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Przedmiotem rozważań w  tym wystąpieniu są przekształcenia gospodar-
cze regionu śląskiego widziane z  perspektywy rozwoju regionalnego, a  więc per-
spektywy wielowymiarowej. Rozwój regionalny jest równocześnie gospodarczy, 
społeczny, środowiskowy, infratechniczny czy urbanistyczny. Jednakże diagnoza 
doświadczeń gospodarczych wydaje się być swoistą zmienną motoryczną pozwala-
jącą zrozumieć przekształcenia w innych sferach funkcjonowania regionu śląskiego. 
diagnoza doświadczeń historycznych Śląska widziana z perspektywy rozwoju regio-
nalnego nakazuje stawiać pytania o sumaryczny efekt przekształceń gospodarczych 
rozpatrywany w kategoriach sukcesu lub porażki, osiągnięć otwierających nowe per-
spektywy rozwojowe na przyszłość lub klęski nakazującej powrót na starą ścieżkę 
rozwojową. dla dalszych rozważań pomocnicze będą pytania:

•	 co trwałego zostało zbudowane, wykreowane, zorganizowane w  regionie 
i stanowi kapitał na przyszłość,

• jakie pozytywne procesy, zjawiska, tendencje zostały uruchomione w regionie 
i trwają nadal indukując kolejne pozytywne przekształcenia,

• co stało się złego w  regionie i  kładzie się cieniem na przyszłości regionu – 
procesy likwidacyjne, niezrealizowane pomysły i projekty, szkodliwe działania?

Pierwsze pytanie jest pytaniem o  konkretne osiągnięcia zasługujące na miano 
innowacji regionalnych. Przykładów nowych wartości wykreowanych w regionie jest 
bardzo dużo – od nowych urządzeń infrastruktury transportowej i  telekomunika-
cyjnej poprzez nowe strefy aktywności gospodarczej i  zrewitalizowane przestrze-
nie miejskie do nowych form organizacji gospodarki wiedzy i gospodarki kreatywnej  
oraz wielu inicjatyw gospodarczych integrujących środowiska gospodarcze i badaw-
cze nastawione na rozwój technologiczny. Można tu długo wyliczać konkretne 
pomysły projektowe, zrealizowane inwestycje budowlane, czy skutecznie przepro-
wadzone inicjatywy środowiskowe, ale zawsze na końcu rodzi się dodatkowe pytanie 
o sumaryczny efekt – czy to o to chodziło, jaka jest waga tych osiągnięć w skali regio-
nalnej, czy to przyniesie trwałe zmiany itp. Pytanie drugie, o  pozytywne procesy, 
zjawiska, czy tendencje zmian jest już samo w sobie pytaniem syntezującym, wska-
zującym efekty finalne. Jednakże bez pierwszego pytania odnoszącego się do kon-
kretnych dokonań i  wskaźników to potwierdzających pytanie o  ogólny kierunek 
przekształceń może łatwo zmienić się w zideologizowany spór, w którym obrońcy 
starego porządku będą prowadzić „dwustronny monolog” ze zwolennikami radykal-
nych zmian wszystkiego. Pytanie trzecie o zjawiska negatywne jest pytaniem weryfi-
kującym, pytaniem o niezbędne uzupełnienia dotyczące tego co zawsze występuje, 
czyli negatywne skutki zmian pozytywnych. 
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Gospodarka Śląska od lat zajmuje wyjątkowe miejsce w  gospodarce narodowej 
Polski. W tym regionie znajduje się (ciągle ?!) jeden z największych europejskich okręgów 
przemysłowych powstały w XiX wieku w oparciu o eksploatację złóż węgla kamiennego  
oraz rud cynku i ołowiu. Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) rozwijał się pomyślnie 
przez wiele lat. Szczególne warunki jego rozwoju i przekształceń pojawiły się w okresie 
PRL7. W latach 60. i 70. gospodarka Śląska przeżywała okres „dynamicznego, socjalistycz-
nego rozwoju”. Według planów i  innych mniej jawnych dyrektyw centrum polityczno-
-decyzyjnego rozbudowywano górnictwo węgla kamiennego i metali nieżelaznych oraz 
hutnictwo i koksownictwo. Wiele inwestycji centralnych było prowadzonych pod hasłem 
modernizacji. huta Katowice jako tak zwana huta surowcowa miała umożliwić moder-
nizację śląskiego, starego hutnictwa, w  tym zamykanie nierentownych i  uciążliwych 
dla środowiska obiektów produkcyjnych. Po kilku latach od rozpoczęcia budowy huty 
Katowice okazało się, że rozbudowywane będą także niektóre inne huty, bo potrzebny 
jest wzrost produkcji stali. Skala likwidacji przestarzałych obiektów produkcyjnych była 
znikoma. Rozbudowa hutnictwa pociągała za sobą rozbudowę koksownictwa. 

