Poland – after Warsaw. Its size is determined not only by
its population but also its number of jobs and businesses. The Katowice
urban region is also one of Poland’s two problem areas characterized by
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environmental, social, and economic problems of national importance.
The heavily industrial region experienced a substantial social and economic
transformation after Poland became a democratic nation in 1989. This
transformation altered the region’s existing economic trajectory both in
terms of the transition from communism to capitalism and the ongoing
transition to a more global economy – the latter being a characteristic
of many cities around the world in the late 20th century.
One of the basic problems with the post-1989 transformation is the
difference in the economic growth trajectory of different cities within the
Katowice urban region. Each city in the region is characterized by a different
ability to adapt to new market conditions. The book discusses how and why
different cities in a traditionally industrial area experience different forms
and trajectories of economic change and how the fate of each city is linked
to that of its neighbors. The trends identified in the Katowice urban region
are compared with those in other urban regions in Europe including the
Ruhr District in Germany, Northeastern England, Nord-Pas-de-Calais in
France, and the Ostrava-Karvina urban region in the Czech Republic.
Empirical data presented in the book cover the period after 1989 and
especially that after 1999. The reason for this is very simple – the data
collected for this time period are reasonably complete and detailed. Two
types of data are discussed in the book – personal research data and publicly
available data collected by other researchers.
The book consists of eight chapters. The introductory chapter describes
the purpose of the book, its conceptual model, and sources of data. Chapter
Two offers the theoretical basis for the processes of transformation,
adaptation, and restructuring of a traditionally industrial area in light of
the research literature. The third chapter discusses the main mechanisms
of the formation of new development trajectories. Chapters 4 to 7 provide
the results of empirical analysis and answer the questions posed in this
book. The four chapters illustrate the trends and mechanisms responsible
for economic and spatial changes in the Katowice urban area. Chapter
Four describes changes in the economic base of cities in the Katowice
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urban area after 1989. Chapters Five and Six provide an analysis of trends
in new business development and differences in the growth of small and
midsize companies in the Katowice urban region. Chapter Seven discusses
the relationship between changes in economic structure and spatial
organization in the region. Key conclusions that reference Polish and nonPolish research are found in the last chapter.
The observation of processes associated with regional economic
development in the Katowice urban area – especially changes in the
economic base, key drivers of new business development ( including hightech and knowledge-based industries ), and rates of small and midsize
business growth – unambiguously proves the hypothesis that new paths of
local and regional development do not simply appear, but are deeply rooted
in existing social, economic, and spatial structures. What is particularly
important is the functional base of a region in the creation of determinants
driving new development.
The creation of new sources of economic development in the Katowice
urban area after 1989 was based on a variety of industries at various stages
of technological development. However, the most important drivers of
development – measured using absolute and relative indicators – were lowtech and medium-tech industrial companies and low-knowledge service
companies. High-tech companies did not play a key role – neither did highknowledge service companies. At the same time, the Katowice urban region
experienced systematic growth in the medium-tech sector. This evolution
occurred both at small and midsize family businesses and newly established
large companies – usually founded by foreign investors.
Research has shown that the development of high-tech companies and
knowledge-based companies in the Katowice urban region is path-dependent
thanks to existing characteristics that appear to favor the emergence of such
companies. The uneven geographic distribution of such companies across
the region confirms what has been suggested in evolutionary economic
geography – that the condition for their development is the existence of an
enabling environment in the form of social capital and key institutions –
both of which may be lacking in a traditionally industrial area. The parts of
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the Katowice urban region that do provide such an enabling environment
also experience the rapid development of high-tech and knowledgebased companies. In addition, high-tech companies tend to establish
plants in cities, which used to host large communist-era companies that
required more technological know-how than would be needed in mines or
ironworks. Local spinoffs are one route towards the formation of new hightech companies in cities featuring old communist-era companies.
The empirical data used herein to support conclusions concerning
the formation of new paths of business development confirm Cooke’s
conclusion ( 2003 : 2 ), which summarizes structural change patterns in more
than a dozen traditional industrial areas found in advanced economies
in Western and Northern Europe : What is the most intriguing in terms of
regional economic development theory is the common observation, which
can be made from each region, that the revival of heavy-industry regions
occurs through a shift to higher skilled, higher value-added engineering
industry rather than – [ ... ] seeking to leapfrog into wholly new, often hightech technology sectors. Cooke’s ( 2003 ) intriguing trend is explained in
this book in terms of two key mechanisms responsible for the evolution of
local economies in a traditionally industrial region – diversification of the
economy towards technologically related industries and the engagement of
external investors.
