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Zarys treści: Sudety należą do najstarszych okręgów przemysłowych ukształtowanych na ziemiach 
polskich. Są równocześnie jednym z dwóch dużych okręgów przemysłowych, obok Okręgu Sta
ropolskiego, które zostały poddane silnej deindustrializacji w okresie ostatnich 25 lat. Regresowi 
branż tradycyjnych tylko w niewielkim stopniu towarzyszył w Sudetach rozwój nowych branż, 
co miało miejsce w wielu innych okręgach i ośrodkach przemysłowych kraju. Autorzy analizują 
przemiany, jakie zaszły w przemyśle regionu na poziomie lokalnym, w tym rozwój lokalnej przed
siębiorczości produkcyjnej i napływ inwestycji zagranicznych. Rozważają rolę czynników egzo- 
genicznych i endogenicznych, w tym cech struktury branżowej i przestrzennej, ukształtowanych 
w okresie industrializacji wczesnokapitalistycznej, cech społeczno-kulturowych będących wyni
kiem powojennych procesów demograficznych i gospodarczych oraz współczesnych zlokalizowa
nych zdolności. Stwierdzono, że o ile samo uruchomienie procesu deindustrializacji nastąpiło pod 
wpływem ekonomicznych czynników globalnych (konkurencji międzynarodowej) w połączeniu 
z historycznie ukształtowanymi cechami starego okręgu przemysłowego (jego struktury branżo
wej i poziomu technologicznego), o tyle współczesne procesy rozwoju - reindustrializacji, rozwo
ju usług lub ich braku - są warunkowane przede wszystkim czynnikami lokalnymi o charakterze 
demograficznym i społeczno-kulturowym, a także dostępnością komunikacyjną.
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Wstęp - cele i metody

Sudety należą do najstarszych okręgów przemysłowych ukształtowanych na ziemiach pol
skich. Są równocześnie jednym z dwóch dużych okręgów przemysłowych, obok Okręgu 
Staropolskiego, które zostały poddane silnej deindustrializacji w okresie ostatnich 25 lat.
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Na długoterminowy rozwój miast i okręgów przemysłowych, które doświadczyły dein- 
dustrializacji, można spojrzeć w świetle dwóch, radykalnie odmiennych perspektyw ba
dawczych: optymistycznej i pesymistycznej. Wizję optymistyczną zawiera - jak to określa 
Kuciński (2008:178) - „hipoteza zapadkowa”. Zdaniem tego autora ośrodek miejski może 
wprawdzie zatrzymać się w rozwoju, ale w długim czasie nie cofa się w rozwoju. Podobnie 
Siewierski (2008: 274) twierdzi, że po upadku przemysłu w regionach silnie zindustrializo- 
wanych następuje dezindustrializacja tylko przejściowo: regiony te na ogół przyciągają inne 
branże przemysłu, które zajmują miejsce przemysłu upadłego.

Akcentowany przez Kucińskiego (2008) mechanizm zapadkowy nawiązuje do czyn
ników korygujących (ujemnych sprzężeń zwrotnych), których znaczenie podkreśla 
nurt ekonomii neoklasycznej. Według Richardsona (1978) konkurencja na rynku pracy 
w podlegającym deindustrializacji rejonie spowoduje spadek płac. To zwiększy zyskow- 
ność miejscowych firm i przyciągnie inwestorów, co z kolei spowoduje wzrost popytu 
na pracę. Sytuacja na lokalnym rynku pracy wróci w efekcie do wcześniejszego stanu 
równowagi, tym bardziej że równolegle zachodzi proces odpływu pracowników. Zatem 
na dłuższą metę procesy adaptacji i odnowy gospodarki przeważą więc nad procesami 
kryzysowymi. Jak zauważyli Mccord i Rowe (1977), od okresu rewolucji przemysłowej 
relacja między rozwojem przemysłu a wzrostem miast jest z reguły nieodwracalna. Kry
zys działalności przemysłowych tworzących tradycyjną bazę ekonomiczną tych miejsc, 
a nawet ich całkowity zanik, nie spowodował w dłuższej perspektywie drastycznego 
zmniejszenia się poziomu zainwestowania i depopulacji, z wyjątkiem osad małych i wą
sko wyspecjalizowanych.