Odrębny problem stanowiło i nadal stanowi na Śląsku górnictwo węgla kamien-
nego. Jedynie część argumentów, które mogłyby przemawiać za jego rozbudową 
w  latach 60. i  70. da się zaliczyć do argumentów ekonomicznych. Należą do nich: 
krajowa polityka energetyczna oparta o  własne strategiczne surowce energetyczne 
oraz możliwości eksportowe polskiej gospodarki. cała reszta miała już zasadniczo 
wydźwięk polityczno-doktrynalny. Ówczesne kręgi polityczno-decyzyjne były mocno 
przekonane, że na węglu oparty jest jakikolwiek sensowny rozwój gospodarczy.  
im więcej węgla tym szybszy rozwój. do tego dochodziła jeszcze swoista celebra-
cja wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, której awangardę mieli stanowić górnicy. 
W powyższej atmosferze do kolejnych planów inwestycyjnych bez większego trudu 
wchodziły nowe kopalnie i wszystko inne co było górnictwu potrzebne do ekspansji 
i samozadowolenia: przemysł maszyn górniczych, elektronika górnicza, budownictwo 
mieszkaniowe górnictwa, szpitale górnicze, górnicze wyciągi narciarskie itp.

W drugiej połowie lat 80. XX wieku, to znaczy w momencie, gdy przebrzmiał już 
boom inwestycyjny gospodarki socjalistycznej, a  jeszcze nie rozpoczęły się zmiany 
strukturalne w gospodarce narodowej, gospodarka ówczesnego województwa kato-
wickiego charakteryzowała się następującymi właściwościami strukturalnymi8:

• górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i metali kolorowych anga-
żowało ponad połowę zatrudnionych w  przemyśle, z  tego samo górnictwo 
około 40% (w  momencie rozpoczęcia reform w  1990 r. w  kopalniach węgla 
kamiennego zatrudnionych było 387,9 tys. osób; 119,3 tys. osób w 2007 r.),

• około 36% potencjału wytwórczego przemysłu znajdowało się w fazie regresu 
(wg analizy cyklu życia jednostek produkcyjnych),

• jedynie niecałe 15% potencjału przemysłu stanowiły małe i  średnie przedsię-
biorstwa, zaś przedsiębiorstwa bardzo duże, zatrudniające ponad 2000 osób,  
aż 66,5% tego potencjału,

7 Szerzej na temat przekształceń gospodarki Śląska w PRL oraz na temat zmian w początkowym okresie 
lat 90. por. F. Kuźnik: Trudny czas przekształceń gospodarczych. Kilka uwag o restrukturyzacji gospo-
darki woj. katowickiego. Przegląd Powszechny nr 6/1996. s.281-294.

8 Według: Projekt planu regionalnego województwa katowickiego. cele i koncepcje rozwoju. Biuro Plano-
wania Przestrzennego w Katowicach. Katowice, styczeń 1989.
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• wyraźny niedorozwój występował w  sektorze usług – niespełna ¼ ogółu 
zatrudnionych,

• gospodarka województwa cierpiała na swoisty przerost funkcji zewnętrznych 
(zasilanie gospodarki narodowej w surowce i półprodukty o znaczeniu strategicz-
nym, zdobywanie dewiz itp.) przy niedorozwoju funkcji wewnętrznych obsługują-
cych popyt gospodarstw domowych i firm zlokalizowanych w regionie.

