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Streszczenie

• Różnice zamożności między zachodnioeuropejskimi regionami przestały spadać ok roku 1985, 
by kilkanaście lat później ponownie wzrosnąć. Jednocześnie szybki rozwój zainicjowany zo-
stał w Europie Środkowej, która po upadku systemu komunistycznego i przyłączeniu się do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego doświadczyła spektakularnej industrializacji. Podobny 
proces obserwować można w Azji: Japonii, Korei i na Tajwanie oraz w powiązanych z nimi 
gospodarkach Chin, Malezji czy Tajlandii. Głównym powodem zatrzymania a nawet odwró-
cenia procesów konwergencyjnych w skali regionalnej, przy ich jednoczesnym przyspieszeniu 
w skali kontynentalnej i - szerzej - całego świata, wydają się być zmiany gospodarcze jakie 
przyniosła rewolucja cyfrowa końca XX wieku. Premiują one ośrodki zdolne do skupienia naj-
bardziej wiedzochłonnych ogniw łańcucha wartości w przemyśle przetworczym, jednocześnie 
ograniczając dyfuzję aktywności gospodarczej do ich bezpośredniego otoczenia na korzyść 
regionów położonych nieco dalej, ale oferujących równie dobrą lub niewiele gorszą infra-
strukturę techniczną i instytucjonalną przy znacznie bardziej konkurencyjnych płacach osób 
nisko i średnio wykwalifkowanych.

• Na zmianach korzystają więc przede wszystkim gospodarki wschodzące położone blisko świa-
towych centrów przemysłowych, a jednocześnie spełniające infrastrukturalno-instytucjonal-
ne minimum dające inwestycyjną pewność. W Azji są to Malezja, Tajlandia oraz Chiny, których 
rozwój zapoczątkowały inwestycje japońskie, tajwańskie i koreańskie, w Ameryce Północnej 
korzystający z sąsiedztwa USA Meksyk, zaś na Starym Kontynencie Europa Środkowa wyko-
rzystująca atut współpracy z Niemcami, Austrią i Skandynawią. Kraje te po roku 1990 korzy-
stały na realokacji relatywnie najbardziej pracochłonnych fragmentów łańcucha produkcji za-
chodnich i wschodnioazjatyckich koncernów przemysłowych. Strategia ta umożliwiła im szyb-
ką industrializację (wzrost wartości dodanej w przemyśle rzędu 6-9% rocznie) oraz absorp-
cję części technicznego i organizacyjnego know-how, do tej pory zamkniętego w granicach 
państw rozwiniętych. Proces ten przyniósł znaczne korzyści głównym światowym centrom 
technologiczno-finansowym, wywierając zarazem silną presję konkurencyjną na powiązane 
z nimi tradycyjne regiony przemysłowe. Polaryzacja rozwoju w obrębie Zachodu zaczęła więc 
rosnąć, spadając w skali całego świata.

• Widoczną słabością gospodarek wschodzących jest niewielka liczba oraz niedoinwestowanie 
centrów rozwoju o zasięgu globalnym, a więc aglomeracji dysponujących gęstą siecią jed-
nostek i podmiotów  o unikalnych i trudno zastępowalnych kompetencjach oraz relacjach 
instytucjonalnych. W krajach tych znajdują się za to liczne regiony peryferyjne, niskouprze-
mysłowione i słabo zurbanizowane. W sytuacji postępującej integracji gospodarki światowej 
oznacza to rownoległą konieczność wzmacniania pozycji ich najsilniejszych aglomeracji – na-
dal mało konkurencyjnych względem globalnych liderów – oraz takiego wspierania rozwoju 
obszarów peryferyjnych, by te w przyszłości nie podzieliły problemów najsłabszych regionów 
Europy Zachodniej czy amerykańskiego Pasa Rdzy.
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• Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy jest w znacznej mierze procesem uczenia się, 
odkrywania zarówno potencjału własnych zasobów, jak i możliwości ich efektywnego łącze-
nia w ramach współpracy z otoczeniem. Skuteczna polityka regionalna powinna więc wspierać 
ten proces: sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego, zwiększać stopień urbanizacji, intensyfiko-
wać powiązania pomiędzy poszczególnymi ośrodkami oraz ich integrację z gospodarką euro-
pejską i globalną, zapewniać warunki funkcjonowania sieci instytucji naukowo-badawczych 
oraz klastrów technologicznych.

• Od polityki regionalnej w Europie Środkowej wymaga to podejmowania działań sprzyjających 
jakościowemu i populacyjnemu rozwojowi ich największych aglomeracji na czele ze stolica-
mi, przy jednoczesnym wzmacnianiu ich funkcjonalnego zintegrowania z ośrodkami mniejszy-
mi. Integracja ta powinna obejmować zarówno połączenia transportowe, jak i trwałe relacje 
społeczne, biznesowe i naukowe pomiędzy nimi. Priorytetem powinna być urbanizacja po-
szczególnych regionów oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rynku pracy w miastach 
dużych oraz średniej wielkości, a także przeciwdziałanie czynnikom hamującym spadek za-
trudnienia w rolnictwie na obszarach wiejskich i migrację ze wsi do miast i ich bezposredniego 
otoczenia.

• Polityka regionalna powinna uwzględniać ogólnoświatowe megatrendy demograficzne, tech-
nologiczne i zasobowe. Działania odpowiadające na wyzwania specyficzne dla każdego z tych 
trzech obszarów mogą być ze sobą nie tylko spójne, ale i komplementarne, obejmując m.in.:

– Kompleksową rewitalizację infrastruktury miejskiej i budynków mieszkalnych z uwzględ-
nieniem wymiaru społecznego, cyfrowego oraz energetyczno-środowiskowego podejmo-
wanych inwestycji,

– Rozwój transportu publicznego, zarówno między aglomeracjami a peryferiami, jak rów-
nież w granicach dużych aglomeracji oraz w ramach sieci mniejszych ośrodków,

– Inwestycje w infrastrukturę badawczą, medyczną i kulturową w modelu sieciowym 
(współpracy między instytucjami położonymi w dużych i średnich ośrodkach miejskich) 
oraz wdrażanie innowacji (w tym ekoinnowacji i innowacji cyfrowych) w modelu green 
smart cities

– Rozwój energetyki odnawialnej oraz gospodarki obiegu zamkniętego jako elementu mo-
dernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich.

• Ryzykownym kierunkiem polityki rozwoju regionalnego byłoby skupienie się na wyrówny-
waniu dochodów ludności kosztem efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów 
w zgodzie ze specyfiką całego kraju jak i jego poszczególnych części. Ryzyko to jest szcze-
gólnie wysokie wobec niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczności podjęcia ka-
pitałochłonnych inwestycji związanych z cyfryzacją gospodarki oraz obniżeniem emisyjności 
i energochłonności infrastruktury.

• Szczególnym obszarem polityki regionalnej jest restrukturyzacja regionów tradycyjnego prze-
mysłu. Doświadczenia zachodnie w tym obszarze wskazują, że próby utrzymania aktywno-
ści gospodarczej branż schyłkowych są nie tylko skazane na porażkę, ale mogą też opóź-
niać niezbędną dywersyfikację gospodarki regionu prowadzącą do odbudowy trwałego do-
brobytu jego mieszkańców. W przypadku Górnego Śląska proces odchodzenia od górnictwa 
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i przemysłu ciężkiego jest już co prawda zaawansowany, jednak nadal pozostaje niedokoń-
czony. Kluczowym wyzwaniem jest nie tylko konsekwentna restrukturyzacja górnictwa węgla 
kamiennego i skojarzonej z nim wielkoskalowej energetyki, ale i dywersyfikacja lokalnej bazy 
przemysłowej zgodnie ze światowymi trendami technologicznymi oraz potrzebą wzrostu kon-
kurencyjności międzynarodowej regionu. 

• Oznacza to sanację branży wydobywczej przy jednoczesnym wsparciu dla rewitalizacji infra-
struktury miejskiej, w tym inwestycji sprzyjających dyfuzji procesów rozwojowych w obrę-
bie całego regionu. Obecna polityka regionalna – pomimo przyjęcia przez rząd Programu dla 
Śląska –  ma w tym zakresie istotne mankamenty. Brakuje jej zwłaszcza czytelnej perspektywy 
odchodzenia od górnictwa i energetyki węglowej na rzecz branż lepiej wpisujących się we 
współczesne trendy technologiczne, a także doprecyzowania działań przygotowujących re-
gion do zmian w przemyśle przetwórczym, na czele z branżą motoryzacyjną, rozpoczynającą 
właśnie proces elektryfikacji. 
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1. Wprowadzenie

 
Procesy rozwojowe napędzane są przez globalne 
megatrendy. Jednak na poziomie lokalnym  
i regionalnym ogólne uwarunkowania oraz  
prawidłowości rozwojowe napotykają na zróżnicowane 
potencjały, które przesądzają o przebiegu oraz 
ostatecznych efektach odczuwalnych przez obywateli. 
Również z perspektywy krajowej, zapewnienie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju w skali całego  
państwa wymaga uwzględnienia jego wewnętrznego 
zróżnicowania i wynikających z tego odmiennych  
działań niezbędnych do sprostania zarówno  
globalnym wyzwaniom, jak i lokalnym  
oczekiwaniom obywateli.

W publikacji Megatrendy: od akceptacji do działań (Bukowski i Śniegocki 2017b) przedstawi-
liśmy trzy kluczowe procesy pozostające poza wpływem krajowej polityki publicznej, a jedno-
cześnie wyznaczające jej pole wyboru. Są to globalne i krajowe zmiany demograficzne, postęp 
technologiczny, szczególnie widoczny w obszarze technologii informacyjnych, a także wyzwania 
zasobowo-środowiskowe, w tym pilna potrzeba przeciwdziałaniu antropogenicznym zmianom kli-
matu. Każdy ze wskazanych megatrendów przekłada się bezpośrednio na perspektywy rozwoju 
polskich regionów, przy czym ich łączne oddziaływanie jest większe niż prosta suma tych trzech 
czynników. Zmiany te wymuszają restrukturyzację lokalnych gospodarek opartych na tradycyj-
nych branżach, a także zmieniają charakter procesów rozwojowych, wzmacniając tendencje pola-
ryzacyjne i utrudniając dyfuzję. Procesy demograficzne oraz wyzwania zasobowe wyznaczają na-
tomiast ramy trwałego rozwoju. Nie będzie on możliwy w kolejnych dekadach bez uwzględnienia 
spadku liczby aktywnej zawodowo ludności, a także dostosowania infrastruktury energetycznej, 
transportowej i komunalnej do niskoemisyjnego modelu funkcjonowania gospodarki.
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Schemat 1. Rozwój regionalny wobec megatrendów

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy dwa kluczowe problemy polityki regionalnej – rów-
noważenie procesów polaryzacyjnych i dyfuzyjnych oraz wspieranie restrukturyzacji lokalnych 
gospodarek – poszukując jednocześnie odpowiedzi na pytanie, jakie działania w tych obszarach 
mogą być skuteczne i dostosowane do zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. W rozdzia-
le drugim przedstawiamy współczesne uwarunkowania funkcjonowania biegunów wzrostu oraz 
obszarów peryferyjnych. W rozdziale trzecim skupiamy się na problemie restrukturyzacji regio-
nów opartych na tradycyjnych branżach przemysłu. W rozdziale czwartym przedstawiamy lekcje 
z przeszłości polityki regionalnej oraz wnioski dla państw Europy Środkowej. Rozdział piąty po-
święcony jest analizie klimatyczno-zasobowego wymiaru rozwoju regionalnego i sposobom na 
pogodzenie przez politykę regionalną celów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych.
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2. Między polaryzacją a dyfuzją
2.1 Konwergencja w Europie

Spójność terytorialna jest jedną z idei, na których ufundowano Europejską Wspólnotę Gospodarczą, 
a później Unię Europejską. Odzwierciedla ona powszechne wśród europejskich elit politycznych 
drugiej połowy XX wieku przekonanie, że dobrobyt może być udziałem wszystkich mieszkańców 
kontynentu, a dobrze prowadzona polityka publiczna może zagwarantować, że różnice zamoż-
ności między jego biedniejszymi i bogatszymi częściami szybko zanikną. Optymizm tego okresu 
przełożył się na szereg polityk krajowych i wspólnotowych na czele z Polityką Spójności oraz 
Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej, z założenia wspomagających restrukturyzację regio-
nów zapóźnionych i wspierających procesy konwergencji naturalnie występujące w gospodarce. 
Poprzez budowę infrastruktury, dofinansowanie inwestycji w rolnictwie i MŚP czy sprzyjanie aku-
mulacji kapitału ludzkiego u osób bezrobotnych, politycy mieli nadzieję na przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego w mniej rozwiniętych częściach Europy, a dzięki temu – na wyrównanie poziomu 
życia w jej granicach. Nadzieje te w dużej mierze spełniły się, jednak nie bez zastrzeżeń.

Wykres 1. Konwergencja gospodarcza w państwach UE-28 od 1950 r. – poziom krajowy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Total Economy Database oraz GGDC

O ile w latach 1950-1990 bez wątpienia doszło do zbliżenia się poziomów PKB per capita (por. 
wykres 1.) między państwami Unii Europejskiej, to w ostatnim ćwierćwieczu konwergencja w ra-
mach UE-15 – zwłaszcza na poziomie regionalnym (NUTS-2, odpowiadającym polskim wojewódz-
twom) - wygasła. Boldrin i Canova (2001) podają, że zachodziła ona relatywnie szybko do końca 
lat 1970, by potem zwolnić, a nawet – w niektórych przypadkach – zatrzymać się. Stało się tak 
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mimo tego, że różnice w PKB per capita pomiędzy obszarami NUTS-2 w UE-15 są nadal na tyle 
duże, że zgodnie z neoklasyczną teoria wzrostu gospodarczego proces ich zacierania powinien być 
kontynuowany. Zaczęto wręcz mówić (por. Quah 1996) o wykształceniu się w Europie Zachodniej 
kilku klubów konwergencji, tzn. grup regionów, w obrębie których obserwuje się zbliżanie do-
chodów, lecz które różnią się pomiędzy sobą cechami strukturalnymi na tyle znacząco, by ich 
długookresowy poziom zamożności był różny. Regiony znajdujące się w pobliżu rozciągającego się 
pomiędzy Lombardią a Beneluksem europejskiego centrum gospodarczego, wraz z kilkoma inny-
mi, rozproszonymi po całym kontynencie, ośrodkami rozwoju, miałyby tworzyć klaster bogatszy, 
zaś regiony peryferyjne położone przede wszystkim na południu kontynentu – klaster uboższy, 
konwergujący do 70-80% poziomu regionów centralnych. 

Wykres 2. Zahamowanie konwergencji regionalnej PKB per capita w UE-15 pod koniec XX w.
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Wykres 3. Konwergencja i dywergencja regionalna we Włoszech w latach 1950-2000
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Próbą odpowiedzi na problem polaryzacji rozwoju regionalnego jest polityka spójności, prowa-
dzona przez większość krajów członkowskich UE oraz całą Wspólnotę. Jej najbardziej spektaku-
larnym przykładem są działania prowadzone na terenach dawnego NRD po roku 1990. Wydano 
na nie łącznie ok. 2 bln euro w nadziei na domknięcie luki, jaka po II wojnie światowej narosła 
między wschodnią a zachodnią częścią Niemiec. Początkowo polityka ta była bardzo skutecz-
na – w pierwszych kilku latach po zjednoczeniu poziom PKB per capita w landach wschodnich 
wzrósł z 44% do 68% poziomu w landach zachodnich. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, 
doszło do znacznego dokapitalizowania wschodnioniemieckiej gospodarki zarówno w warstwie 
infrastrukturalnej (budowa i remonty dróg, kolei, mostów) jak i produkcyjnej (szybkie przejęcie 
socjalistycznych zakładów pracy przez inwestorów zachodnich). Pozwoliło to na wyraźne podnie-
sienie produktywność pracy w przemyśle oraz płac. Po drugie, duże transfery społeczne podnio-
sły dochody do dyspozycji również niepracującej części obywateli byłej NRD, ułatwiając szybką 
konwergencję cen, produktywności pracy i płac w sektorze usługowym. Po trzecie, wzrosły wyna-
grodzenia, a tym samym także raportowany PKB, w sektorze publicznym (administracja, edukacja, 
policja, ochrona zdrowia, nauka itp.). Po czwarte, ważnym czynnikiem wspierającym konwergen-
cję była masowa migracja na zachód, dotykająca przede wszystkim najmniej produktywnych ob-
szarów rolniczych. Łącznie w latach 1990-2016 na zachód (oraz do Berlina) wyjechało około 1/5 
mieszkańców Brandenburgii, Saksonii, Meklemburgii i Saksonii Anhalt. Od strony ekonomicznej 
oznaczało to przeniesienie nadwyżki zasobów pracy z miejsc, w których kapitału było mało, do 
miejsc, w których było go dużo, a także zmianę struktury branżowej zatrudnienia na terenach 
byłej NRD w kierunku bardziej produktywnych rodzajów działalności.