The book’s analysis of the rate of growth of an exogenic sector in the
Katowice urban region proves Bade’s parallel hypothesis ( 1994, 1998 ), which
states that there exists a strong correlation between growth in the business
service sector and growth in the processing industry. This hypothesis is true
both at the level of individual cities within the urban region and at the level
of the entire urban region. The behavior of foreign investors also proves the
parallel hypothesis in that non-manufacturing jobs such as research and
development tend to emerge close to manufacturing facilities.
Positive economic changes occur selectively across the Katowice
urban region and large post-1989 differences in the trajectory of local
development constitute significant challenges for the region. At the most
general level, geographic differences in development arose due to different
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rates of industrial job loss across different parts of the urban region and
different rates of new job creation in innovative industries across different
parts of the urban region. Lost industrial jobs included jobs in mining,
ironworking, and colored metal processing. The creation of new jobs
has been linked to the geographically uneven strength of internal factors
enabling new business growth across the urban region. Hence, three types
of cities have been identified in the Katowice urban region :
Predominantly mining and industrial cities that continue to strongly rely
( post-1989 ) on traditional industrial companies for economic development.
Type A cities are characterized by high rates of local employment and very
little variety in their economic base. In addition, very few residents start
new companies and there are few small and midsize companies present.
Cities that survived the liquidation of their heavy industries after 1989
without going into recession. Type B cities emerged from the process of
creative destruction by building strong economic fundamentals largely
rooted in new dynamic forms of economic activity – both in manufacturing
and service sectors. Alternatively, Type B cities have strengthened the
market position of local industries created prior to World War II.
Cities that suffered economic structural changes after 1989 and entered
a period of deep recession. Type C cities witnessed the destruction of
their current path of development in the process of structural change. The
discontinuity in the mechanisms forging their former path of development
initiated a period of difficult changes designed to create a new path of
economic development.
The book attempts to operationalize metaphorical terms used in many
English-language research papers over the last decade by integrating them
with the functional base concept and economic base theory. Examples
include path breaking and new path creation. The integration of this
terminology helps in the interpretation of change processes affecting local
economies – especially in the case of cities affected by a total or partial
collapse of their economic base. The term path breaking may be interpreted
as the disappearance of an existing functional base of a city – the driver of
urban growth. A real world expression of this concept may be a reduction
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in the size of the economic base or its complete liquidation. This may be
measured in terms of the number of workers in exogenic industries.
The destruction of an existing path of development based on specialized
industrial production does not imply the emergence of a new post-industrial
path of development. Sometimes the only tangible result is so-called
de-locking – freedom from an old path. De-locking does not imply creative
destruction or new path formation. The phase of destruction of an existing
path may last a number of years or decades and manifest itself in the
form of stagnation or regression. In some cases, it is irreversible, as in the
case of shrinking cities. A new path of development may be said to have
been created if a formerly industrial city creates new jobs in innovative
industries, as manifested by the emergence of an exogenic business sector,
and changes a fundamental structural feature, which is a low or very low
degree of diversification of its economic base.
The factors described herein as favorable to the formation of a new
post-industrial path of development suggest the significance of three
main drivers of structural change in an industrial urban region. The first
driver of change is existing assets found within the given urban region. The
second is a well-established social structure. The third is the qualifications,
competencies, aspirations, and expectations of the region’s residents. The
most important elements of this third driver of change are the tendency
to start new businesses, level of education, specialized local skills applicable
in modern industrial and service organizations, and community leadership.
Other factors include general spatial characteristics such as the role of
a city as a center of economic activity in its region, accessibility by motorway
or expressway within its urban region, availability of land for commercial
and residential purposes, and the geographic layout of a city that either
favors or inhibits new business investment.
The Katowice urban area, and especially its core cities, experienced
a major change in internal organization after 1989. According to the Phelps
and Ozawa ( 2003 ) system of classifying urban regions, the contemporary
Katowice urban region may be designated Late Industrial ( Scott 1982 )
rather than Post-Industrial ( Hall 1997 ). This designation is based on the
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presence of significant numbers of industrial companies in the economic
base of the region as well as the division of labor within the region.
The region’s center of Katowice is heavily service-oriented, while other cities
in the region tend to possess mostly industrial companies and only a few
service-type companies. Furthermore, the region’s core city of Katowice
is attracting even more service-type companies, instead of losing them
to surrounding cities and towns. This is contrary to the definition of a postindustrial urban region.
Research presented in this book shows that a disruption in the path
of development – or the rapid transition from a growth phase to a stagnation
or regression phase thanks to improper management in a market economy –
will lead to variable economic progress among the member cities of the
Katowice urban region. This problem will also affect the successful member
cities ( service centers ), as they benefit from the economic strength of their
surroundings. Hence, it is in the best interest of economically strong cities
in the urban region to help less successful cities grow economically and
attract new residents.
Translated by Grzegorz Zębik
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