Po zmianach polityczno-ustrojowych z  lat 1989/1990 gospodarka Śląska stanęła 
przed wielkim i trudnym wyzwaniem przekształceń strukturalnych. Wynikały one:

• z konieczności dostosowania się przedsiębiorstw do funkcjonowania w warun-
kach gospodarki rynkowej,

• z  warunków reorientacji strategiczno-politycznej międzynarodowej wymiany 
i kooperacji gospodarczej Polski.

Konieczność dostosowania się do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn-
kowej oraz w  warunkach rysujących się nowych sojuszy strategiczno-politycznych 
Polski dotyczyła wszystkich podmiotów gospodarczych we wszystkich regionach kraju. 
Przedsiębiorstwa kompleksu paliwowo-energetycznego i metalurgicznego, które były 
rdzeniem gospodarki regionu śląskiego, były w sposób ekstremalny związane z polityką 
gospodarczą PRL. ich dotychczasowy rozwój, rozbudowa zdolności wytwórczych były 
w dużym stopniu dyktowane względami politycznymi – doktryna polityki gospodar-
czej, specjalizacja w ramach RWPG, wymagania strategiczne Układu Warszawskiego 
itp. ich sytuacja ekonomiczna i pozycja konkurencyjna na starych i nowych rynkach 
na początku lat 90. XX wieku także zależała od „nowej” polityki gospodarczej państwa. 
Rzecz w tym, że ta nowa polityka nie była w stanie szybko się wykrystalizować. 

Z  punktu widzenia oceny przekształceń gospodarki Śląska szczególnie ważne 
wydają się być następujące wyznaczniki polityki gospodarczej Polski w  pierwszej 
połowie lat 90. XX wieku:

• polityka antyinflacyjna rządu – ceny regulowane na produkty śląskiej 
gospodarki,

• wstrzymanie prywatyzacji w kompleksie paliwowo-energetycznym i metalurgii,
• silne, wpływowe grupy nacisku,
• opóźnienia w przekształceniach organizacyjnych przedsiębiorstw państwowych:

– górnictwo – spółki węglowe,
– hutnictwo – Polskie huty Stali (PhS),
– energetyka – konsolidacja organizacyjna i kapitałowa.

Polityka antyinflacyjna była z pewnością wyrazistym wyznacznikiem polityki gospo-
darczej pierwszych ekip rządowych po zmianach polityczno-ustrojowych w roku 1989. 
Jednym z instrumentów tej polityki była regulacja urzędowa cen na surowce, tworzywa 
konstrukcyjne i  energię. W  sposób niejako skoncentrowany dotyczyło to gospodarki 
Śląska. duże państwowe przedsiębiorstwa górnicze, hutnicze czy energetyczne nie 
miały najmniejszych szans stać się z marszu rentowne i konkurencyjne. Aby mogły stać 
się szybko sprawnymi uczestnikami rynku wymagały przekształceń, za które odpowie-
dzialny był w pierwszej kolejności właściciel, czyli państwo. Państwo jednak nie od razu 
miało pomysł na to co robić ze swoim ogromnym potencjałem gospodarczym na Śląsku. 
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Ze względów doktrynalnych odrzucono wtedy/zawieszono w  czasie (?) prywatyzację 
w  sektorach dominujących w gospodarce Śląska. Poza względami doktrynalnymi pry-
watyzacja tak dużych przedsiębiorstw państwowych i w tak dużej ilości wymagała czasu 
na przygotowanie merytoryczne. Trzeba powiedzieć sobie również, że miejscowe, kom-
petentne elity w górnictwie, hutnictwie czy energetyce też nie od razu miały pomysły 
na sukces swoich firm. częściej obok środowisk związkowych środowiska fachowe znające 
swoją firmę i  reguły rządzące rozwojem swojego sektora gospodarczego występowały 
jako grupy nacisku i oporu przeciw zmianom. Tu także potrzeba było czasu na zrozumienie 
nowych reguł gospodarczych i zmianę świadomości środowisk gospodarczych. 