Migracja wewnętrzna sprzyjała więc wyrównywaniu różnic PKB per capita między wschod-
nią a zachodnią częścią Niemiec. Nieuchronnie musiało się to jednak wiązać z pojawieniem się 
napięć społecznych i politycznych wywołanych gwałtowną depopulacją byłej NRD, co znalazło 
odbicie m.in. w odmiennych preferencjach wyborczych po obu stronach dawnej Żelaznej Kurtyny. 
Kurczenie się liczby mieszkańców landów wschodnich, a zwłaszcza ich terenów wiejskich i mniej-
szych miast wywołało także problem utrzymania standardu usług publicznych w starzejących się 
regionach peryferyjnych. Problemy te zintensyfikowały się po roku 2000 (por. Brenke 2014), kiedy 
konwergencja PKB per capita spowolniła, a nasilenie i kierunek ruchów ludności nie zmieniły się 
(wykres 4.). W tym czasie zmalało także znaczenie polityki spójności jako czynnika wspierającego 
wzrost gospodarczy byłej NRD. Czynnikiem kluczowym – podtrzymującym nadzieje na wyrówna-
nie poziomów zamożności w obu częściach RFN – stało się przywrócenie Berlinowi statusu sto-
licy. Landy Berlin i Brandenburgia jako jedyne obszary Republiki Federalnej położone na wschód 
od Łaby nie odnotowały w tym okresie spadku liczby mieszkańców i udziału w krajowym PKB. 
Mimo dużej pomocy ze strony rządu federalnego Berlin nie zdołał jednak – jak dotąd – nadrobić 
strat, jakie poniósł w wyniku II wojny światowej. Przeniesienie w okresie powojennym centrum 
biznesowego do Monachium, Frankfurtu i Kolonii okazało się być zjawiskiem trwałym, a obecna 
stolica Niemiec pełni dziś na tle całego kraju wyraźnie mniej znaczącą rolę gospodarczą niż mia-
ło to miejsce 80 czy 100 lat temu, kiedy jej pozycja centralna była niekwestionowana, nie tylko 
w obszarze administracji, ale i biznesu.

Podobnie zmienna historia rozwoju regionalnego i polityki jego wspierania dotyczy krajów 
Europy Południowej, w tym Włoch i Hiszpanii. Próby wyrównania poziomów rozwoju poszcze-
gólnych części półwyspu apenińskiego sięgają dwudziestolecia międzywojennego, kiedy po pół-
wieczu industrializacji centralnych i północnych regionów Włoch ich przewaga nad biedniejszym 
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południem sięgnęła 100%. Konwergencja PKB per capita między Sycylią, Apulią i Kalabrią z jednej 
strony a Piemontem, Lombardią i Wenecją z drugiej, musiała jednak poczekać na okres powo-
jenny, kiedy w latach 1946-1976 odbudowująca się Europa przeżyła największy w swojej histo-
rii boom gospodarczy i inwestycyjny. Objął on także terytorium Włoch, jednak wobec ogrom-
nego dystansu zamożności pomiędzy ich częścią południową a centralną i północną, masowa 
emigracja była nieunikniona. W jej wyniku ukształtowane już w średniowieczu, rozpięte między 
Mediolanem, Florencją a Wenecją, centrum gospodarcze kraju uległo demograficznemu wzmoc-
nieniu, zaś dobrobyt tzw. Mezzogiorno uzależnił się od polityki publicznej (krajowej i wspólnoto-
wej) oraz koniunktury w regionach północnych. Tym samym, chociaż w latach 1950-1975 PKB per 
capita prowincji południowych wzrósł z 48% do 66% poziomu północnego (Malanima i Daniele 
2007), proces ten nie został oparty na dostatecznie trwałych fundamentach. O ile bowiem duże 
wydatki infrastrukturalne podnosiły atrakcyjność inwestycyjną regionów południowych w samym 
„chwalebnym trzydziestoleciu” na tyle, aby inne niedostatki regionów peryferyjnych nie stały się 
przeszkodą dla procesów konwergencyjnych, to w okresie późniejszym okazały się być już nie-
wystarczające. Po roku 1990 przyspieszająca globalizacja zmusiła przedsiębiorstwa europejskie 
do bardziej przemyślanych decyzji lokalizacyjnych, uwzględniających jakość i koszt lokalnej siły 
roboczej, obecność dużych aglomeracji miejskich oraz bliskość poddostawców i dużych rynków 
zbytu. Wzrost gospodarczy w Mezzogiorno wyraźnie spowolnił, a nierówności międzyregionalne 
w obrębie Włoch zaczęły ponownie wzrastać. Zaowocowało to zjawiskami podobnymi do tych, 
jakie nieco później można było obserwować w Niemczech: depopulacją regionów peryferyjnych 
i spadkiem ich udziału w PKB kraju. Jednocześnie – w odróżnieniu od Republiki Federalnej – luka 
zamożności między północą a południem Włoch zaczęła się powiększać (wykres 4.), wraz z tym 
jak Mezzogiorno coraz bardziej oddalało się od oczekiwań współczesnej gospodarki globalnej.

Wykres 4. Dynamika demograficzna i gospodarcza w niemieckich i włoskich regionach 
peryferyjnych
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Wyższy poziom spójności regionalnej (na poziomie NUTS-2) udało się osiągnąć w Hiszpanii. Tu także 
w wyrównywanie zamożności poszczególnych części kraju angażowała się polityka publiczna, która 
za pomocą funduszy strukturalnych UE starała się eliminować deficyty w sferze infrastruktury i ka-
pitału ludzkiego, które były charakterystyczne przede wszystkim dla południowej części półwyspu 
iberyjskiego. Od połowy lat 80. XX wieku, przez około dwie dekady polityka ta dobrze uzupełniała 
procesy konwergencyjne, widoczne w Hiszpanii już w okresie wcześniejszym: szybko postępującą 
urbanizację, przepływ kapitału prywatnego z północy na południe oraz emigrację z peryferii do tych 
regionów, których industrializacja zaczęła się już w wieku XIX, a więc przede wszystkim Madrytu, 
Katalonii oraz kraju Basków. Hiszpańska polityka spójności obejmowała nie tylko cele gospodarcze 
(budowa sieci transportowej, subsydiowanie kapitału ludzkiego), lecz także takie, których zadaniem 
była raczej poprawa jakości życia w regionach słabiej rozwiniętych. Ze środków publicznych budo-
wano obiekty kulturalne, budynki naukowe, a także dofinansowano powstanie infrastruktury ostat-
niej mili: dróg lokalnych, kanalizacji i sieci telekomunikacyjnych. Działania te przyniosły szereg pozy-
tywnych efektów społecznych, wyrównując poziom życia w obrębie półwyspu iberyjskiego w więk-
szym stopniu niż podnosząc dynamikę wzrostu gospodarczego we wspieranych regionach. Tym, co 
odróżniało hiszpańskie regiony peryferyjne (zwłaszcza Andaluzję) od włoskiego Mezzogiorno, była 
intensywna urbanizacja (Lanaspa et al. 2003), dzięki której doszło do znacznego wzmocnienia lokal-
nych ośrodków miejskich, do pewnego stopnia równoważących siłę aglomeracji Madrytu, Barcelony 
oraz Bilbao. Hiszpania centralna – Ekstramadura, La Mancha oraz Murcia – podobnie jak tereny 
byłego NRD pozostała słabo zaludniona, opierając się na coraz bardziej produktywnym sektorze 
rolnym. Dzięki czemu do roku 2007 osiągnęła on PKB per capita bliski 90% średniej krajowej i 75% 
poziomu najbogatszych regionów hiszpańskich. Do zahamowania, a nawet częściowego odwrócenia 
procesów konwergencyjnych doszło dopiero w następstwie kryzysu gospodarczego w strefie euro lat 
2008-2014, który w przypadku Hiszpanii był szczególnie dotkliwy, ponad proporcjonalnie uderzając 
w regiony biedniejsze. Mimo tego – dzięki jednemu z najwyższych na kontynencie wskaźników urba-
nizacji – Hiszpania pozostaje jednym z najmniej zróżnicowanych regionalnie krajów europejskich.

Dominujący w drugiej połowie XX w. proces  
wyrównywania się poziomu zamożności 
zachodnioeuropejskich regionów najpierw  
wyhamował, a następnie uległ odwróceniu  
na początku XXI w.

Przykłady Włoch i Hiszpanii oraz (w mniejszym stopniu) Niemiec wskazują na bardziej uni-
wersalne zjawisko, jakim był wzrost polaryzacji regionalnej w zachodniej Europie po roku 2000  
(KE 2017). W tym okresie rozszerzyła się ona z osi północ-południe na całe terytorium UE-15, 
w tym jej część północno-zachodnią. Proces ten rozpoczął się po roku 2000, jednak punktem 
zwrotnym wydaje się być Wielka Recesja lat 2008-2009 oraz następujący bezpośrednio po niej 
kryzys w strefie euro, podczas którego zróżnicowanie PKB per capita skokowo zwiększyło się 
w niemal wszystkich – z wyjątkiem Niemiec – dużych państwach członkowskich strefy: Francji, 
Włoszech i Hiszpanii, a także w położonej poza nią Wielkiej Brytanii. Zjawisko to nie było spo-
wodowane jedynie kryzysem gospodarczym krajów południa kontynentu, lecz ujawniło problemy 
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obecne w całej UE-15. Statystyka publiczna wskazuje, że mogło ono wystąpić nawet w Europie 
Środkowo-Wschodniej, mimo, że ta część Unii Europejskiej doświadczała w tym okresie wyraź-
nie szybszego wzrostu PKB per capita i produktywności pracy niż kraje UE-15, zbierając owoce 
rozszerzenia z lat 2004 i 2007. Na tę konkluzję duży wpływ mogło mieć jednak niedoszacowanie 
intensywnych procesów migracyjnych, jakie w tym czasie dotknęły nowe kraje członkowskie UE.

Wykres 5. Dynamika zróżnicowania rozwoju gospodarczego regionów (NUTS2) w UE dla grup 
krajów (górny panel) oraz w poszczególnych krajach (dolny panel), 2000-2015
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W przypadku Polski porównanie dynamiki liczby ludności mierzonej przez GUS na podstawie 
odmiennych definicji (w różny sposób ujmujących migrantów) wskazuje, że wskaźniki wykorzy-
stywane do analizy zróżnicowania regionalnego mogą prowadzić do przeszacowania tendencji 
polaryzacyjnych. Wynika to z niepełnego ujmowania przez statystykę publiczną przepływów lud-
ności w obrębie UE, a zwłaszcza brak adekwatnego odzwierciedlenia procesów migracyjnych na 
poziomie regionalnym. Emigracja netto dotyka silniej regionów słabiej rozwiniętych, podczas gdy 
regionami przyjmującymi są zazwyczaj obszary bardziej zamożne. Niepełne uwzględnienie tego 
zjawiska przy obliczaniu rachunków narodowych i regionalnych może prowadzić do zaniżania dy-
namiki wzrostu gospodarczego w regionach peryferyjnych oraz jego zawyżenia w regionach cen-
tralnych UE, przy czym pierwszy efekt będzie silniejszy z racji mniejszej bazy (niższy poziom PKB 
i mniejsza populacja). W przypadku Polski zwraca uwagę rozbieżność między populacją używaną 
do obliczania PKB per capita w poszczególnych województwach (NUTS2), a populacją stosowaną 
do obliczania wskaźników zatrudnienia, aktywności zawodowej i bezrobocia w badaniach BAEL/
LFS. Populacja poszczególnych regionów jest w badaniu BAEL w większości przypadków mniejsza 
niż populacja z rachunków narodowych, przy czym różnice te w latach 2004-2016 stopniowo 
narastają z różną intensywnością w różnych regionach. Tym samym to, że oficjalne statystyki do-
tyczące PKB per capita na poziomie regionalnym wskazują na stopniowy wzrost zróżnicowania po 
roku 2004, może być artefaktem statystycznym. Uwzględnienie zróżnicowania dynamiki strumie-
ni migracyjnych wynikających z badania BAEL/LFS prowadzi do zgoła odmiennego obrazu: kon-
wergencja przed kryzysem gospodarczym, dywergencja w jego trakcie, a następnie utrzymywanie 
się polaryzacji na poziomie podobnym do roku 2000 (wykres 5).

Pomimo tych zastrzeżeń, problem zatrzymania, a nawet częściowego odwrócenia procesu 
konwergencji regionalnej w Europie może być czymś więcej niż tylko przejściowym zaburzeniem 
długookresowego trendu. Doświadczenia Europy Zachodniej i – szerzej – całego OECD wskazu-
ją na możliwość występowania trudnych do usunięcia różnic strukturalnych, w wyniku których 
trajektorie rozwojowe dwóch regionów będą się różnić przez wiele dziesięcioleci, mimo tego, że 
znajdują się one w ramach jednego obszaru gospodarczego, funkcjonującego w takich samych 
ramach instytucjonalnych i nie stawiającego barier w przepływach czynników produkcji. Regiony 
gęsto zaludnione, zawierające duże ośrodki miejskie, a jednocześnie położone dostatecznie blisko 
atrakcyjnych rynków zbytu lub drożnych szlaków handlowych, dysponują przewagą, dzięki której 
ich szansa na to aby, ceteris paribus, osiągnęły ponadprzeciętny poziom zamożności jest duża. 
Z kolei gospodarki regionów o bardziej peryferyjnym położeniu, z ograniczoną skalą urbanizacji 
(brak dużych aglomeracji, rozproszona tkanka miejska w postaci miast małych lub średniej wiel-
kości) i dużym nasileniem aktywności rolniczej i okołorolniczej, są zarówno uboższe, jak i silniej 
narażone na depopulację, która staje się dla nich jedynym mechanizmem umożliwiającym wzrost 
produktywności pracy do poziomu zbliżonego do regionów centralnych, przynosząc jednak szereg 
problemów społeczno-gospodarczych i politycznych.
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2.2 Europa Środkowa

Europa Środkowa jest od lat 90. XX wieku jednoznacznym beneficjentem globalizacji (por. 
Bukowski, Gąska i Koryś 2015). Tempo industrializacji w Polsce po roku 1990 (8,5% rocznie w sta-
łych cenach i USD) ustępowało jedynie – wyjściowo znacznie uboższym – krajom azjatyckim 
(Chiny – 10,5%, Kambodża – 9,5%, Wietnam – 9%). Nieco wolniej – wobec głębokości począt-
kowego kryzysu (Słowacja, Rumunia) lub wyraźnie wyższego początkowego poziomu uprzemy-
słowienia (Czechy, Węgry) – rosła produkcja przemysłowa w pozostałych krajach regionu, jednak 
także w ich wypadku proces nadrabiania luki rozwojowej wobec Zachodu był wyraźny. Powodem 
był model globalizacji, jaki zdominował gospodarkę światową po rewolucji telekomunikacyjnej 
lat 90. XX wieku (por. Baldwin 2016). W jego ramach duże firmy przemysłowe z USA, Niemiec 
czy Japonii zaczęły szukać nowych możliwości rozwoju w umiędzynarodowieniu swoich łańcu-
chów wartości i przeniesieniu ich najbardziej pracochłonnych części do relatywnie nieodległych, 
a jednocześnie strukturalnie atrakcyjnych krajów Azji i Europy Wschodniej. Dla Polski, Czech czy 
Węgier punktem zwrotnym był upadek Żelaznej Kurtyny w roku 1989, a następnie przystąpienie 
do Unii Europejskiej w roku 2004, dzięki którym w regionie na dużą skalę zaczęły inwestować 
korporacje międzynarodowe. Przyciągała je bliskość rynku UE-15, duża liczba dobrze wykształ-
conych pracowników, wyraźnie niższe płace oraz bezpieczeństwo gwarantowane przez absorp-
cję zachodniego porządku instytucjonalnego. Włączyło to byłe kraje satelickie ZSRR w granice 
europejskiego „klubu konwergencji”, skutecznie niwelującego różnice rozwojowe między swoimi 
krajami członkowskimi (por. Bitner, Bukowski i Gąska 2015).

Podobnie jak w UE-15, nie oznaczało to jednak automatycznego rozpoczęcia procesu zrów-
nywania poziomów życia wszystkich obszarów Europy Środkowej. Przeciwnie, na przejściu od 
zamkniętej, centralnie planowanej gospodarki do wystawionego na konkurencję wolnego rynku, 
niektóre regiony Polski, Rumunii czy Słowacji skorzystały bardziej niż inne. Wydłużenie łańcuchów 
dostaw w ramach tzw. Fabryki Europa (por. Bukowski i Śniegocki 2017a) służyło przede wszystkim 
najgęściej zaludnionym obszarom stołecznym (m.in. aglomeracje Pragi, Warszawy, Bukaresztu, 
Bratysławy, Budapesztu, Wilna i Tallina), miastom portowym (m.in. rumuńska Konstanca, pol-
skie Trójmiasto) oraz dobrze skomunikowanym i położonym regionom przemysłowo-usługowym 
(Wrocław, Poznań, Brno, Timisoara, Kluż-Napoka). Regiony bardziej odległe od europejskiego 
centrum przemysłowego, które już w okresie socjalistycznym cechowały się niskim poziomem 
industrializacji, niewielką gęstością zaludnienia lub pracochłonną produkcją rolną, w mniejszym 
stopniu przyciągały zainteresowanie inwestorów – tak zagranicznych, jak i krajowych. Po roku 
1990 zaczęły się więc wyludniać, doświadczając relatywnie dużej emigracji tak wewnętrznej (do 
krajowych centrów wzrostu), jak i zagranicznej (do Europy Zachodniej) oraz słabnięcia ośrodków 
miejskich stanowiących ich dotychczasowe centra gospodarczo-administracyjne. 
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Wykres 6. Regionalny rozkład PKB per capita oraz dochodu rozporządzalnego (wg parytetu 
siły nabywczej) w 2013 r. w wybranych państwach Europy Zachodniej i Środkowej
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Źródło: obliczenia własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostat

Z tego względu w debacie publicznej stawia się często pytanie o skalę polaryzacji regionalnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej wskazując, że po roku 1990 transformacja gospodarcza promo-
wała przede wszystkim obszary metropolitalne, pozostawiając na straconej pozycji te części po-
szczególnych krajów, w których funkcjonowały znacznie mniejsze ośrodki. Bliższa analiza danych 
wskazuje, że ta opinia jest tylko częściowo uprawniona. Najzamożniejsze polskie województwo 
(Mazowieckie) wytwarza dziś w przeliczeniu na mieszkańca ok. 2,3 razy więcej niż województwo 
najbiedniejsze (Lubelskie). W Rumunii ten wskaźnik sięga 4,0 (w dużej mierze z powodu statystycz-
nego wyodrębnienia Bukaresztu), w Czechach 2,7 (za sprawą Pragi), we Francji 2,2, w Hiszpanii 
2,0, a w Niemczech 2,5. Dodatkowo w każdym kraju funkcjonują duże systemy podatkowo-trans-
ferowe. Modyfikują one – w różnym stopniu – dochód do dyspozycji gospodarstw domowych, 
wpływając na jego zróżnicowanie regionalne. W Polsce mieszkańcy najzamożniejszego regio-
nu dysponują przeciętnie ok. 1,5 razy większym dochodem rozporządzalnym od mieszkańców 
regionów najuboższych. W Czechach jest to 1,5, w Rumunii 2,1, w Hiszpanii 1,8, a we Francji 
i w Niemczech 1,4. Pod względem tej miary zróżnicowania regionalnego różnice w państwach 
środkowoeuropejskich są więc dużo bliższe Europie Zachodniej niż w wypadku PKB per capita, na 
którą w Czechach czy Rumunii (lecz nie w Polsce) duży wpływ mają regiony stołeczne.
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Wykres 7. Największe stołeczne obszary metropolitalne w UE na tle swoich krajów
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W odniesieniu do NUTS-2 trudno jest więc mówić o wyjątkowo wysokim zróżnicowaniu rozwoju 
regionalnego w Europie Środkowej, o ile pominiemy efekt związany ze statystycznym wyodręb-
nieniem regionów stołecznych m.in. w Czechach, na Węgrzech czy w Rumunii. Także w tym wy-
padku nie można mówić o silnym kontraście między wschodem i zachodem kontynentu. Co praw-
da PKB per capita w Bukareszcie i Budapeszcie trzykrotnie, a w Pradze czeskiej oraz Warszawie 
dwu, dwuipółkrotnie przekracza poziom właściwy dla reszty kraju1, jednak tylko w wypadku sto-
lic Węgier i Rumunii można mówić o znaczącym przekroczeniu wartości typowych dla Europy 
Zachodniej2. PKB per capita aglomeracji stołecznych m.in. Anglii, Francji, Szwecji i Portugalii jest 
bowiem około dwukrotnie wyższy od średniej obliczonej dla reszty kraju. Stwierdzenia o nadmier-
nym dowartościowaniu dużych ośrodków miejskich, których rozwój miałby przebiegać kosztem 
miast średniej wielkości, wydają się być przesadzone także w odniesieniu do Polski. Wysokie PKB 
per capita w stolicy Polski wynika w dużej mierze z niedoskonałości raportowanej populacji, któ-
rej relatywna produktywność w porównaniu do reszty kraju wydaje się być podobna jak w innych 
stolicach europejskich. Jednocześnie aglomeracja warszawska należy do najmniejszych obszarów 
stołecznych w UE– jej udział w populacji Polski (nawet po korekcie migracyjnej) jest zbliżony 
jedynie do Berlina i Rzymu, znacznie ustępując m.in. Amsterdamowi, Madrytowi, Londynowi, 
Paryżowi, Wiedniowi, Pradze czy Lizbonie. Również rozkład wielkości pozostałych polskich ob-
szarów metropolitalnych (wykres 8) nie wykazuje ponadprzeciętnego zróżnicowania na tle naj-
większych państw europejskich. Jest ono znacznie mniejsze niż we Francji czy Wielkiej Brytanii 
oraz zbliżone do hiszpańskiego. Jedynie Niemcy – ze względu na specyfikę historyczną – cechują 
się istotnie bardziej wyrównanym rozkładem wielkości głównych ośrodków miejskich.

W przypadku urbanizacji kluczowym problemem rozwojowym dla Polski pozostaje więc nie jej 
nierównomierny przebieg, lecz ogólne niedokończenie tego procesu w skali całego kraju. Efektem 
jest zarówno relatywnie mały rozmiar Warszawy, jak i pozostałych aglomeracji otaczających 
Kraków, Łódź, Trójmiasto, Wrocław czy Poznań, a także mniejszych ośrodków takich jak Lublin, 
Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów czy Białystok. Obserwacja ta wskazuje na szerszy problem części kra-
jów Europy Środkowej, jakim jest szczególnie wysoki odsetek mieszkańców terenów wiejskich. Co 
prawda w oficjalnych statystykach może być on zawyżony, ze względu na niedocenienie procesów 
suburbanizacji i migracji, jednak nawet po dokonaniu odpowiedniej korekty luka wobec Europy 
Zachodniej pozostaje widoczna. Niska urbanizacja może w długim okresie hamować rozwój go-
spodarczy Polski, Słowacji czy Rumunii bowiem najbardziej wydajne typy działalności przemysło-
wej i usługowej lokują się albo w pobliżu dużych metropolii albo w gęstej sieci blisko położonych 
i dobrze skomunikowanych mniejszych miast (np. konurbacja śląska, część Małopolski).

1 W wypadku Warszawy oficjalna statystyka niedoszacowuje prawdopodobnie populację aglomeracji 
Warszawskiej o ok. 5% - na co wskazuje m.in. poziom płac, ruchu miejskiego, liczby budowanych mieszkań w stolicy 
Polski itp. Uwzględnienie odpowiedniej korekty na podstawie oszacowań Śleszyńskiego (2011), a także liczby ludności 
przebywającej na stałe w Polsce modyfikuje względny PKB per capita w aglomeracji warszawskiej (w porównaniu do 
reszty kraju) do poziomu czeskiej Pragi. 
2 Podobnie jest także w przypadku Słowacji, Słowenii, a także Litwy, Łotwy i Estonii, jednak kraje te są zbyt małe 
aby stanowić użyteczny punkt odniesienia dla krajów rozleglejszych o wyraźnie większym terytorium i populacji, w któ-
rych dominacja jednego miasta nie jest oczywistością.
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Wykres 9. Urbanizacja i PKB per capita w Europie, 2015
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostat

Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, niska urbanizacja zwiększa udział w strukturze za-
trudnienia takich sektorów jak rolnictwo, usługi proste (drobny handel detaliczny) czy niskoprze-
tworzona produkcja przemysłowa (np. przemysł drzewny). Ich wydajność jest ograniczana trud-
nymi do wyeliminowania odstępami między produktywnymi działaniami, które występują albo ze 
względu na naturę danego sektora (np. rolnictwa) albo obszaru (np. niska gęstość zaludnienia). Po 
drugie, dzięki dużej liczbie mieszkańców skupionych na relatywnie niewielkim terytorium, firmy 
zyskują dostęp do chłonnego, a zarazem zróżnicowanego rynku pracy, wielu potencjalnych pod-
dostawców oraz korzyści zewnętrznych, jakie dają wspólne zasoby przemysłowe (ang. industrial 
commons - por. Bukowski i Śniegocki 2017a). W dłuższym okresie sprzyja to inwestycjom i wzro-
stowi produktywności zarówno poprzez realokację zasobów pracy w obrębie drugiego i trzeciego 
sektora do gałęzi o wyższej wartości dodanej, jak i wzrost produktywności w obrębie poszczegól-
nych branż dzięki szybszemu rozwojowi najbardziej produktywnych firm. Nic więc dziwnego, że 
nie tylko na początku epoki przemysłowej, lecz także dziś (por. wykres 9.) wskaźnik urbanizacji 
jest dodatnio skorelowany z poziomem zamożności, mimo tego, że upowszechnienie transportu 
samochodowego nieco ten związek osłabiło poprzez umożliwienie dojazdów do pracy na dłuż-
szych dystansach.
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Wykres 10. Konkurencyjność europejskich regionów (NUTS 2) wg Regional Competitiveness 
Index 2016
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Źródło: Annoni et al. (2017)

Przekrojowy charakter słabości krajowych ośrodków miejskich wynikającego z niedokończonej 
urbanizacji – a więc również niewystarczający rozwój ośrodków najsilniejszych – potwierdzają 
również zestawienia wskaźników określających konkurencyjność polskich regionów na tle Europy 
(wykres 10). Pomimo wyraźnej przewagi Mazowsza nad pozostałymi polskimi województwami, 
pozostaje ono znacznie mniej konkurencyjne niż regiony zachodnioeuropejskie. Problem ten do-
tyczy całej Europy Środkowej oraz Południowej: nawet najmocniejsze ośrodki gospodarcze po-
zostają znacznie mniej konkurencyjne niż regiony-liderzy z Europy Północno-Zachodniej. W wa-
runkach coraz większej presji globalizacyjnej oznacza to, że zapewnienie istotnej poprawy kon-
kurencyjności nie tylko regionów peryferyjnych, ale przede wszystkim najsilniejszych ośrodków, 
jest warunkiem koniecznym włączenia Polski do europejskiej i globalnej czołówki gospodarczej.
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3. Restrukturyzacja regionów 
tradycyjnego przemysłu

3.1 Doświadczenia międzynarodowe

Wiele z najbardziej uprzemysłowionych europejskich regionów rozwinęło się w drugiej połowie 
XIX stulecia dzięki eksploatacji złóż węgla kamiennego. Wyróżniało je duże zagęszczenie mocy 
wytwórczych, wysokie nasycenie infrastrukturą, ponadprzeciętny poziom urbanizacji oraz znacz-
ny odsetek osób zatrudnionych w sektorze wydobywczym i przemyśle ciężkim. Gospodarki m.in. 
Zagłębia Ruhry w Niemczech, polskiego i czeskiego Śląska, czy Glamorgan County w Wielkiej 
Brytanii przez wiele dziesięcioleci bazowały na zbudowanym dzięki złożom węgla kamiennego 
hutnictwie żelaza, przemyśle metalowym oraz energetyce, ciesząc się jednocześnie renomą jed-
nych z najlepiej rozwiniętych regionów swoich krajów. Rozkwit przemysłu ciężkiego sprzyjał bo-
wiem rozbudowie infrastruktury kolejowej, drogowej i energetycznej, zaś zapotrzebowanie na 
pracowników przemysłowych stymulowało imigrację z terenów rolniczych prowadząc do wzro-
stu zaludnienia i intensywnej urbanizacji. Jednocześnie stosowane przez dziesięciolecia metody 
produkcji były bardzo pracochłonne, co sprzyjało powstaniu licznej grupy niskokwalifikowanych 
robotników. Ich koncentracja w stosunkowo niewielkiej liczbie dużych zakładów (kopalnie, huty, 
elektrownie) zaowocowała z kolei utworzeniem silnych związków zawodowych, które potrafiły 
zapewnić swoim członkom ponadprzeciętne warunki płacowe. Model ten funkcjonował z powo-
dzeniem do lat 70. XX wieku, kiedy wyczerpywanie się najłatwiej dostępnych pokładów węgla 
kamiennego oraz wzrost kosztów jego wydobycia się na intensyfikację konkurencji w przemy-
śle hutniczym i metalowym, wywołaną wejściem na rynki światowe nowych producentów z Azji 
Wschodniej. Branże, które od ponad stu lat były nie tylko głównym lokalnym pracodawcą, ale 
i źródłem przewagi konkurencyjnej nad resztą kraju, zaczęły stawać się finansowym i struktural-
nym obciążeniem, co wymusiło ich z reguły długotrwałą i kosztowną społecznie restrukturyzację.

Tabela 1. Spadek zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w europejskich państwach 
w okresach intensywnej restrukturyzacji

Polska
Wielka 

Brytania
Czechy Holandia Hiszpania

Szczytowy okres restrukturyzacji 1990-1999 1980-1990 1990-2000 1965-1975 1993-2014

Spadek zatrudnienia w całym okresie  
(tys. osób) 230 188 100 75 28

Średni roczny spadek zatrudnienia (tys. osób) 26 19 10 7,5 1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie Spencer et al. (2017)
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Proces ten przebiegał podobnie nie tylko w Europie Zachodniej, ale i w USA, a także krajach 
postkomunistycznych (Polska, Czechy, Rumunia). W przypadku Europy Środkowej rozpoczął się 
on jednak dopiero po jej włączeniu w obieg gospodarki światowej na skutek upadku Żelaznej 
Kurtyny. Zmiany w regionie zachodziły jednak szybciej niż w Europie Zachodniej, co wynikało 
z nałożenia się problemów tradycyjnego przemysłu na ogólne uwarunkowania okresu transfor-
macji gospodarczej. Wobec braku zasobów na utrzymywanie status quo w niekonkurencyjnych 
sektorach wyzwaniem stało się szybkie ograniczenie przerostów zatrudnienia i nieefektywnej 
alokacji kapitału, przy jednoczesnym nadrobieniu narosłych przez dziesięciolecia głębokich zale-
głości technologicznych.

Proces restrukturyzacji regionów tradycyjnego przemysłu przebiegał zwykle w trzech głów-
nych krokach: 

• znaczącej redukcji wydobycia i zatrudnienia w górnictwie, 

• spadku produkcji energochłonnego przemysłu ciężkiego oraz jego głęboka restrukturyzacja 
technologiczna i ekonomiczna, 

• ekspansji sektora usług oraz nowoczesnych gałęzi przemysłu.

Początkowym fazom restrukturyzacji towarzyszył spadek znaczenia tradycyjnych okręgów 
przemysłowych w gospodarce krajowej, zarówno w kategoriach bezwzględnych (udziału w PKB 
i produkcji przemysłowej), jak i relatywnych (spadek produktu regionalnego per capita i produk-
tywności w stosunku do poziomu krajowego). Zmianom tym towarzyszył zwykle częściowy od-
pływ siły roboczej poza region oraz jej realokacja do najbardziej produktywnych i najszybciej 
restrukturyzujących się jego części. Na ogół procesy te przebiegały jednak zbyt wolno by w pełni 
zrekompensować utratę mocy produkcyjnych w górnictwie i hutnictwie, owocując wzrostem bez-
robocia, w tym długookresowego, często, choć nie zawsze, powyżej średniej krajowej. W ślad za 
bezrobociem narastały też inne problemy społeczne: depopulacja regionu i ulokowanych w nim 
miast, załamanie się źródeł dochodów lokalnego samorządu, a także rozszerzenie się zasięgu ubó-
stwa i społecznej anomii. Co gorsza, w wielu wypadkach skuteczność polityk restrukturyzacyj-
nych była ograniczana występowaniem wymienionych problemów, zniechęcając rządy centralne 
do interwencji i pogłębiając poczucie deprywacji mieszkańców regionów dotkniętych kryzysem.