W zarysowanej powyżej sytuacji pojawiły się różne opóźnienia w przygotowaniu się 
bardzo dużego kompleksu gospodarczego Śląska do strukturalnych, wielorakich prze-
kształceń. W pierwszej kolejności warto przypomnieć opóźnienia w przekształceniach 
organizacyjnych i  konsolidacji kapitałowej śląskich dużych przedsiębiorstw państwo-
wych. Spółki węglowe grupujące wg kryterium terytorialnego i inne jednostki zwią-
zane z obsługą wydobycia węgla powstały dopiero w 1993 roku, kiedy w górnictwie 
pojawiła się już pierwsza kumulacja zjawisk negatywnych, w tym rosnące zadłużenie 
kopalń. Konsolidacja hutnictwa żelaza i stali, w finalnym wydaniu w formie przedsię-
biorstwa Polskie huty Stali S.A. dokonała się dopiero na początku XXi wieku, chociaż 
sama idea przeprowadzenia takiej konsolidacji została sprecyzowana kilka lat wcze-
śniej. Konsolidacja organizacyjna i kapitałowa w energetyce pomieszana z chaotyczną 
prywatyzacją, w tym sektorze jeszcze się nie zakończyła.

Niezależnie od trudności wynikających z uwarunkowań politycznych i  społeczno-
-świadomościowych strukturalne przekształcenia gospodarki Śląska musiały nastę-
pować. Zwrot „musiały następować” oznacza tu z  jednej strony podkreślenie faktu, 
że przekształcenia takie następowały spontanicznie na zasadzie dostosowań rynkowych. 
Z drugiej zaś strony warto podkreślić, że istniały środowiska, głównie naukowe na Śląsku 
– techniczne, ekonomiczne, socjologiczne, które były przekonane o konieczności prowa-
dzenia polityki restrukturyzacji wrażliwych sektorów gospodarczych w regionie. Można 
było zresztą, w tym względzie sięgnąć do dobrych doświadczeń polityk restrukturyzacji 
starych regionów przemysłowych Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

W Polsce, w latach 90. XX wieku dla sektorów gospodarczych szczególnie istotnych 
w regionie śląskim przyjęto formułę sektorowych rządowych programów restruktury-
zacji. Polska polityka gospodarcza (przemysłowa, strukturalna) posługiwała się dość 
długą listą sektorów restrukturyzacji9. dla zdefiniowanych sektorów restrukturyzacji 
przygotowywano odrębne programy restrukturyzacji, akceptowane przez Rząd RP.  
do profesjonalnie przygotowanych programów dochodziły regulacje prawne w postaci 
ustaw i  rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Nie sposób omówić tu wszystkich 
dotyczących Śląska rządowych, sektorowych programów restrukturyzacji. Zmie-
niały się one zresztą wraz ze zmianami ekip rządowych tak, że przy każdym sektorze 
restrukturyzacji mamy do czynienia ze swoistą wiązką programów i ustaw sejmowych. 

9 F. Kuźnik, Regionalna struktura, skala i  specyfika procesów restrukturyzacji przemysłu z  określeniem 
obszarów problemowych z punktu widzenia strategii rozwoju regionalnego w latach 2000–2006, Eksper-
tyza wykonana dla Ministerstwa Gospodarki. departament Rozwoju Regionalnego, Katowice 1999, s. 28, 
maszynopis.
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Wszystko to razem wzięte to już pokaźny pakiet materiałów źródłowych dla history-
ków gospodarczych. Z licznych programów restrukturyzacji warto wymienić program 
restrukturyzacji górnictwa kamiennego opracowany i zrealizowany z sukcesem przez 
rząd premiera Jerzego Buzka. Profesjonalizm samego programu, skala dokonanych 
zmian, dialog społeczny wokół programu, kompleksowy i bardzo dobrze prowadzony 
monitoring sektora to cechy, które pozostawiły pozytywny ślad na dalszych etapach 
restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.

Proces realizacji sektorowych, rządowych programów restrukturyzacji nie odbywał 
się bezproblemowo. Można mówić tu o wielu dylematach realizacyjnych. do podsta-
wowych należały:

• spory polityczne wokół i w obrębie sektorów restrukturyzacji,
• niespójność różnych polityk rządowych: antyinflacyjnej, prywatyzacyjnej, obron-

nej, energetycznej, rządowych, sektorowych programów restrukturyzacji,
• mimo sporów politycznych utrzymanie linii strategicznej restrukturyzacji głów-

nych sektorów gospodarki regionu.
Każdy program restrukturyzacji dotyczący ważnych sektorów gospodarki Śląska 

budził kontrowersje zasadnicze – realizować go, czy w całości odrzucić. Kontrowersje 
falowały w zależności od koniunktury gospodarczej – przy lepszej koniunkturze rosła 
aktywność przeciwników, a przy gorszej koniunkturze zwolenników restrukturyzacji. 
Z powodów oczywistych najbardziej kontrowersyjną składową programów restruk-
turyzacji były działania likwidacyjne – zamykanie zakładów, redukcje zatrudnienia 
itp. oraz pomoc publiczna na rzecz poddawanych restrukturyzacji przedsiębiorstw. 
Na to wszystko nałożyła się jeszcze wzmiankowana już poprzednio niespójność 
różnych polityk rządowych. Tak naprawdę trzeba przyjąć do wiadomości, że zado-
walającej spójności tu być nie mogło. Nie chodzi tu o krytykę tego czy innego rządu, 
tego czy innego ministra odpowiedzialnego za dany program. chodzi tylko o pod-
kreślenie obiektywnie trudnych warunków realizacji programów restrukturyzacji.

Ogólnie biorąc, można mówić o sukcesach w przekształcaniu gospodarki Śląska, 
w  tym o  sukcesach polityki restrukturyzacji jej głównych sektorów. do podstawo-
wych sukcesów można zaliczyć:

• utrzymanie się głównych sektorów gospodarki regionu na rynkach krajowych 
i międzynarodowych,

• sanację sytuacji finansowej restrukturyzowanych sektorów,
• utrzymanie miejsc pracy; zredukowanych ale trwałych,
• rozpoczęcie prywatyzacji w hutnictwie i energetyce,
• rozwój nowych sektorów w  regionie, na przykład sektora przemysłu motory- 

zacyjnego,
• wypracowanie koncepcji prywatyzacji dla górnictwa węgla kamiennego,
• inwestycje zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Sukcesu przekształceń strukturalnych w  gospodarce Śląska są z  pewnością suk-

cesami umiarkowanymi i  to z  kilku powodów. Po pierwsze, zostały okupione dużymi 
nakładami publicznymi, dokonane wysiłkiem państwa i  samorządów terytorialnych 
regionu. Mówiąc o nakładach ma się na myśli zarówno wydatki budżetowe, świadczenia 
pochodzące z różnych funduszy jak i utracone przychody, które były najczęściej udzia-
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łem gmin. Po drugie, zostały dokonane kosztem ludzi – pracowników przedsiębiorstw, 
mieszkańców regionu i ich środowiska zamieszkania. Były to koszty społeczne związane 
z utratą pracy, pogorszeniem się warunków zamieszkania i dostępności do różnych usług 
społecznych. Warto było te koszty ponosić po to, aby nie żyć iluzjami, aby wiedzieć  
co tak naprawdę warta z ekonomicznego punktu widzenia jest „stara” gospodarka Śląska  
i  po to, aby budować „nową” gospodarkę i  siłę konkurencyjną regionu. Jest również 
trzeci powód, dla którego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do sukcesów przekształ-
ceń strukturalnych w  gospodarce Śląska. Mianowicie, osiągnięte rezultaty są dosyć 
kruche, łatwo je zaprzepaścić, odwrócić bieg zdarzeń i na nowo wywołać multiplikujące 
się skutki typu: nowa fala zadłużeń przedsiębiorstw, odpływ inwestorów i kooperantów, 
brak środków na inwestycje rozwojowe, na wsparcie innowacji, na badania nad nowymi 
technologiami, na przykład czystymi technologiami węglowymi. 

Syntetyczna ocena przekształceń gospodarczych w regionie powinna oprzeć się 
na następujących pytaniach:

• o pozycję konkurencyjną jaką region zajmuje po przekształceniach,
• o atrakcyjność regionu dla biznesu, osadnictwa czy turystów,
• o wizerunek regionu w otoczeniu, także międzynarodowym i globalnym.
Pozycję konkurencyjną regionu śląskiego można ująć w  przestrzeni krajowej  

– województwo śląskie na tle pozostałych województw oraz w przestrzeni europej-
skiej – miejsce województwa w rankingach regionów europejskich. W porównaniach 
krajowych, biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne takie jak PKB na mieszkańca, 
produktywność gospodarki regionu czy stopa bezrobocia, województwo śląskie 
plasuje się stale na drugiej pozycji po województwie mazowieckim. 