Mimo to, w toku restrukturyzacji podejmowano szereg prób zaradzenia problemom. Po stro-
nie podażowej szansy szukano zarówno w modernizacji przemysłu ciężkiego, jak i w przyciąganiu 
inwestorów wprowadzających bardziej inne gałęzie gospodarki do okręgów górniczych. Skutki 
tych działań były jednak na ogół umiarkowane. Rozwój nowoczesnego hutnictwa i przemysłu me-
talowego oznaczał bowiem nie tylko kapitałochłonne zmiany technologiczne (np. wprowadzenie 
procesu ciągłego odlewania stali), ale i wiązał się z odmienną filozofią biznesową (np. zastąpie-
nie wielkich konglomeratów hutniczych w USA, skoncentrowanych w tzw. Pasie Rdzy, szeregiem 
mniejszych hut znajdujących się bliżej nowej grupy odbiorców z sektora motoryzacyjnego loku-
jących swoje zakłady w innych miejscach – por. Bukowski i Śniegocki 2011). W niektórych przy-
padkach (np. Glamorgan County w Walii) przewaga konkurencyjna okręgów przemysłu ciężkiego 
wynikała wyłącznie z dostępności konkurencyjnego cenowo węgla kamiennego. Gdy tej prze-
wagi zabrakło, peryferyjne położenie walijskich hut i zakładów przemysłu metalowego stało się 
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obciążeniem dla ich właścicieli, nie stanowiąc jednocześnie zachęty dla nowych inwestorów, któ-
rzy zazwyczaj woleli lokować swoje fabryki w pobliżu dużych miast lub portów. Poważną barierą 
był także poziom zorganizowania i roszczeń płacowych siły roboczej, co w USA (m.in. Pittsburgh, 
Detroit) oraz w Wielkiej Brytanii, w których oczekiwania robotników były ponadprzeciętnie wyso-
kie, doprowadziło wręcz do deindustrializacji w wyniku emigracji kapitału poza granice okręgów 
tradycyjnego przemysłu. 

Z reguły pierwsze dwie fazy zmian związane były z napięciami społecznymi i protestami (ta-
kimi jak strajki górników w Wielkiej Brytanii w okresie rządów premier Thatcher). Ich źródłem 
był spadek zatrudnienia w przemyśle ciężkim, a co za tym idzie – także wynagrodzeń i jakości 
życia dużych grup robotników i ich rodzin. Skala oraz krótkookresowa skuteczność tych protestów 
była przy tym pochodną determinacji władz oraz siły organizacji pracowniczych, w tym związków 
zawodowych w danym kraju. Paradoksalnie, skuteczna walka o utrzymanie zatrudnienia w gór-
nictwie i hutnictwie wydłużała okresy restrukturyzacji lokalnych gospodarek. O ile bowiem poja-
wienie się popytu na pracę ze strony usług i innych gałęzi przemysłu mogło ograniczyć ryzyko wy-
stąpienia napięć społecznych, to w praktyce nowotworzone miejsca pracy były albo gorzej płatne, 
albo wymagały nabycia kwalifikacji zawodowych odmiennych od tych, jakimi legitymowały się 
osoby tracące prace w przemyśle ciężkim i wydobywczym. Związki zawodowe negocjując hojne 
pakiety osłonowe dla swoich członków, podnosiły jednocześnie ich oczekiwania płacowe, co po-
zwalało krótkookresowo utrzymać poziom życia rodzin dotkniętych procesem restrukturyzacji, 
lecz w średnim okresie ograniczało zainteresowanie inwestorów danym regionem i przedłużało 
proces jego adaptacji do nowej sytuacji.

Próby utrzymywania miejsc pracy w branżach  
schyłkowych nie stanowią długookresowej odpowiedzi  
na problemy regionalne. Przeciwnie – wydłużają  
i utrudniają one proces dostosowania lokalnej  
gospodarki do nowych warunków.

W rezultacie, pomimo procesów restrukturyzacyjnych dochodziło do spadku znaczenia okrę-
gów węglowych w gospodarce krajowej, a w szczególności w produkcji przemysłowej. Znajdowało 
to odbicie w relatywnym spadku PKB per capita w stosunku do innych regionów, względnym 
(i z reguły absolutnym) spadku poziomu zatrudnienia w przemyśle oraz relatywnym obniżeniu 
się udziału produkcji przemysłowej w regionie wobec produkcji krajowej. Rozwój nowoczesnych 
branż przemysłu wytwórczego przez dłuższy czas w niewielkim stopniu wpływał na uśrednio-
ne wskaźniki wydajności, zdominowane przez górnictwo i przemysł ciężki. Sektory, w których 
relatywna produktywność spadała, zatrudniały bowiem wciąż znaczny odsetek siły roboczej. 
Likwidacja lub ograniczenie wydobycia węgla kamiennego lub przemysłu ciężkiego nie tyle koń-
czyła więc, lecz raczej rozpoczynała proces restrukturyzacji tradycyjnych okręgów przemysło-
wych, który rozłożony był na kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat, w niektórych przypadkach nie 
przynosząc zadowalających owoców.
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Wykres 11. Stagnacja gospodarcza w tradycyjnych regionach przemysłowych w Polsce (lewy 
panel) i Walii (prawy panel)
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Źródło: opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych GUS oraz ONS

3.2 Restrukturyzacja Górnego Śląska

Regionem, który stosunkowo późno – na tle innych części Europy - został dotknięty problemem 
restrukturyzacji gospodarki węglowej był Górny Śląsk. Kryzys w sektorze rozpoczął się tam w po-
łowie lat 80. dwudziestego wieku, kiedy wyczerpywanie się najłatwiej dostępnych złóż podnio-
sło koszty wydobycia, a załamanie cen paliw na rynkach światowych przełożyło się na spadek 
konkurencyjności eksportu węgla kamiennego do Europy Zachodniej. Problemy pogłębił kryzys 
gospodarczy późnego PRL, w wyniku którego zapotrzebowanie na węgiel ze strony przemysłu 
ciężkiego spadło, pociągając za sobą produkcję i zatrudnienie w górnictwie. Wydobycie jednak 
kontynuowano nawet w lokalizacjach, w których rachunek ekonomiczny wykazywał trwałe straty. 
Ten stan rzeczy uległ zmianie kilka lat później, kiedy wraz z uwolnieniem cen i wprowadzeniem 
konkurencji rynkowej nastąpił dalszy – tym razem skokowy - spadek popytu na węgiel na rynku 
krajowym oraz w państwach byłego bloku wschodniego, wywołany racjonalizacją zachowania od-
biorców indywidualnych i przemysłowych. Rozpoczęło to, trwającą około dekadę, restrukturyza-
cję górnośląskiego górnictwa, w trakcie której wydobycie spadło o jedną trzecią (ok. 45 mln ton) 
a zatrudnienie – o ponad połowę (ponad 200 tys. osób). Proces ten spowolnił dopiero w latach 
2000-2010, kiedy koniunktura światowa wywindowała ceny paliw trzykrotnie powyżej poziomu 
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wyjściowego. Nie miało to jednak wpływu na długookresowy trend spadkowy, bowiem okres 
prosperity zakończył się wraz z globalnym kryzysem finansowym roku 2008, ponownie wymu-
szając restrukturyzację państwowych kopalń, nie tylko nie zajmujących już dominującej pozycji 
w gospodarce regionu, ale nawet balansujących na granicy bankructwa. Obecnie wydobycie wę-
gla na Górnym Śląsku wynosi ok. 60 mln ton – jest więc ok. 70% mniejsze niż w szczycie z lat 80. 
dwudziestego wieku. W kolejnych dwóch, trzech dekadach można oczekiwać jego dalszej reduk-
cji, aż do całkowitego zaprzestania wydobycia w chwili, kiedy wzrost wydajności pracy w lokalnej 
gospodarce wyraźnie przekroczy pułap osiągalny nawet w geologicznie najlepszych kopalniach 
(por. Bukowski et al. 2015). Podobne procesy zachodziły w przeszłości w innych krajach Europy, 
które albo już zakończyły wydobycie węgla kamiennego (Belgia, Francja, Wielka Brytania), albo 
zrobią to w najbliższych latach (Niemcy, Czechy). Bazując na tych doświadczeniach można sądzić, 
że maksymalny horyzont funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku sięga 
roku 2050, choć już w roku 2030 jego skala działania powinna być wyraźnie mniejsza niż dziś.

Wykres 12. Udział górnictwa i przetwórstwa przemysłowego w wartości dodanej brutto w woj. 
śląskim
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Podobnie jak w innych regionach tradycyjnego przemysłu, restrukturyzacja śląskiego górnictwa 
nakłada się na zmiany w przemyśle, w tym w przemyśle ciężkim, a zwłaszcza hutnictwie żelaza 
i stali. W połowie lat 90. głębokie, sięgające pół wieku zapóźnienie technologiczne tej branży wy-
wołało konieczność jej szybkiej sanacji. Za jej przeprowadzenie odpowiadać musiało państwo, bę-
dące właścicielem większości hut w kraju. Dzięki wynegocjowanemu w Komisji Trójstronnej tzw. 
Hutniczemu Pakietowi Socjalnemu, na przestrzeni lat 2000-2003 przeprowadzono redukcję za-
trudnienia o blisko połowę. Jednocześnie odbywała się jej przyspieszona modernizacja technolo-
giczna. Jednak wobec ograniczonej nadwyżki finansowej i funkcjonalnego rozdrobnienia produkcji 
w relatywnie małych zakładach, produktywność i konkurencyjność śląskich hut nie poprawiła się 
w stopniu umożliwiającym skuteczne konkurowanie na rynku europejskim. Branża została więc 
skonsolidowana i sprywatyzowana, bez czego utrzymanie produkcji stali w Polsce byłoby praw-
dopodobnie niemożliwe. W latach 2001-2003 trzy największe śląskie huty (Huta Katowice, Huta 
Florian S.A. i Huta Cedler S.A.) zostały połączone z krakowską Hutą im. T. Sendzimira, a następnie 
sprzedane inwestorowi zagranicznemu – Mittal Steel Company N.V., największemu producentowi 
stali na świecie (obecnie – ArcelorMittal). Jednocześnie większość pozostałych hut albo zostało 
zamkniętych w procesie restrukturyzacji albo skupiło się na działalności o wyższej wartości do-
danej, takiej jak obróbka stali czy produkcja maszyn. Pozwoliło to wycofać państwowe dotacje 
i zakończyć proces sanacji w ciągu kilku lat (por. Bukowski i Śniegocki 2011).
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Wykres 14. Zróżnicowanie poziomu PKB per capita w woj. śląskim na tle Polski (podregiony, 
NUTS 3)
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Wykres 15. Dynamika PKB per capita a zatrudnienie w przemyśle w woj. śląskim (podregiony, 
NUTS 3)
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Ze względu na intensywną restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego i przemysłu stalowego, 
sytuację na Górnym Śląsku lat 1990-2005 porównuje się do wcześniejszych doświadczeń zachod-
nich ośrodków przemysłowych, określając cały uprzemysłowiony region południowo-zachodniej 
Polski i Czech mianem Pasa Rdzy Europy Środkowej (np. Hospers 2004). Podobieństwo Górnego 
Śląska do innych okręgów tradycyjnego przemysłu było widoczne w latach 90. dwudziestego wie-
ku, kiedy rozwój nowych gałęzi przemysłu przetwórczego i usług nie przebiegał jeszcze wystar-
czająco szybko by w pełni zamortyzować szok wywołany zapaścią w górnictwie, hutnictwie czy 
przemyśle włókienniczym (Bielsko-Biała), a PKB per capita regionu spadł z ok. 130% do ok. 107% 
średniej krajowej (por. wykres 11). Widoczne ono było także w odniesieniu do: 

• intensywnych migracji, w wyniku których populacja obecnego województwa śląskiego spadła 
z ok. 5 mln w roku 1989 do ok. 4,5 mln obecnie. Odpływ ludności dotknął przede wszystkim 
miasta (750 tys. osób), co było pochodną zarówno relatywnej deindustrializacji, jak i niskiej 
jakości życia w okręgach górniczych, zachęcając do wyprowadzki na tereny wiejskie (tzw. 
suburbanizacja); 

• polityki państwa wobec górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w mniejszym stopniu 
także energetyki. Zwalniani pracownicy otrzymali hojne pakiety osłonowe, zaś górnikom do-
datkowo zagwarantowano szereg świadczeń specjalnych na czele z odrębnym, silnie subsy-
diowanym systemem emerytalnym. Efektem tej polityki był z jednej strony spokój społeczny 
w okresie restrukturyzacji, a z drugiej permanentny spadek aktywności zawodowej ok. 3 pkt 
procentowe poniżej poziomu krajowego.

Z drugiej strony, w przeciwieństwie do innych okręgów tradycyjnego przemysłu, Górnego 
Śląska nie dotknęło ponadprzeciętnie wysokie bezrobocie. Szczyt transformacji lat 90. wiązał się 
co prawda ze wzrostem odsetka osób pozbawionych pracy, jednak dzięki emigracji, pakietom 
osłonowym oraz relatywnie szybkiemu ożywieniu gospodarczemu zjawisko to było krótkotrwałe, 
a stopa bezrobocia w regionie nigdy nie wzrosła powyżej średniej krajowej. Dodatkowo po roku 
1995 deindustrializacja Śląska związana z redukcją kompleksu stalowo-węglowego została złago-
dzona przez duży napływ nowych inwestycji w przetwórstwie przemysłowym, na czele z branżą 
motoryzacyjną. Skorzystał na nich zwłaszcza podregion tyski, w którym (do czasu kryzysu finan-
sowego i jego wpływu na produkcję w zakładach Fiata w Tychach), PKB per capita rósł szybciej niż 
w całym kraju. Podobnie było także w Gliwicach, w których od czasu przystąpienia Polski do UE 
prężnie rozwija się specjalna strefa ekonomiczna.

Wyzwania stojące przed Śląskiem obejmują nie tylko 
dokończenie restrukturyzacji tradycyjnego przemysłu, 
ale też dalszą poprawę konkurencyjności najsilniejszych 
ośrodków regionu na tle Europy, wspieranie dyfuzji 
procesów rozwojowych oraz przygotowanie się do 
głębokich zmian w branży motoryzacyjnej.
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Doświadczenia Górnego Śląska z ostatniego ćwierćwiecza obejmują zarówno głębokie ogra-
niczenie zatrudnienia i produkcji w tradycyjnych branżach przemysłu – górnictwie, hutnictwie 
i włókiennictwie – jak i pojawienie się nowych czynników wzrostu w innych branżach przemysłu 
przetwórczego i usługach. Region uniknął kryzysu podobnego do tego jakiego w przeszłości do-
świadczyło wiele innych zagłębi węglowych w Europie Zachodniej czy USA. Stało się tak przede 
wszystkim dzięki włączeniu go w obręb Fabryki Europa (por. Bukowski i Śniegocki 2017a), co 
stworzyło warunki do stopniowej restrukturyzacji lokalnej gospodarki, umożliwiającej nawet cał-
kowity zanik miejsc pracy w górnictwie w długiej perspektywie. Jednocześnie ocena tego procesu 
wyłącznie z perspektywy makroekonomicznej byłaby błędna. Nie oddaje ona odmienności do-
świadczeń czasu transformacji w konurbacji śląskiej oraz innych dużych aglomeracjach w Polsce, 
a także zróżnicowania wewnętrznego między ośrodkami składającymi się na samą konurbację 
śląską. Różne gminy górnicze - pomimo podobnej skali wyjściowego kryzysu wywołanego za-
mknięciem lub zmniejszeniem skali działania największych zakładów pracy w okolicy – cechowały 
się bowiem krańcowo różnymi wynikami gospodarczymi w średnim okresie (zob. Bukowski et al. 
2015). Brak ryzyka trwałego pogorszenia perspektyw rozwojowych regionu nie oznaczał jednak 
braku problemów w wybranych ośrodkach. Te z nich, które były szczególnie uzależnione od sek-
tora wydobywczego, a jednocześnie nie posiadały zasobów niezbędnych do samodzielnego pora-
dzenia sobie z kryzysem i wytworzenia zdywersyfikowanej bazy gospodarczej, dotknęło wysokie 
bezrobocie i gwałtowna depopulacja. Ryzyko to będzie zapewne obecne także w przyszłości, przy 
czym omawiane w poprzednim rozdziale wyzwania związane z polaryzacją i dyfuzją rozwoju do-
tyczą także Śląska. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku innych największych polskich aglo-
meracji, konurbacja śląska musi zarówno radzić sobie z restrukturyzacją obszarów problemowych 
jak i budować własny potencjał konkurencyjny względem innych europejskich biegunów wzrostu.

Oprócz konieczności dokończenia restrukturyzacji tradycyjnego przemysłu, przed Śląskiem 
pojawia się obecnie wyzwanie przygotowania się do kolejnej fali zmian technologicznych, któ-
ra dotknie innych branż przemysłu, w tym branży motoryzacyjnej – nowej specjalności regio-
nu. Dynamiczny rozwój elektromobilności może zaburzyć istniejące łańcuchy dostaw, zmieniając 
strukturę popytu na podzespoły oraz układ sił między największymi ich odbiorcami. Co równie 
istotne, uzależnienie dużej liczby poddostawców oraz największych zakładów regionu od kondycji 
kilku największych producentów pojazdów przekłada się negatywnie na stabilność procesów roz-
wojowych w poszczególnych ośrodkach. Uzasadnia to działania na rzecz dywersyfikacji i moder-
nizacji technologicznej nie tylko w ramach branży motoryzacyjnej, ale też postawienie na rozwój 
pokrewnych branż przemysłu elektromaszynowego.

Przedstawiony pod koniec 2017 roku rządowy Program dla Śląska stanowi najnowszą próbę 
odpowiedzi na wyzwania stojące przed regionem. Systematyzuje on istniejące już wcześniej kra-
jowe i regionalne instrumenty polityki publicznej oddziałujące na województwo śląskie, jedno-
cześnie proponując szereg nowych inicjatyw mających pobudzić modernizację regionu. Program 
podkreśla wagę horyzontalnych inicjatyw w obszarach innowacyjności, modernizacji przemysłu, 
rozwoju kapitału ludzkiego oraz poprawy jakości środowiska. Dostrzega także korzyści z rozwoju 
współpracy poszczególnych miast konurbacji w ramach związku metropolitalnego, proponując 
działania nakierowane na przeciwdziałanie procesom dezurbanizacyjnym: kompleksową rewitali-
zację tkanki miejskiej, rozwój transportu publicznego i walkę ze smogiem.
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Kluczową słabością dokumentu jest jego część energetyczna. Dokument stawia na inkremen-
talne zmiany w tym obszarze, nie dostrzegając procesów ekonomicznych, w wyniku których zna-
czenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki regionu szybko maleje. Wobec schyłkowego 
charakteru tej branży unikanie przedstawienia czytelnej perspektywy realokacji zasobów ludzkich 
oraz infrastrukturalnych wykorzystywanych obecnie w sektorze do branż znacznie bardziej per-
spektywicznych należy uznać za duży mankament Programu. To samo można powiedzieć o ener-
getyce konwencjonalnej, która stoi obecnie w obliczu technologicznej rewolucji. W jej wyniku 
tradycyjna przewaga lokalizacyjna regionu jaką były zasoby węgla kamiennego straci na znacze-
niu. Podobnie jak w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ambitne cele Programu w zakresie 
modernizacji gospodarki zderzają się w nim więc z zachowawczą postawą w obszarze górnictwa 
i energetyki widoczną w skupieniu się – wbrew przesłankom ekonomicznym - na usprawnieniach 
konwencjonalnych technologii węglowych oraz deklaracjach utrzymania znaczącego wydobycia 
węgla kamiennego w regionie, przy jednoczesnym przedstawieniu małej liczby niewielkich projek-
tów dotyczących energetyki odnawialnej. Dokument nie zauważa, że przyszłość wydobycia węgla 
na Śląsku uzależniona jest od głębokiej redukcji zatrudnienia w branży oraz ograniczenia wydo-
bycia w wielu nierokujących lokalizacjach. Przyczyną jest narastająca z roku na rok presja płaco-
wa ze strony przetwórstwa przemysłowego i usług implikująca konieczność podniesienia - bar-
dzo niskiej obecnie – wydajności w śląskich kopalniach, a tym samym uwzględnienia ograniczeń 
geologicznych, rachunku ekonomicznego i regulacji środowiskowych w planach wydobywczych. 
Program nie mówi czytelnikowi, że nawet udana realizacja zapowiedzianych w nim dwóch inwe-
stycji w kopalnie węgla kamiennego – niepewna ze względu na opór społeczny i negatywny wpływ 
na, ekonomicznie wartościową, infrastrukturę na powierzchni – nie odwróci procesu zaniku tej 
branży w lokalnej gospodarce. Skala obu projektów jest bowiem o rząd wielkości mniejsza od dziś 
funkcjonujących kopalni, zarówno jeśli chodzi o wydobycie, jak i zatrudnienie. Rolą programów 
regionalnych jest m.in. rzetelne przedstawienie lokalnych potencjałów i przedstawienie sposo-
bu na ich długoterminowe zagospodarowanie. Program dla Śląska powinien więc w szczególności 
przedstawić mapę drogową rozwoju w obliczu schyłku wydobycia węgla kamiennego w regionie. 
Jej elementem byłby harmonogram wygaszania poszczególnych zakładów wydobywczych oraz 
zbudowanych na ich bazie bloków węglowych, przedstawiający jednocześnie inicjatywy wspie-
rające rozwój nowych specjalizacji w ośrodkach dotkniętych przez ten proces. Przygotowanie 
takiego planu działań zawczasu, przed kolejnym kryzysem branży, który nadejdzie wraz z następ-
nym spowolnieniem gospodarczym na świecie, dałoby zarówno samorządom, jak i pracownikom 
energetyki i górnictwa dodatkowy czas na dostosowanie się do nieuchronnych zmian. Natomiast 
rezygnacja z tej możliwości może się stać w przyszłości źródłem poważnych napięć społecznych 
i nieefektywności w wydatkowaniu środków publicznych. 

Opisaną słabość Programu dla Śląska częściowo równoważy zapowiedziane w nim rozpo-
częcie badań nad możliwościami dywersyfikacji gospodarki regionu. Koncepcja przekształcenia 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Regionalną Platformę Aktywizacji Gospodarczej, 
skupiająca się na wspieraniu przedsiębiorczości, doradztwie inwestycyjnym i sieciowaniu firm 
i sektora badawczego, może stanowić ważną zmianę instytucjonalną wspierającą efektywne wyko-
rzystanie pozostałych narzędzi polityki publicznej (w tym krajowych, horyzontalnych programów 
wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności). Szczególnie istotne może być w tym kontek-
ście przyjęcie bardziej selektywnego podejścia do przyciągania inwestycji zagranicznych, tak by 
konsekwentnie stawiać na dywersyfikację branżową śląskiego przemysłu oraz rozwój technologii 
spoza segmentów schyłkowych. Drugim potencjalnie istotnym obszarem Programu jest efektywne 
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wykorzystanie wiedzy i propozycji działań płynących od lokalnych interesariuszy w celu wsparcia 
modernizacji i dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Warto zaznaczyć, że jest to trudne wyzwanie, 
gdyż głos tradycyjnych, dobrze zorganizowanych branż będzie zapewne przeważać nad nowy-
mi, dopiero rozwijającymi się w regionie obszarami działalności. Przykładem na to wydaje się 
być Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa Śląskiego opracowane przez 
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach. Skupiając się na hutnictwie, górnictwie 
i przemyśle obronnym, mniejszą wagę przywiązuje ono do innych branż przetwórstwa przemysło-
wego i usług, które są istotne dla rozwoju regionu (np. motoryzacji, medycyny), a które wyraźniej 
dostrzega sam Program dla Śląska. Wskazuje to na potrzebę lepszego równoważenia perspektywy 
tradycyjnych oraz nowych branż w debacie na temat przyszłości regionu.

Tabela 2. Program dla Śląska wobec wyzwań rozwojowych regionu

Zakres Koniecznie kroki

Elementy obecne  

w Programie

Usystematyzowane przedstawienie istniejących narzędzi 
ogólnokrajowych, wspierających dywersyfikację 

gospodarki regionu, działania na rzecz integracji oraz 
rewitalizacji ośrodków konurbacji, inwestycje w kapitał 

ludzki oraz poprawę jakości lokalnego środowiska.

Wdrażanie

Elementy wymagające 

dopracowania 

Zasady działania i zestaw narzędzi analitycznych 
Regionalnej Platformy Aktywizacji Gospodarczej, 
strategiczne podejście do przyciągania inwestycji 
zagranicznych, zaangażowanie szerszego grona 

interesariuszy w tworzenie koncepcji nowych projektów 
rozwojowych.

Rozwinięcie i pogłębienie 
koncepcji, dopracowanie 

zestawu narzędzi, wdrażanie

Elementy brakujące

Szczegółowa mapa drogowa restrukturyzacji 
i stopniowego odchodzenia od górnictwa i tradycyjnej 

energetyki, zawierająca dedykowane działania 
wspierające dywersyfikację branżową dla ośrodków 

dotkniętych zmianami.

Uzupełnienie i modyfikacja 
obecnej koncepcji, 

dopracowanie szczegółów 
i narzędzi, wdrażanie

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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4. Polityka regionalna

4.1 Lekcje z przeszłości

Konwergencja regionalna jest procesem rozłożonym na dziesięciolecia. Jej oczekiwane tempo – 
około 2% rocznie – nie różni się od tego, jakie obserwuje się pomiędzy krajami. Oznacza to, że 
region peryferyjny, który jest początkowo trzy razy biedniejszy od regionu centralnego, na osią-
gnięcie tego samego poziomu dochodu potrzebować będzie ok. 60 lat. Warunkiem koniecznym by 
tak się stało jest instytucjonalna i funkcjonalna integracja z gospodarczym centrum oraz przepływ 
czynników produkcji (kapitału i pracy) w regionie peryferyjnym, w kierunku bardziej produktyw-
nych rodzajów działalności. Oznacza to stopniową eliminację różnic w dokapitalizowaniu miejsc 
pracy oraz strukturze gospodarczej, w tym m.in. realokację zatrudnienia poza rolnictwo i urbani-
zację. W praktyce proces nadganiania wiąże się często z migracją części mieszkańców regionów 
peryferyjnych do lepiej rozwiniętych obszarów kraju lub za granicę, przy czym depopulacja dane-
go regionu zależy od jego położenia oraz bliskości miast mogących przyjąć nadwyżkę siły robo-
czej z terenów wiejskich. Tradycyjne recepty polityki publicznej na niedorozwój regionów peryfe-
ryjnych kładły nacisk na inwestycje w infrastrukturę transportową i edukacyjną, subsydiowanie 
akumulacji kapitału ludzkiego wśród osób bezrobotnych i biernych oraz preferencje fiskalne dla 
prywatnych inwestycji produkcyjnych. Wiele wskazuje na to, że recepty te mogą być dziś mniej 
skuteczne niż w przeszłości i same w sobie nie wystarczą do wyrównania poziomów rozwoju 
w Europie (por. Iammarino et al. 2017).

Zmiany w gospodarce światowej czynią tradycyjną  
politykę rozwoju regionalnego mniej skuteczną  
niż w przeszłości. 

Konkluzja ta wynika ze zmian, jakie zaszły w gospodarce światowej w ostatnich 30 latach. 
Wzmocniły one tendencje polaryzacyjne na poziomie regionalnym, ugruntowując pozycję najsil-
niejszych „biegunów rozwoju” w krajach rozwiniętych, osłabiając jednocześnie gospodarczą siłę 
kooperujących z nimi dotychczas nieco słabszych ośrodków, które zaczęły tracić swoją pozycję na 
rzecz wschodzących gospodarek Azji Wschodniej i Europy Środkowej. W obrębie państw OECD 
osłabieniu uległy więc naturalne procesy dyfuzyjne, a szanse regionów mniej rozwiniętych na 
pełne dogonienie czołówki zmniejszyły się. Z drugiej strony kształtujący się model wymiany świa-
towej, choć sprzyja szybkiemu transferowi wiedzy z krajów rozwiniętych do kilkunastu najlepiej 
położonych państw nowego uprzemysłowienia, wspierając ich konwergencję ze światową czo-
łówką, sam w sobie nie gwarantuje, że kraje te zdołają osiągnąć poziom zamożności i wewnętrz-
nego zróżnicowania zbliżony do gospodarek centralnych. Dzieje się tak z dwóch powodów.
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Po pierwsze, zmienił się cykl życia produktów. Przez większość XX wieku, wraz z przechodze-
niem danego rozwiązania od niszowej innowacji do dojrzałego wyrobu, jego wytwarzanie prze-
nosiło się do relatywnie nieodległego otoczenia biegunów wzrostu. W ten sposób powstawały 
liczne i (jak na ten czas) wydajne miejsca pracy w regionach sąsiadujących z centrum decyzyjnym. 
Obecnie, wraz z dojrzewaniem poszczególnych dóbr, następuje albo daleko idąca automatyzacja 
produkcji, albo, umożliwione przez rewolucję ICT, jej znaczące rozbicie geograficzne. Prowadzi to 
do zaniku miejsc pracy w przemyśle w regionach tradycyjnie kooperujących z obszarami central-
nymi, w wyniku automatyzacji lub ich przeniesienia z dala od centrali firmy do krajów oferujących 
podobny kapitał ludzki lecz znacznie mniejsze płace (offshoring). W porównaniu do połowy wieku 
XX pełna dyfuzja zamożności z centrum przemysłowego do jego bezpośredniego zaplecza stała 
się więc dużo trudniejsza, wzrosła natomiast szansa na szybkie nadgonienie większości (lecz nie 
całości) różnic rozwojowych dla części wyjątkowo dobrze położonych gospodarek wschodzących 
przede wszystkim w Azji Wschodniej i Południowej (Chiny, Malezja, Tajlandia, Indie) i Europie 
Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia etc.). Rozwój gospodarek wschodzących, 
oparty na przejmowaniu najbardziej pracochłonnych ogniw globalnego łańcucha wartości, stał się 
więc jednocześnie najskuteczniejszą, ale i tymczasową oraz niedostępną dla wszystkich strategią 
gospodarczą, pozwalającą na częściowe, lecz nie całkowite dogonienie regionów centralnych pod 
względem poziomu PKB per capita, produktywności pracy i wynagrodzeń. Okazał się on jednak 
jednocześnie wyzwaniem restrukturyzacyjnym i konwergencyjnym w obrębie gospodarek rozwi-
niętych, w których pozycja słabszych regionów zaczęła być podmywana, a pozycja regionów sil-
niejszych wzmacniana przez nowo otwarte możliwości współpracy międzynarodowej. 

Po drugie, w gospodarce światowej wzrosła wartość działalności opartej na wiedzy, przy jed-
noczesnym relatywnym spadku znaczenia samej produkcji. Kreacja idei technicznych, produkto-
wych i organizacyjnych znalazła się na szczycie piramidy tworzenia wartości dodanej, tak w prze-
myśle jak i usługach. Regiony biorące udział w tworzeniu wiedzy przejęły więc ponadprzeciętną 
część światowego PKB. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, które na stosunkowo niewielkim 
terytorium skoncentrowały najmniej rutynowe czynności tworzące ekonomiczną wartość w danej 
branży. Wymagają one zazwyczaj nabycia umiejętności nie poddających się łatwej kodyfikacji, 
a co za tym idzie także trudnych w kopiowaniu (por. Hidalgo 2014). Konstytuują one praktyczną 
wiedzę charakteryzującą regionalny ekosystem gospodarczy, obejmujący całość stanowisk pracy 
i jednostek organizacyjnych – firm, instytucji naukowych i aparatów administracyjnych – ulo-
kowanych na danym terytorium (ang. tacit knowledge). Oznacza to, że tradycyjny model rozwo-
ju gospodarek wschodzących, oparty o import know-how i kapitału oraz szybką industrializację 
z zamiarem eksportu do państw rozwiniętych, jest tylko częściowo skuteczny, wystarczając do 
zniwelowania jedynie części różnic w produktywności pracy i PKB per capita wobec regionów 
centralnych. Wiele wskazuje na to, że konwergencja ma obecnie charakter klubowy (por. Canova 
2004, Iammarino et al. 2017), co oznacza, że poszczególne regiony oraz kraje mogą zbiegać do 
poziomów zamożności różniących się nawet o 20%-30%. Dla szybko uprzemysławiających się 
państw środkowoeuropejskich i azjatyckich oznacza to, że dołączą one do klubu państw wysoko 
rozwiniętych jedynie pod warunkiem wytworzenia na własnym terytorium podobnych centrów 
tworzenia idei do tych, jakie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ukształtowały się w UE-15, USA 
i Japonii.
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Zmieniająca się struktura łańcuchów wartości oraz cykl 
życia produktów wzmacniają tendencje polaryzacyjne  
oraz utrudniają dyfuzję rozwoju.