Tabela nr 1. Produkt krajowy brutto / 1 mieszk.

Jednostka terytorialna
Pozycja

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ŁÓdZKiE 9 8 7 7 7 7 6 6 6
MAZOWiEcKiE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAŁOPOLSKiE 10 10 10 10 11 10 10 10 9
ŚLĄSKIE 2 2 2 2 2 2 3 3 2
LUBELSKiE 15 15 15 16 16 16 16 15 15
POdKARPAcKiE 16 16 16 15 15 15 15 16 16
POdLASKiE 14 12 12 14 14 14 14 14 14
ŚWiĘTOKRZYSKiE 13 13 13 13 13 13 12 12 12
LUBUSKiE 8 9 9 9 9 8 8 8 10
WiELKOPOLSKiE 3 3 3 3 3 3 4 4 4
ZAchOdNiOPOMORSKiE 5 5 6 6 6 6 7 7 7
dOLNOŚLąSKiE 4 4 4 4 4 4 2 2 3
OPOLSKiE 11 11 11 11 10 11 11 11 11
KUJAWSKO-POMORSKiE 7 7 8 8 8 9 9 9 8
POMORSKiE 6 6 5 5 5 5 5 5 5
WARMińSKO-MAZURSKiE 12 14 14 12 12 12 13 13 13

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 19.09.2012
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Wykres nr 1. Produkt krajowy brutto / 1 mieszk. (Polska = 100%)

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 19.09.2012

Tabela nr 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego

Jednostka terytorialna
Pozycja

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 ŁÓdZKiE 9 10 11 10 11 11 12 10
 MAZOWiEcKiE 16 15 14 14 14 16 15 15
 MAŁOPOLSKiE 15 15 16 15 13 13 13 13
 ŚLĄSKIE 12 13 13 13 15 14 14 14
 LUBELSKiE 11 11 9 7 7 7 9 8
 POdKARPAcKiE 10 9 7 5 5 5 5 4
 POdLASKiE 13 12 12 12 10 9 7 7
 ŚWiĘTOKRZYSKiE 6 5 5 3 2 6 6 6
 LUBUSKiE 3 3 4 6 6 3 4 5
 WiELKOPOLSKiE 14 14 15 16 16 15 16 16
 ZAchOdNiOPOMORSKiE 2 2 2 2 3 2 2 2
 dOLNOŚLąSKiE 5 5 6 9 8 9 9 11
 OPOLSKiE 8 8 8 8 9 7 8 8
 KUJAWSKO-POMORSKiE 4 4 3 3 3 3 3 3
 POMORSKiE 7 7 10 11 12 11 11 12
 WARMińSKO-MAZURSKiE 1 1 1 1 1 1 1 1

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 19.09.2012

Zauważyć jednak trzeba, że rośnie różnica miedzy tymi regionami na niekorzyść 
województwa śląskiego. Jeszcze mniej korzystnie przedstawia się sytuacja gdyby 
do porównań wziąć aglomeracje miejskie. Tutaj wyraźniej uwidacznia się przewaga 
Warszawy i  jej obszaru metropolitalnego, a  także aglomeracji miejskich Poznania, 
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Krakowa czy Wrocławia nad Aglomeracją Górnośląską, która stanowi rdzeń gospo-
darczy regionu10.

W układzie międzynarodowym, w przestrzeni europejskiej województwo śląskie 
zajmuje pozycję daleką od czołówki europejskiej. Jest to jednak pozycja stale się 
polepszająca. Może ona ulec radykalnej poprawie o  ile cała gospodarka narodowa 
Polski zmieni swoją pozycję konkurencyjną w gospodarce europejskiej.

Tabela nr 3. Produkt krajowy brutto / 1 mieszk. w wybranych regionach Unii Europejskiej (2008 r.)