Oba opisane procesy są ze sobą powiązane dominującymi globalnymi megatrendami techno-
logicznymi (Bukowski i Śniegocki 2017b), dzięki którym zadania, które poddawały się algorytmiza-
cji zostały albo zautomatyzowane, albo podzielone na podzadania nie wymagające wyjątkowych 
kwalifikacji i przeniesione do państw z niższymi kosztami pracy, lecz relatywnie wysokim kapitałem 
ludzkim, dobrą infrastrukturą oraz korzystnym położeniem w relacji do rynków zbytu i łańcucha 
dostaw. Poprawiło to wydajność produkcji i umożliwiło spadek cen dóbr trwałych w krajach rozwi-
niętych oraz przesunęło strukturę ich gospodarek w stronę zadań nierutynowych. Pozycja gospo-
darcza poszczególnych obszarów zależy dziś od jakości firm (centra decyzyjne, laboratoria, fabryki 
itp.) oraz instytucji publicznych (uniwersytety, instytucje otoczenia biznesu) ulokowanych na danym 
obszarze. Kształtowanie tych czynników poprzez narzędzia polityki publicznej jest czasochłonne 
i złożone. Dotyczy to szczególnie systemu oświatowego, kluczowego dla wytworzenia kompetencji 
niezbędnych do rozwoju zaawansowanej produkcji przemysłowej i usług. Współcześnie w krajach 
OECD przewagę konkurencyjną mają te regiony, które dzięki konglomeratowi uczelni wyższych, in-
stytucji badawczych, położeniu geograficznemu, splotowi okoliczności historycznych czy rozwiąza-
niom prawnym i instytucjonalnym, szczególnie skutecznie zachęciły firmy przemysłowe i usługowe 
do lokowania najbardziej wartościowych ogniw łańcucha wartości na własnym obszarze. Podobny 
wzorzec kształtuje się także gospodarkach wschodzących, przy czym w ich wypadku nadal proces 
wyłaniania się metropolii podobnej rangi nie jest zakończony, a luki w obszarach innowacyjności, 
uczelni wyższych i nauki czy firm wysokich technologii są nadal duże.

W nowych warunkach samo usprawnianie połączeń między biegunami wzrostu a obszara-
mi peryferyjnymi (infrastruktura transportowa) nie wystarcza do pełnego zniwelowania różnic 
rozwojowych ani pomiędzy krajami, ani w ich granicach. W czasach sprzyjających masowej dyfuzji 
takie założenie było uprawnione – interwencja publiczna wspomagała bowiem głębsze tendencje 
gospodarcze promujące rozlewanie się wiedzy z centrum do jego otoczenia. Obecnie przepływ 
zasobów może następować w obie strony, przez co tendencje polaryzacyjne mogą przeważać nad 
dekoncentracyjnymi (por. Iammarino et al. 2017). Rosną za to korzyści z geograficznej koncentra-
cji zasobów ludzkich i organizacyjnych: upowszechniania się cennego know-how pomiędzy fir-
mami, kooperacji ich zespołów na poziomie poszczególnych projektów, bezpośredniej obserwacji 
działań konkurentów oraz wymiany idei dzięki przepływom pracowników i nieformalnym sieciom 
społecznym (ang. industrial commons – por. Bukowski i Śniegocki 2017a). Cechy te stymulują roz-
wój istniejących przedsiębiorstw i tworzenie nowych w miejscach, w których wchłanianie wiedzy 
jest najłatwiejsze czyli tam, gdzie już funkcjonują przedsiębiorstwa z danej branży, wyspecjali-
zowane instytuty badawcze i bardzo dobre uniwersytety, połączone gęstą siecią trwałych rela-
cji biznesowych, naukowych i osobistych. Współczesna gospodarka ma więc silną tendencję do 
klasteryzacji – lokowania na jednym obszarze podobnych typów działalności oraz koncentracji 
najbardziej wartościowych elementów łańcucha wartości w centrach przemysłowo-usługowych 
o globalnym lub co najmniej kontynentalnym charakterze.
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4.2 Wnioski dla Europy Środkowej

Opisane w rozdziale 2. doświadczenia międzynarodowe wskazują, że poziomy PKB per capi-
ta w regionach peryferyjnych rosną stosunkowo łatwo do ok. 70% wartości regionów cen-
tralnych. Warunkiem jest stworzenie infrastrukturalno-prawnego minimum gwarantującego 
ochronę zainwestowanego kapitału, stopniowe zmniejszanie luki kompetencyjnej oraz swo-
bodny przepływ czynników produkcji pomiędzy firmami działającymi w regionach peryferyj-
nych oraz między nimi a regionami centralnymi. Powyżej tej granicy konwergencja często 
spowalnia lub nawet ustaje. Zależy to od tego, czy ukształtowana w regionie sieć osadnicza 
i struktura gospodarcza pasuje do wymogów technologicznych gospodarki danego okresu. 
Współcześnie – w epoce globalizacji – oznacza to albo istnienie dużej, zdywersyfikowanej 
aglomeracji będącej jednocześnie silnym ośrodkiem uniwersyteckim, przemysłowym, admi-
nistracyjnym i usługowym, albo też gęstej sieci dobrze skomunikowanych mniejszych miast, 
tworzących atrakcyjne miejsce do inwestowania dzięki głębokości lokalnego rynku pracy oraz 
więziom funkcjonalnym ze światem zewnętrznym. Ograniczać rozwój może z kolei mała po-
pulacja, niska gęstość zaludnienia, niewielka i rozproszona substancja miejska oraz duża odle-
głość od bardziej aktywnych ekonomicznie obszarów.

Połączenia transportowe z resztą kraju lub zagranicą pełnią zwykle pozytywną rolę w począt-
kowej fazie nadganiania, pozwalając rozwinąć się przede wszystkim obszarom gęsto zaludnionym, 
w których funkcjonują duże ośrodki miejskie. Potem cechy te tracą na znaczeniu, a w wypad-
ku regionów mało zurbanizowanych, rolniczych, górskich i geograficznie odległych mogą nawet 
sprzyjać pogłębieniu peryferyjności i wzmacniać depopulację. Dla nich szansą na rozwój wobec 
wyludniania się jest wykształcenie wysokoproduktywnego, przemysłowego rolnictwa. W prakty-
ce proces ten może wymagać dziesięcioleci, podczas których wzorce instytucjonalne (np. scalanie 
ziemi) i struktura gospodarcza raczej podążają, niż wyprzedają zmiany demograficzne zachodzące 
na danym obszarze (starzenie się ludności, emigracja ludzi młodych, depopulacja).

We współczesnych warunkach barierą dla pełnego wyrównania produktywności pracy 
i PKB per capita mogą stać się zasoby trudno transferowalne pomiędzy regionami: miękki kapi-
tał społeczny, korzyści skali czy pracownicy o trudnych do zdobycia umiejętnościach i doświad-
czeniu. Ponieważ ich ukształtowanie w każdym regionie z osobna jest bardzo trudne lub w ogóle 
niemożliwe, warunkiem pełnej konwergencji staje się wzmocnienie połączeń funkcjonalnych 
nie tylko w sferze infrastruktury transportowej, ale też absorpcji wiedzy (szkolnictwo wyższe, 
ośrodki badawcze, centra przemysłowe itp.). Połączenia te dotyczą zarówno linii kraj nadgania-
jący – kraje rozwinięte, jak i linii centrum-peryferie w obrębie gospodarki wschodzącej. W wy-
padku regionów peryferyjnych, nie dysponujących historycznie ukształtowaną metropolią, waż-
ne jest wzmocnienie położonych blisko siebie mniejszych ośrodków miejskich, aby ich łączny 
potencjał był większy niż prosta suma ich indywidualnych cech. Skuteczna konwergencja regio-
nalna wymaga więc od gospodarek wschodzących – paradoksalnie – zarówno wzmocnienia ich 
ośrodków centralnych (zazwyczaj jest to stolica i kilka innych największych aglomeracji i miast) 
jak i niższej rangi ośrodków administracyjnych lub grup miast średnich, dobrze skomunikowa-
nych z centrami rozwoju. Z punktu widzenia Polski oraz innych krajów środkowoeuropejskich, 
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których wzrost po roku 1989 wynikał z dołączenia do Fabryki Europa i szybkiej industrializacji 
opartej na przejęciu najbardziej pracochłonnych ogniw europejskiego łańcucha wartości, naj-
ważniejsze są dwa kierunki:

• zwiększenie znaczenia w spolaryzowanym świecie: rozwój populacyjny i cywilizacyjny klu-
czowych aglomeracji oraz włączenie ich w europejski i globalny obieg idei; 

• wzmocnienie potencjału dyfuzji na poziomie regionalnym: urbanizacja obszarów peryferyj-
nych i ich infrastrukturalna integracja wewnętrzna i zewnętrzna, odpływ ludności z obsza-
rów wiejskich i zarządzanie konsekwencjami ich wyludniania się oraz starzenia się mniejszych 
ośrodków.

Wyzwaniem jest utrzymanie zdolności do szybkiej absorpcji innowacji z bardziej rozwinię-
tych państw OECD, co – wobec postępów konwergencji – wymagać będzie od krajów CEE coraz 
większej zdolności do aktywnego uczestnictwa w globalnym obiegu idei, a więc aktywności na-
ukowej, technicznej i biznesowej na poziomie międzynarodowym. Oznacza to po pierwsze ko-
nieczność zwiększenia skali finansowania uczelni wyższych i sektora badawczego do poziomu 
zbliżonego do państw UE-15 oraz zmian organizacyjnych zwiększających jakość dydaktyczną 
i naukową najlepszych środkowoeuropejskich uniwersytetów, a także budujących lokalne odpo-
wiedniki niemieckich instytutów Fraunhoffera czy Maxa Plancka (np. powstająca w Polsce Sieć 
Badawcza: Łukasiewicz). Po drugie, w przypadku aglomeracji Warszawy i Bukaresztu zwraca uwa-
gę ich relatywnie niewielka – na tle całego kraju – populacja. To samo można powiedzieć o aglo-
meracjach Krakowa, Łodzi, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia w Polsce, a także Klużu, Timisoary 
czy Konstancy w Rumunii. Zarówno Polskę jak i Rumunię charakteryzuje niski poziom urbanizacji 
i niewielki rozmiar największych, a zarazem najbardziej produktywnych metropolii. Inwestycje 
w infrastrukturę miejską i transport publiczny w tych aglomeracjach (np. dofinansowanie budowy 
kolejnych nitek metra w Warszawie i Bukareszcie oraz pierwszych linii w innych dużych miastach) 
oraz polityka mieszkaniowa umożliwiająca ich rozwój populacyjny (z uwzględnieniem dogęsz-
czania i zapobiegania nadmiernemu urban sprawl) są działaniami w długim okresie sprzyjającymi 
zrównaniu zamożności mieszkańców obu krajów z poziomem zamożności mieszkańców Europy 
Zachodniej. Należy przy tym uniknąć pułapki porzucenia inwestycji w największych aglomeracjach 
na rzecz próby rozpraszania rozwoju na szerszym terytorium. Taka strategia stoi w sprzeczności 
z doświadczeniami bardziej rozwiniętych państw UE, w których rozwój regionów peryferyjnych 
jest pochodną zdolności całej gospodarki do włączenia się w obieg globalny. Dekonwergencja 
regionalna we Włoszech po roku 1990 nie wynikała ze zmniejszenia skali programów spójno-
ściowych trafiających do tzw. Mezzogiorno, ale z ogólnych problemów gospodarki południowych 
Włoch z absorpcją zmian zachodzących w gospodarce globalnej, które w dużej mierze wynikały ze 
strukturalnych słabości miast w tej części Półwyspu Apenińskiego (braku silnych uniwersytetów, 
nowoczesnych gałęzi przemysłu, wykształconej siły roboczej itp). By zapobiec powtórzeniu się 
tego scenariusza w Europie Środkowej, konieczne jest upodobnienie najsilniejszych ośrodków do 
europejskiej i globalnej czołówki, co – wobec widocznej wciąż luki wobec centrów rozwojowych 
najzamożniejszych państw UE-15 – wymaga nadal znacznych inwestycji infrastrukturalnych oraz 
aktywnej polityki publicznej dostosowanej do potrzeb największych miast na czele ze stolicami.
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Tabela 3. Ryzykowne i pożądane kierunki polityki regionalnej dla Polski

Kierunki polityki regionalnej 
stwarzające ryzyko 

pogorszenia potencjału 
rozwoju w długim okresie

Kierunki polityki regionalnej sprzyjające 
osiągnięciu trwałego, inkluzywnego  

rozwoju w długim okresie

Podział środków  
polityki regionalnej 
między bieguny wzrostu  
i peryferie

Przekierowanie środków 
od biegunów wzrostu do 
obszarów peryferyjnych.

Utrzymanie wsparcia dla największych ośrodków 
- nacisk na wzrost potencjału populacyjnego oraz 

poprawę konkurencyjności w skali europejskiej 
i globalnej (innowacje, uczelnie, infrastruktura 

miejska, rewitalizacja historycznej tkanki miejskiej). 
Efektywniejsze wsparcie obszarów peryferyjnych 

poprzez konsolidację zasobów i wzmocnienie 
powiązań logistycznych i organizacyjnych oraz 

realizację wspólnych, zintegrowanych projektów 
inwestycyjnych.

Restrukturyzacja 
lokalnych gospodarek

Próby hamowania zmian 
strukturalnych, osłona 

wybranych branż traktowana 
jako trwałe rozwiązanie.

Nacisk na dywersyfikację lokalnych gospodarek oraz 
ich silną integrację z Fabryką Europa, przejściowy 

charakter działań osłonowych.

Wyrównanie jakości 
życia między regionami

Polityka regionalna dążąca do 
wyrównania poziomu życia 
bez wzmocnienia lokalnych 

potencjałów.

Polityka rozwojowa dążąca do efektywnego 
wykorzystania ograniczonych zasobów na poziomie 

krajowym i lokalnym, uzupełniania przez politykę 
społeczną oraz dbałość o powszechny dostęp do 

usług publicznych.

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

Utrzymanie, a w przypadku sektora naukowego i szkolnictwa wyższego wręcz zwiększenie, wy-
datków rozwojowych w najmocniejszych ośrodkach powinno iść w parze ze wsparciem ich sil-
niejszej integracji z mniejszymi miastami – tak w warstwie infrastrukturalnej, jak i funkcjonalnej 
(w tym integracji uniwersytetów i politechnik, mniejszych instytucji badawczych oraz kultural-
nych). Wraz z komplementarnymi programami wsparcia miast średniej wielkości pakiet tego typu 
byłby pożądanym kierunkiem ewolucji polityki regionalnej w Europie Centralnej. Musiałby on przy 
tym unikać ryzyka dekoncentracji zasobów, a więc próby kierowania równomiernego wsparcia do 
terytorium całego kraju. Priorytetem powinna być jednak urbanizacja regionów peryferyjnych, 
która wobec szybkiego starzenia się ludności i prawdopodobnej depopulacji terenów wiejskich 
musi zapobiegać spadkowi liczby mieszkańców średnich miast, zwłaszcza takich, które w powiąza-
niu z większymi aglomeracjami mogłyby pełnić rolę lokalnych centrów przemysłowo-usługowych. 
Wymaga to rewitalizacji tkanki miejskiej, dogęszczenia centrów, nastawienia na green (infrastruk-
tura) oraz silver (usługi publiczne) economy oraz wzmocnienia sieci transportu publicznego (pocią-
gi) i indywidualnego (drogi) łączących je z większymi aglomeracjami. 

Z kolei zapewnianie spójności poziomów życia na terenach wiejskich powinno leżeć przede 
wszystkim w kompetencjach polityki społecznej, a nie rozwojowej sensu stricto. Warunkiem ko-
niecznym trwałego wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich jest restrukturyzacja 
i profesjonalizacja rolnictwa, a więc stopniowe przekształcanie go w sektor pół-przemysłowy 
o zróżnicowanej strukturze produkcji rynkowej. Wsparciem dla dochodów producentów rolnych 
(w tym oszczędności paliw w procesie produkcji) może być produkcja przez nich energii odna-
wialnej ze źródeł lokalnych (wiatru, słońca, biomasy). Pełna konwergencja regionalna nie będzie 
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jednak możliwa o ile większość mieszkańców obszarów wiejskich dziś zatrudnionych przy produk-
cji rolnej, w usługach prostych lub w niskoprzetworzonym przemyśle (np. drzewnym) nie znajdzie 
zatrudnienia w bardziej wydajnych rodzajach działalności. Ten proces wymaga jednak migracji do 
miast (w tym średniej wielkości), czemu sprzyjać może polityka publiczna wspierająca jakość życia 
na terenach zurbanizowanych (budowa infrastruktury sieciowej, konsolidacja usług publicznych, 
zielony transport publiczny, rewitalizacja i termomodernizacja budynków, udostępnianie terenów 
pod zabudowę miejską, dogęszczenie miast, zwalczanie urban sprawl itp.). 

 
Konsolidacja zasobów oraz wzmacnianie powiązań 
funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami 
powinny być uniwersalną zasadą polityki regionalnej, 
stosowaną zarówno do biegunów wzrostu, jak  
i obszarów peryferyjnych.

Zasada konsolidacji zasobów powinna być przy tym wdrażana zarówno w odniesieniu do li-
derów rozwoju, jak i ośrodków mniejszych oraz znajdujących się w kryzysie i wymagających re-
strukturyzacji miast mniejszych. Dotyczy ona projektów strategicznych przewidzianych w obsza-
rze zrównoważonego rozwoju terytorialnego, w szczególności działań na rzecz średnich miast 
oraz wsparcia rewitalizacji, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, kontraktów terytorialnych, 
a także – na poziomie krajowym – polityki mieszkaniowej wspierającej urbanizację. Uniknięcie 
rozpraszania dostępnych środków oraz przewymiarowania inwestycji jest szczególnie istotne 
w przypadku obszarów peryferyjnych. Zwiększa ono szanse na zapewnienie trwałego dobrobytu 
ich mieszkańcom w warunkach szybkiego spadku liczby ludności aktywnej zawodowo oraz ko-
nieczności dostosowania lokalnej gospodarki do wymogów globalnych. Dzięki konsolidacji można 
bowiem osiągnąć więcej przy mniejszych zaangażowanych środkach, a w długim okresie – unik-
nąć obciążeń kosztami utrzymania wybudowanej wcześniej infrastruktury w sytuacji, gdy jest ona 
przystosowana do znacznie większej populacji niż ta zamieszkująca dany obszar.
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5. Innowacje, zasoby, 
rewitalizacja

5.1 Od centralnego planowania do innowacji

Ostatnie trzy dekady przyniosły wyraźny wzrost roli gospodarowania zasobami oraz ochrony śro-
dowiska naturalnego w europejskiej polityce regionalnej – tak w krajach UE-15 jak w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W pierwszym wypadku zjawisko to było owocem przełomu lat 60. i 70. XX 
wieku, kiedy przemiany kulturowe i kryzys gospodarczy zwróciły uwagę społeczeństw Niemiec, 
Francji i Wielkiej Brytanii na kwestie ochrony środowiska naturalnego oraz modyfikacji modelu 
wzrostu gospodarczego Europy, do tej pory uzależnionego od przemysłu ciężkiego oraz importu 
surowców krytycznych spoza kontynentu. Po przejściu przez trudną restrukturyzację w latach 
1980-2000, państwa zachodnie zaczęły akcentować innowacje, gospodarkę cyfrową oraz ochro-
nę środowiska jako główne fundamenty rozwoju w wieku XXI. W Europie Środkowej podobny 
proces rozpoczął się z opóźnieniem. Na początku lat 90. XX w. spuścizna okresu centralnego 
planowania nie tylko w gospodarce, ale i środowisku naturalnym była wyjątkowo trudna: zastój 
technologiczny i organizacyjny, wysoka materiałochłonność i energochłonność produkcji prze-
mysłowej, rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych oraz zanieczyszczenie rzek, powietrza 
i gleby wyraźnie odróżniały państwa postsocjalistyczne od demokracji zachodnich. Jednocześnie 
wewnętrzne możliwości finansowania niezbędnych inwestycji były bardzo niewielkie, a popra-
wa wskaźników środowiskowych i efektywnościowych następowała początkowo przede wszyst-
kim dzięki restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Stopniowo jednak – dzięki bodźcom rynkowym, 
przemianom w strukturze sektora prywatnego oraz środkom pomocowym Banku Światowego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz funduszom przedakcesyjnym i strukturalnym UE 
– ten obraz zaczął się zmieniać. 

Polityka regionalna tego okresu wynikała z najpilniejszych potrzeb gospodarek postsocjali-
stycznych oraz możliwości operacyjnych poszczególnych rządów. Inwestycje trafiały więc przede 
wszystkim do sfer znajdujących się w gestii władz lokalnych i agencji centralnych: modernizowano 
wodociągi i kanalizację, budowano oczyszczalnie ścieków, sortownie i spalarnie odpadów, a te-
reny poprzemysłowe i górnicze starano się rewitalizować poprzez usuwanie największych szkód 
powstałych w okresie gospodarki centralnie planowanej. Niedofinansowana pozostała, znajdująca 
się nisko na liście publicznych priorytetów, sfera innowacji. Najwolniej zmiany postępowały jed-
nak w obszarach wymagających powszechnych zmian zachowań milionów gospodarstw domo-
wych: segregowaniu odpadów, emisji spalin w samochodach osobowych oraz emisyjnego modelu 
ogrzewania domów jednorodzinnych. Stopniowy wzrost zamożności przekładał się jednak także 
na ewolucję postaw podobną do tej, jaką dwie dekady wcześniej doświadczyła Europa Zachodnia. 
Zainteresowanie poprawą jakości środowiska naturalnego oraz efektywnością zasobową zaczęło 
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rosnąć, przenosząc uwagę opinii publicznej z zagadnień podstawowych (np. infrastruktury miej-
skiej, dostępu do czystej wody) do kwestii bardziej złożonych (zanieczyszczenie powietrza, gospo-
darka obiegu zamkniętego).

Dobrym przykładem ewolucji świadomości opinii publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej 
w latach 1990-2015 jest polska Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z roku 2016. Wzrost 
innowacyjności, zrównoważony rozwój oraz obniżenie emisyjności gospodarki stały się jednymi 
z deklarowanych priorytetów części poświęconych polityce przemysłowej, regionalnej, środo-
wiskowej i energetycznej. Z drugiej strony, Strategia ma w tych sferach wiele luk. Nie zauważa 
bowiem, że działania na rzecz innowacyjności czy poprawy jakości powietrza – choć bardzo waż-
ne – nie są jedynymi elementami transformacji determinującymi potencjał rozwojowy lokalnych 
gospodarek w długim okresie. W niniejszym rozdziale staramy się tę lukę wypełnić omawiając te 
zasobowo-środowiskowe wymiary polityki regionalnej, które są szczególnie istotne dla rozwoju 
zarówno dużych i średnich ośrodków miejskich jak i gospodarek przechodzących proces restruk-
turyzacji, w tym obszarów poprzemysłowych i wiejskich.

5.2 Trzy przestrzenie, trzy kierunki rozwoju

Aglomeracje

Relatywnie wysoki stopień rozwoju gospodarczego i poziom życia w największych metropoliach 
przekłada się na ich potencjał wdrażania innowacji. Dotyczy to także ekoinnowacji, a więc rozwią-
zań zmniejszających energochłonność lub materiałochłonność przemysłu i usług oraz ich presję 
na środowisko naturalne, którym sprzyja postępująca adaptacja technologii cyfrowych w energe-
tyce i transporcie, w wyniku której smart city oznacza coraz częściej również green city. Pozwala to 
miastom na optymalizację kosztów infrastruktury miejskiej, a także ułatwia przyciąganie i utrzy-
mywanie talentów. Miastom o najwyższej jakości życia jest najłatwiej akumulować kapitału ludzki, 
społeczny i relacyjny niezbędny do długoterminowego rozwoju.

Przewagą rozwojową największych aglomeracji jest przy tym nie tylko wyższa siła nabyw-
cza i większy potencjał naukowy od mniejszych ośrodków , ale też dużo szersze umiędzynaro-
dowienie. Przekłada się ono na lepszą orientację samorządów, sektora prywatnego oraz uczelni 
i instytucji naukowych w najnowszych trendach technologicznych, ułatwiając angażowanie się 
w międzynarodowe inicjatywy i sprzyjając wymianie doświadczeń z zagranicznymi partnerami. 
Jest to szczególnie widoczne w przypadku innowacyjności oraz gospodarki niskoemisyjnej, które 
są kluczowym obszarem tematycznym m.in. w programach INTERREG czy konkursach miejskich 
w programie Horyzont 2020. W Europie po środki te sięgają najczęściej miasta duże, uniwersytec-
kie i przemysłowe. Dotyczy to także największych aglomeracji środkowoeuropejskich, które w ten 
sposób starają się przekształcić z odbiorców w twórców innowacji, m.in. w obszarach najlepiej do-
stosowanych do specyfiki regionu (dobrze rozwiniętej sieci ciepłowniczej, wysokiego potencjału 
poprawy efektywności energetycznej i rewitalizacji tkanki miejskiej). Przykładem dla nich mogą 
być ambitne plany niskoemisyjnej transformacji poszczególnych dzielnic i całych miast formuło-
wane w Europie Zachodniej (np. Rotterdam, Kopenhaga, Berlin), które służą nie tylko poprawie 
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Rynki  
eksportowe  
(CEE, WNP)

Potencjał
naukowy

Siła
nabywcza

Współpraca
europejska

Świadomość
decydentów

Silne 
krajowe firmy
przemysłowe

jakości życia mieszkańców tych metropolii i uniknięciu zmarnowania środków na nietrafione inwe-
stycje, ale też ułatwiają im wczesne budowanie przez sektor prywatny i publiczny kompetencji na 
perspektywicznych rynkach. Metropolie Europy Środkowej – w tym Polski – także mogłyby pójść 
tą ścieżką pod warunkiem zapewnienia dobrego otoczenia dla eksperymentowania i współpracy 
sektora prywatnego, publicznego oraz ośrodków badawczych. 

Istotną barierą dla naszego regionu pozostaje jednak brak silnych lokalnych partnerów przemy-
słowych i usługowych. W przeciwieństwie do metropolii niemieckich, holenderskich czy skandy-
nawskich, duże miasta w Europie Środkowej mają ograniczone możliwości współpracy z sektorem 
prywatnym na etapie pierwszych testów nowych rozwiązań technicznych. Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku wdrażania kapitałochłonnych innowacji w transporcie, gospodarce cyfrowej oraz 
systemie energetycznym, takich jak zeroemisyjne dzielnice, sieci ciepłownicze nowej generacji, zau-
tomatyzowana logistyka czy transport miejski. W długim okresie organiczny rozwój krajowych firm 
będzie niwelował ten problem, prowadząc do stopniowego wzrostu skali oraz złożoności wdraża-
nych projektów. Obecnie jednak tego rodzaju współpraca ma charakter wyspowy, zdeterminowany 
przez obecność silnych krajowych podmiotów w danej niszy rynkowej, tak jak w przypadku działań 
na rzecz elektryfikacji autobusów. Tam, gdzie takich partnerów nie ma miasta musza polegać na 
partnerach zagranicznych i imporcie innowacji, naśladując metropolie zachodnie.

Schemat 2. Czynniki sukcesu rozwoju innowacji (w tym ekoinnowacji) w aglomeracjach 
Europy Środkowej

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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W perspektywie krótko- i średnioterminowej problem niedoboru lokalnych partnerów przemysło-
wych dla polskich metropolii można zaadresować stawiając na te innowacje cyfrowe i organizacyj-
ne, do których firmy lokalne mogą być lepiej przystosowane, promując jednocześnie nowatorskie 
rozwiązania inżynieryjne, architektoniczne i projektowe. Sprzyja temu światowy kierunek zmian 
zarówno w energetyce, i transporcie oraz (w mniejszym stopniu) w przemyśle cyfrowym. Na zna-
czeniu zyskuje efektywna integracja poszczególnych technologii oraz elementów infrastruktury 
miejskiej w ramach rozwiązań systemowych. Sposobem na przyspieszenie rozwoju lokalnej bazy 
przemysłowo-usługowej oferującej zaawansowane rozwiązania techniczne na rzecz miast jest 
również współpraca ośrodków między sobą, a także z firmami prywatnymi oraz lokalnymi uni-
wersytetami i ośrodkami badawczymi. Dotyczy to zwłaszcza poszukiwania partnerów w projek-
tach międzynarodowych, które promują tworzenie konsorcjów z udziałem podmiotów krajowych 
i zagranicznych. Skuteczne wdrożenie rozwiązań wypracowanych wspólnie przez szerszą koalicję 
może być skuteczniejszym sposobem na stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki niż próby sa-
modzielnego opracowywania innowacji „od zera”, wyłącznie w oparciu o własne zasoby. Wynika 
to nie tylko z ograniczeń firm krajowych, ale też obecnego modelu rozwoju przetwórstwa prze-
mysłowego w Europie i na świecie, opierającego się na długich łańcuchach wartości oraz daleko 
idącej specjalizacji poszczególnych dostawców. Włączenie się do konkurencji między najsilniej-
szymi ośrodkami wymaga więc od środkowoeuropejskich aglomeracji skutecznego angażowania 
lokalnych podmiotów do szerszych projektów wdrażanych w ramach Fabryki Europa oraz unikania 
prób budowy autarkii technologicznej. W tym kontekście pożądane jest podejmowanie inicjatyw 
pilotażowych o znaczeniu europejskim (np. zeroemisyjne dzielnice). Pozwolą one na wzmocnienie 
przewag konkurencyjnych dla rosnących firm krajowych (znajomość lokalnej specyfiki) oraz będą 
przyciągały silne podmioty międzynarodowe dysponujące niezbędnym know-how i kapitałem wy-
maganym do ich efektywnego wdrożenia. Tego rodzaju inicjatywy mogą pełnić rolę klastrotwórczą 
oraz ułatwiać przepływ wiedzy, tworząc zasoby cennych kompetencji, kapitału relacyjnego oraz 
innych rodzajów industrial commons. 

Miasta średniej wielkości i ośrodki tradycyjnego 
przemysłu 
Kluczowe dla rozwoju miast i dobrobytu ich mieszkańców – niezależnie od wielkości danego 
ośrodka – pozostają efekty wdrożenia zasobooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań. Impuls dla 
rozwoju krajowych dostawców powinien być więc pochodną inwestycji mających przede wszyst-
kim na celu poprawę jakości życia oraz modernizację infrastruktury miejskiej, a nie stanowić głów-
ną motywację do ich podejmowania. Dążenie do wzrostu innowacji, obniżenia emisyjności oraz 
poprawy efektywności gospodarowania zasobami jest jednak spójne z działaniami, które odpo-
wiadają na wyzwania rozwojowe nie tylko miast dużych, ale i średnich. Dotyczy to zwłaszcza 
trzech obszarów:

• cyfrowej oraz niskoemisyjnej rewitalizacji wraz z ograniczeniem zjawiska urban sprawl,

• transportu publicznego łączącego lokalne ośrodki,

• integracji funkcjonalnej lokalnych ośrodków badawczych i centrów rozwojowych.
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Badania międzynarodowe wskazują na pozytywny wpływ zwartego modelu przestrzennego roz-
woju miast na ich produktywność, innowacyjność oraz rozwój społeczny, przy jednoczesnym wzro-
ście ryzyka kongestii oraz negatywnego oddziaływania na zdrowie (Ahlfeldt i Pietrostefani 2017). 
Uwzględnienie wymiaru środowiskowo-zasobowego w polityce skierowanej do miast średniej wiel-
kości pozwala w pełni wykorzystać pozytywne efekty koncentracji zasobów na poziomie lokalnym 
oraz zwartego rozwoju infrastruktury miejskiej bez pogarszania jakości życia mieszkańców. Co istotne, 
dostosowanie działań podejmowanych w ramach programów rewitalizacyjnych do długoterminowych 
celów polityki energetyczno-klimatycznej oraz europejskiej agendy cyfrowej (dostęp do Internetu 
szerokopasmowego, głęboka termomodernizacja budynków, rozwój inteligentnych sieci elektroener-
getycznych oraz ciepłowniczych, rozproszone źródła energii, zeroemisyjne źródła ogrzewania, infra-
struktura dla elektromobilności oraz paliw alternatywnych w transporcie) pozwala na zapewnienie 
ich trwałego, pozytywnego oddziaływania na społeczno-gospodarczy rozwój miast, bez konieczności 
podejmowania ponownego dużego wysiłku inwestycyjnego w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

Wsparcie dostawców niskoemisyjnych rozwiązań nie 
powinno być głównym czynnikiem determinującym 
inwestycje w poprawę jakości życia oraz modernizację 
infrastruktury w polskich miastach.