Pozycja Region PKB per 
capita (Eur)

% średniej 
wartości UE

1 iNNER LONdON 88 300 353
2 LUXEMBURG 81 200 324
3 RÉGiON dE BRUXELLES-cAPiTALE 60 600 242
4 GRONiNGEN 53 800 215
5 hOVEdSTAdEN 52 400 209
219 MAZOWiEcKiE 15 000 60
228 MORAVSKOSLEZSKO 12 200 49
232 ZÁPAdNÉ SLOVENSKO 11 400 46
236 ŚLĄSKIE 10 300 41 
238 dOLNOŚLąSKiE 10 200 41
239 WiELKOPOLSKiE 9 900 40
243 POMORSKiE 9 000 36
244 ŁÓdZKiE 8 900 35
245 ZAchOdNiOPOMORSKiE 8 600 34
247 MAŁOPOLSKiE 8 200 33
268 NORd-EST 4 000 16
269 YUGOiZTOchEN 3 800 15
270 SEVEREN TSENTRALEN 3 200 13
271 YUZhEN TSENTRALEN 3 200 13
272 SEVEROZAPAdEN 3 000 12

Źródło: statystyka regionalna EUROSTAT, 2011

Region śląski można uznać za atrakcyjny dla biznesu. decyduje o  tym między 
innymi dobra, prawdopodobnie najlepsza w kraju infrastruktura drogowa, a  także 
dobra infrastruktura kolejowa i  lotnicza. To co przesądza o  wysokiej atrakcyjno-
ści biznesowej regionu to podaż kapitału ludzkiego. Region śląski przez cały okres 
transformacji gospodarczej był i  nadal jest obszarem realizacji wielu inwestycji.  
Jest drugim po województwie mazowieckim obszarem koncentracji bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych. 

10 A. Klasik, F. Kuźnik, Aglomeracja Górnośląska wobec wyzwań przyszłości, [w:] Rola polskich aglomeracji 
miejskich wobec wyzwań strategii lizbońskiej, pod red. T. Marszała. Polska Akademia Nauk Komitet Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2008, Studia tom cXX, s. 152-179.
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Tabela nr 4. Pozycja województw wg wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej

Jednostka terytorialna
Pozycja

2000 2002 2004 2006 2008 2010
 ŁÓdZKiE 7 7 6 6 6 6
 MAZOWiEcKiE 1 1 1 1 1 1
 MAŁOPOLSKiE 5 5 5 5 5 5
 ŚLĄSKIE 2 2 2 2 2 2
 LUBELSKiE 10 11 11 11 11 11
 POdKARPAcKiE 11 9 9 10 10 9
 POdLASKiE 16 15 14 13 14 15
 ŚWiĘTOKRZYSKiE 12 12 13 15 13 13
 LUBUSKiE 14 14 15 14 15 12
 WiELKOPOLSKiE 3 3 3 4 3 3
 ZAchOdNiOPOMORSKiE 8 10 8 8 9 10
 dOLNOŚLąSKiE 4 4 4 3 4 4
 OPOLSKiE 15 16 16 16 16 16
 KUJAWSKO-POMORSKiE 9 8 10 9 8 8
 POMORSKiE 6 6 7 7 7 7
 WARMińSKO-MAZURSKiE 13 13 12 12 12 14

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 19.09.2012

Bardziej złożona jest problematyka atrakcyjności osadniczej województwa ślą-
skiego. Województwo jako całość, w  tym także wszystkie główne miasta regionu 
zmniejszyły w ostatnich dwudziestu latach liczbę mieszkańców. Wynika to z prawi-
dłowości procesu transformacji gospodarki regionu, która była w okresie realnego 
socjalizmu oparta na bardzo dużych transferach siły roboczej w sektorach ważnych 
dla gospodarki socjalistycznej. Z  chwilą zmniejszania się skali działania i  zatrud-
nienia w  górnictwie, koksownictwie czy hutnictwie nastąpił, także odpływ części 
mieszkańców poza region. Zmniejszanie zatrudnienia, po przerostach w tym zakre-
sie w  gospodarce socjalistycznej, następowało nawet w  przedsiębiorstwach, które 
weszły na ścieżkę rozwoju. Jest sukcesem gospodarki śląskiej, że w cały okresie trans-
formacji utrzymywała tendencje wzrostowe. To jednak musiało się odbić na wielkości 
zatrudnienia, a pośrednio na zmniejszaniu się liczby ludności. 
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Wykres nr 2. Ludność wg miejsca zameldowania

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, 19.09.2012

To, czy zmniejszanie się liczby ludności regionu ma charakter tendencji depo-
pulacyjnej pokaże dopiero przyszłość. Raport na temat potrzeb inwestycyjnych 
dużych polskich miast, w tym Katowic sugeruje, że tendencje wzrostowe utrzymają 
w  okresie do 2035 roku tylko Warszawa i  Kraków. Pozostałe miasta będą tracić 
ludność11. Wynika to także z ogólnej sytuacji demograficznej kraju. dziś jest stanow-
czo za wcześnie na wnioski o regresie ludnościowym regionu śląskiego, tym bardziej, 
że nie ma oznak regresu ekonomicznego. 

Województwo śląskie ciągle zachowuje wizerunek regionu przemysłowego 
w fazie restrukturyzacji gospodarczej. Jest często nadal utożsamiane z górnictwem 
i hutnictwem, chociaż te sektory gospodarcze znacznie ustąpiły miejsca innym rodza-
jom wytwórczości i sektorowi usług. Zmianę wizerunku regionu mogą zapewnić roz-
poczęte tu procesy metropolizacji Aglomeracji Górnośląskiej, a także korzystne próby 
organizacji metropolitalnej i współdziałania miast tej aglomeracji na rzecz wzmacnia-
nia procesów metropolizacji.

Region i  jego struktury samorządowe stoją obecnie przed nowym wyzwaniem 
– od nowa wspierać i  liczyć na rozwój górnictwa, hutnictwa i  energetyki, czy też 
wspierać i  liczyć na inne rodzaje działalności gospodarczej i  funkcje zewnętrzne 
regionu. To, że polskiej gospodarce potrzeba nowych i  nowoczesnych elektrowni 
i to, że na Śląsku nadal jest dużo dobrego węgla (średnio jeszcze minimum na około 
40–50 lat wydobycia) nie musi oznaczać, że nowe elektrownie trzeba budować 
na Śląsku. Analogiczne supozycje można by wysuwać względem koksowni, hut 
i wielu innych jednostek wytwórczych, w których najnowsze osiągnięcia technolo-

11 Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski – perspektywa 2035, Raport opracowany przy współ-
pracy Unii Metropolii Polskich, PWc marzec 2012, s. 8, 12.
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giczne nie mogą być interpretowane jako technologie bez negatywnych skutków dla 
środowiska. Środowisko na Śląsku nadal wymaga skoncentrowanych działań napraw-
czych, a co więcej przemyślanej polityki lokalizacji nowych instalacji przemysłowych.

Powstaje pytanie, czy gospodarka województwa śląskiego weszła na nową ścieżkę 
rozwoju, czy też nadal szuka swojej ścieżki rozwojowej. częste przypominanie dawnej 
świetności górniczej, nawracanie do potrzeby ponownego rozwoju górnictwa, utrzy-
mania absolutnej dominacji węgla w  energetyce wskazywało by, że region nie ma 
pomysłu na „nowy rozwój”. Kurczowe trzymanie się starych wzorców rozwoju jest 
w województwie śląskim bardzo wyraźne. Z drugiej jednak strony, region był w stanie 
uruchomić nowe procesy rozwojowe, wykreować swoje nowe sektory gospodarcze, 
uruchomić swoją przedsiębiorczość i  aktywność innowacyjną12. „Nowa gospodarka” 
regionu, chociaż reprezentuje już większość obrotów gospodarczych i  zatrudnienia, 
ciągle jest w fazie wstępnej swojego rozwoju. To ona zadecyduje o przyszłości regionu.

12 W tym zakresie sformułowane zostały także scenariusze rozwoju, por. A. Klasik, F. Kuźnik, J. Biniecki, 
B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski, Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju 
woj. śląskiego, [w:] Foresight regionalny i technologiczny. Pierwsze doświadczenia polskich regionów, 
pod red. A. Klasika i  T. Markowskiego. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju, Studia tom cXXVii, Warszawa 2010, s. 52-104 oraz Wyzwania zrównoważonego  
użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050, praca zbiorowa pod 
red. L. Grząskiego, Główny instytut Górnictwa, Katowice 2012.