Rosnące wymogi środowiskowe oraz obniżenie zasobochłonności rozwoju gospodarczego 
stanowi szczególne wyzwanie dla ośrodków uzależnionych od tradycyjnych branż przemysłu. 
Problem ten obejmuje nie tylko górnictwo i energetykę węglową, ale również emisyjne i ener-
gochłonne branże przetwórstwa przemysłowego, takie jak hutnictwo, produkcja cementu czy 
produkcja nawozów, które w warunkach środkowoeuropejskich ulokowane są często w miastach 
średniej wielkości. Zakłady z tych branż przeszły w ubiegłym ćwierćwieczu restrukturyzację: 
część mocy produkcyjnych została wygaszona, reszta zaś – poddana gruntownej modernizacji, 
w tym pod kątem norm środowiskowych UE. Z perspektywy lokalnej stanowią one istotne źró-
dło dobrze płatnych miejsc pracy. W Polsce dotyczy to m.in. Górnego Śląska, Puław, Płocka czy 
Polic, a więc ośrodków opierających swój dotychczasowy rozwój na przemyśle ciężkim. Chociaż 
obecnie sytuacja na rynku pracy tych miast jest zdecydowanie lepsza niż w czasie transformacyj-
nej restrukturyzacji, to muszą być one nadal gotowe do zmian. Wzrost kosztów pracy, cyfryzacja 
gospodarki światowej oraz konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych powodują, że więk-
szość branż przemysłu ciężkiego przejdzie – w perspektywie roku 2050 – bardzo głęboką restruk-
turyzację. W jej wyniku przewagę konkurencyjną mogą uzyskać zakłady ulokowane w klastrach, 
korzystające z tzw. symbiozy przemysłowej, która pozwala im na łączenie przepływów surowców 
między poszczególnymi branżami (przykład Kalundborgu), a w przyszłości – ułatwi rozwój tech-
nologii CCS/CCU dzięki korzyściom skali (np. plany zintegrowanego zarządzania infrastrukturą 
przesyłową CO2 w Rotterdamie). Dominujący w okresie realnego socjalizmu rozproszony model 
uprzemysłowienia może więc nie mieć przyszłości, zwłaszcza, że pojawienie się innowacji w ob-
szarze recyklingu i efektywniejszego wykorzystania materiałów wytwarzanych przez przemysł 
ciężki prowadzi do obniżenia popytu na produkcję sektora, co wymuszać będzie zamknięcie lub 
ograniczenie skali działania części zakładów. Prowadzi to do następujących wniosków: 
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• po pierwsze, współdziałanie polityki regionalnej, przemysłowej, innowacyjnej i środowisko-
wej powinno uwzględniać nie tylko konieczność restrukturyzacji ośrodków zależnych od gór-
nictwa węgla kamiennego (o których piszemy w rozdziale 3.), ale też średnich i małych miast 
bazujących na dużych zakładach przemysłu ciężkiego – szczególnie znajdujących się na ob-
szarach cechujących się niską dywersyfikacją sektorową oraz niekorzystną sytuacją na lokal-
nym rynku pracy (Wykresy 16.-17.); 

• po drugie, uwzględnienie lokalnego wymiaru oddziaływania narzędzi polityki klimatycznej 
i zmian technologicznych na ośrodki zależne od tradycyjnego przemysłu stanowi dodatkowy 
argument za sprawnym wdrażaniem narzędzi ochrony przed carbon leakage na poziomie kra-
jowym (zob. Bukowski i Śniegocki 2017a); 

• po trzecie, instrumenty osłonowe powinny być traktowane jako narzędzia przejściowe, dające 
czas na modernizację technologiczną umożliwiającą głęboką redukcję emisji w istniejących 
zakładach oraz dywersyfikację gospodarczą zależnych od nich ośrodków; 

• po czwarte, administracja publiczna oraz przedsiębiorstwa powinny aktywniej zaangażować 
się w działania na rzecz rozwoju niskoemisyjnych technologii przemysłowych (również w ra-
mach działania Funduszu na rzecz Innowacji) tak, by zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju 
takich rozwiązań, które będą dopasowane do specyfiki przestrzennej krajowego przemysłu.

 
Wykres 16. Regionalna sytuacja na rynku pracy a udział emisyjnego i energochłonnego 
przemysłu w zatrudnieniu w 2015 r.
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Wykres 17. Udział branż podatnych na szoki związane z polityką klimatyczną w zatrudnieniu na 
poziomie regionalnym w 2015 r.
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Obszary wiejskie

Technologie cyfrowe, poprawa wydajności zasobowej oraz transformacja energetyczna mogą być 
również katalizatorem modernizacji na terenach wiejskich, a jednocześnie powodzenie tych pro-
cesów będzie zależało od tempa postępu organizacyjnego w rolnictwie. Rozwój energetyki roz-
proszonej oraz jej cyfrowa integracja z Krajowym Systemem Energetycznym zapewnia bowiem 
gospodarstwom rolnym dodatkowe źródło przychodów, jak również umożliwia dywersyfikację 
działalności, produktywne wykorzystanie odpadów oraz wdrożenie metod produkcji wymagają-
cych dostępu do stabilnych dostaw energii elektrycznej. Jednocześnie konieczność wdrożenia 
kapitałochłonnych inwestycji oraz osiągnięcie skali działalności pozwalające na efektywne wy-
korzystanie rozproszonych technologii cieplnych (np. biogazowni) będzie tworzyło bodźce do 
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zacieśniania współpracy między gospodarstwami rolnymi oraz ich konsolidacji. Zrównoważone, 
efektywne wykorzystanie odnawialnych zasobów w rolnictwie wymaga więc dobrej organizacji 
i zaangażowania kapitału: finansowego, ludzkiego i społecznego. Warto przy tym zauważyć, że 
podobnie jak w przypadku miast, transformacja sektora energetycznego powinna być postrzegana 
jako jeden z obszarów modernizacji (sprzyjający również poprawie jakości życia oraz rozwojo-
wi gospodarczemu), a nie nowy fundament rozwoju gospodarczego terenów wiejskich. Wynika 
to z ograniczonego udziału sektora produkcji energii elektrycznej w gospodarce. Tym niemniej, 
w przypadku mniejszych gmin, w których lokowane są duże farmy wiatrowe czy też fotowoltaicz-
ne nakierowane na pracę na rzecz całego krajowego systemu energetycznego, rozwój energetyki 
odnawialnej może generować istotny impuls rozwojowy przez poprawę sytuacji finansowej samo-
rządu i umożliwienie jego zaangażowania w kolejne projekty modernizacyjne.

Schemat 3. Rozwój energetyki odnawialnej jako element modernizacji polskiego rolnictwa

Modernizacja rolnictwa Rozwój OZE

Wzrost skali działania

Wzrost wydajności

Profesjonalizacja zarządzania

Kooperacja z otoczeniem

Skłonność do wdrażania innowacji

Rozwój bioenergetyki

Stabilizacja dostaw energii elektrycznej

Zagospodarowanie odpadów

Bodziec do kooperacji oraz wdrażania innowacji

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa

5.3 Lokalne oblicza megatrendów

Kierunki polityki regionalnej odpowiadające na współczesne wyzwania zasobowo-środowisko-
we są jednocześnie spójne z innymi megatrendami definiującymi kierunki rozwoju współczesne-
go świata – postępem technologicznym i zmianami demograficznymi (por. Bukowski i Śniegocki 
2017b). Wychodzą one także naprzeciw implikowanej przez doświadczenia międzynarodowe (por. 
Rozdział 4.) konieczności koncentracji oraz integracji rozproszonych potencjałów rozwojowych. 
Rozwiązania poprawiające efektywność wykorzystania infrastruktury komunalnej oraz transpor-
towej w miastach stanowią kluczowy element koncepcji smart city, jednocześnie wychodząc na-
przeciw potrzebom wszystkich grup wiekowych, w tym osób starszych (wygodny transport pu-
bliczny, dostęp do szerokopasmowego Internetu, niskie koszty zmienne utrzymania mieszkań, 
czyste powietrze), a także zachęcając do kontynuowania urbanizacji. Kompleksowa rewitalizacja 
obejmuje nie tylko aspekty energetyczne, transportowe oraz kwestie adaptacji do zmian klimatu, 
ale też zapewnienie dostępu do infrastruktury sieciowej, a także zmodernizowanych budynków 
użyteczności publicznej. Łączenie tych elementów w ramach zintegrowanych projektów pozwala 
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przyspieszyć proces inwestycyjny, uzyskać korzyści skali oraz nadać widoczny dla sektora pry-
watnego (również na poziomie ponadlokalnym) impuls do rozwoju danego terenu. Z kolei rozwój 
lokalnego transportu publicznego może pełnić rolę integrującą rozproszone potencjały, a tak-
że poprawiać standard życia mieszkańców mniejszych ośrodków poprzez poprawę rzeczywiste-
go dostępu do zróżnicowanych usług publicznych dobrej jakości. Modernizacja technologiczna 
oraz zmiana struktury działalności gospodarczej zarówno w ośrodkach tradycyjnego przemysłu, 
jak i na terenach wiejskich odpowiada natomiast trendom technologicznym, a w dłuższym okre-
sie stanowi również odpowiedź na problemy rynku pracy związane z pogarszającą się strukturą 
demograficzną.

Tabela 4. Zasobowy wymiar rozwoju regionalnego a megatrendy technologiczne 
i demograficzne

Technologie Demografia

Innowacje i ekoinnowacje 
w miastach oraz rozwój cyfrowy

Green, smart city

Środowisko miejskie przyjazne dla 
mieszkańców w każdym wieku, 

sprzyjające zrównoważonej 
urbanizacji

Niskoemisyjna rewitalizacja 
i ograniczenie urban sprawl

Zintegrowane inwestycje łączące modernizację i rozwój infrastruktury 
komunalnej, cyfrowej i społecznej

Transport publiczny łączący 
lokalne ośrodki i duże aglomeracje

Kumulacja potencjału 
ludzkiego ułatwiająca 
absorpcję innowacji

Usprawnienie powszechnego 
dostępu do usług publicznych

Integracja funkcjonalna uczelni 
i ośrodków badawczych 
w mniejszych ośrodkach 
i aglomeracjach

Wzrost zdolności gospodarki 
lokalnej do absorpcji innowacji

Wsparcie niskoemisyjnej 
modernizacji i dywersyfikacji 
ośrodków tradycyjnego przemysłu

Potencjał Przemysłu 4.0, 
pojawienie się nowych nisz 
rynkowych ułatwiających 

dywersyfikację Odpowiedź na wyzwania wymiany 
pokoleniowej w tradycyjnych 

sektorach oraz niedoboru 
pracowników w innych branżach

Rozwój OZE wspierający 
modernizację rolnictwa

Konsolidacja 
i profesjonalizacja ułatwia 

wdrożenie nowych 
technologii i modeli 

biznesowych

Źródło: opracowanie własne WiseEuropa
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Podsumowanie

Współczesna gospodarka premiuje ośrodki najsilniejsze, dysponujące unikalnym połączeniem do-
brze wykształconej populacji, gęstej sieci zróżnicowanych firm oraz rozwiniętych instytucji na-
ukowo-badawczych. Jednocześnie w mniejszym niż w przeszłości stopniu centra te oddziałują na 
swoje bezpośrednie otoczenie poprzez dyfuzję aktywności gospodarczej do blisko położonych, 
lecz mniejszych i mniej zróżnicowanych regionów. Czynnik, który zapewniał zrównoważony regio-
nalnie rozwój państw rozwiniętych w drugiej połowie XX wieku stracił tym samym na znaczeniu. 
Z drugiej strony, dzięki technicznym i organizacyjnym innowacjom, z uprzemysłowienia poprzez 
włączenie się w międzynarodowe łańcuchy wartości skorzystały niektóre gospodarki wschodzące. 
Warunkiem było dysponowanie przez nie regionami łączącymi korzystne położenie geograficzne 
z relatywnie dobrze rozwiniętą infrastrukturą i kapitałem ludzkim oraz minimalnym poziomem 
bezpieczeństwa instytucjonalnego. W tym gronie znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia, dla 
której drogą do uprzemysłowienia po roku 1990 stało się włączenie z Fabryką Europa rozciągają-
cą się pomiędzy Lombardią a doliną Renu i Beneluksem.

Z utrzymującego się przez prawie trzy dekady wysokiego wzrostu gospodarczego najbardziej 
skorzystały najlepiej rozwinięte ośrodki Polski, Czech, Słowacji, Rumunii czy Węgier. Jednak po-
czątkowy dystans rozwojowy był na tyle wysoki, że nawet one nie zdołały w tym czasie zbudować 
potencjału pozwalającego im na w pełni samodzielną konkurencję w skali europejskiej i global-
nej. Ustępują czołowym aglomeracjom Europy Zachodniej pod względem infrastruktury miejskiej 
(transport publiczny, jakość przestrzeni, baza naukowa i kulturalna), i mieszkaniowej (dekapitali-
zacja budynków, średni metraż mieszkań), a także struktury gospodarczej (rodzaj i wielkość firm 
oraz podejmowanych przez nie typów działalności). Jednocześnie ich przewaga rozwojowa nad 
mniejszymi ośrodkami i regionami peryferyjnymi w obrębie każdego kraju jest nie mniejsza, a nie-
kiedy nawet większa niż w Europie Zachodniej. 

Dlatego środkowoeuropejska polityka regionalna nie może ograniczać się do prostych recept. 
Z jednej strony zapewnienie połączeń transportowych między ośrodkami wzrostu a peryferiami 
nie wystarcza już do wyrównania poziomu zamożności w przekroju terytorialnym. Z drugiej, do-
towanie mniejszych ośrodków szybko napotyka na problem wyczerpywania się zasobów i male-
jących krańcowych przychodów skali, a w konsekwencji także owocuje niską efektywnością eko-
nomiczną nie przynosząc zadowalających efektów. Konieczna jest więc koncentracja zasobów tak 
tematyczna jak i przestrzenna. W ramach wsparcia obszarów peryferyjnych priorytetem powinien 
być rozwój połączeń funkcjonalnych (transport, nauka, kultura, biznes) między nimi i silniejszymi 
aglomeracjami oraz pomiędzy położonymi blisko siebie miastami średniej wielkości. Ważne jest 
także podnoszenie jakości życia mieszkańców tych ośrodków i zapobieganie procesom dezurba-
nizacyjnym, poprzez rewitalizacje tkanki miejskiej i mieszkaniowej oraz podnoszenie standardu 
usług publicznych w nich oferowanych (przede wszystkim edukacja, ochrona zdrowia i kultura 
oraz usługi urzędowe świadczone face-to-face i on-line). 
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Istotnym wymiarem polityki regionalnej muszą więc być zintegrowane działania w obszarze 
cyfrowym, infrastrukturalnym i energetyczno-klimatycznym. Ich celem powinno być wyrównanie 
jakości życia pomiędzy miastami mniejszymi i większymi oraz efektywne wykorzystanie ograni-
czonych zasobów rozwojowych (transport publiczny, kompleksowa rewitalizacja substancji miesz-
kaniowej i infrastruktury publicznej, ograniczenie urban sprawl, oszczędność energii, zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych, podnoszenie jakości środowiskowej otoczenia). Co istotne, mogą one 
też stanowić katalizator szerszych zmian w obszarach problemowych: ośrodkach tradycyjnego 
przemysłu oraz na obszarach wiejskich, w których szczególną wartość dodaną do rozwoju go-
spodarczego mogą wnieść inwestycje w odnawialne źródła energii – tak na potrzeby lokalne jak 
i w odpowiedzi na zapotrzebowanie krajowego systemu energetycznego.
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