Wprawdzie, jak dowiedli Fujita, Krugman i Venables (2001), raz wykształcona aglomera
cja jest zdolna do przetrwania nawet w warunkach, które nie pozwoliłyby się jej uformować, 
to postępujący spadek aktywności gospodarczej może prowadzić do procesów regresyjnych, 
które mogą być nieodwracalne. Taką pesymistyczną wizję opisuje koncepcja kurczącego się 
miasta, opierająca się na teorii kumulatywnej przyczynowości, która kładzie nacisk na rolę 
dodatnich (samowzmacniających się) sprzężeń zwrotnych. Według tego poglądu likwidacja 
miejsc pracy w przemyśle będzie nakręcać „spiralę upadku” w postaci utraty miejsc pracy 
u dostawców oraz zmniejszonej siły nabywczej konsumentów na rynku lokalnym. Postępu
jący proces selektywnych migracji spowoduje, że obszar straci najbardziej wartościowe gru
py - osoby młode oraz wykwalifikowane, a więc te, które w przyszłości mogą być niezbędne 
dla odnowy gospodarki. Odpływ mieszkańców powoduje równocześnie zmniejszenie się 
lokalnego rynku dla działalności usługowych. Utrzymujący się kryzys, którego objawem jest 
wysokie bezrobocie, przyczynia się do niekorzystnych zmian społecznych - „kultura pra
cy” zostaje zastąpiona „kulturą bezrobocia” (Bogumił, Heinze, Lehner i Strohmeier 2012), 
co ma z kolei katastrofalne skutki dla jakości kapitału ludzkiego, gdyż wiąże się z utratą 
motywacji i aspiracji. Załamanie się dotychczasowego systemu wartości wiąże się również 
z dramatycznym wzrostem patologii społecznych.

W rzeczywistości mamy do czynienia z równocześnie działającymi dodatnimi i ujem
nymi sprzężeniami zwrotnymi. W związku z tym ocena, czy kryzys miasta przemysłowego 
ma charakter przejściowy, czy też doprowadzi do jego długotrwałego regresu, jest niemoż
liwa ex ante, w praktyce przekonujemy się o tym ex post. Jak celnie zauważyli Beatty i in. 
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(2007), faktyczna trajektoria danego ośrodka przemysłowego jest ostatecznie nie kwestią 
teoretyczną, a empiryczną.

W tym świetle autorzy podejmują w niniejszej pracy próbę odpowiedzi na trzy główne 
pytania badawcze:
1. Jakie było zróżnicowanie procesu deindustrializacji miast i gmin wiejskich Sudetów 

oraz jego czynniki?
2. Jakie było zróżnicowanie procesu reindustrializacji miast i gmin wiejskich Sudetów 

oraz jego czynniki i mechanizmy?
3. Jakie jest zróżnicowanie skutków procesu deindustrializacji miast i gmin wiejskich 

Sudetów oraz jego uwarunkowania?
Rozważania autorów oparte są przede wszystkim na analizie statystycznej liczby pracu

jących na terenie Sudeckiego Okręgu Przemysłowego w latach: 1988,1997, 2003 i 2014 na 
poziomie gmin i powiatów. Liczba pracujących była jedynym miernikiem rozwoju przemy
słu, dostępnym za cały okres analizy na najbardziej zdezagregowanym poziomie (gmin), 
umożliwiającym dopasowanie współczesnych jednostek podziału administracyjnego do 
zasięgu Sudeckiego Okręgu Przemysłowego (SOP), wyznaczonego przez S. Misztala (1970). 
Ze względu na zmiany metodologii liczenia pracujących przez Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) istniała konieczność doszacowania liczby pracujących w 1997 r. (dla zakładów osób 
fizycznych o liczbie pracujących do 5 osób) oraz w 2003 i 2014 r. (dla podmiotów o liczbie 
pracujących do 9 osób). Szacowanie to wykonano, opierając się na badaniach reprezentatyw
nych GUS. Należy pamiętać o zmianach klasyfikacji gospodarki w okresie 1988-2014, które 
mogły wpłynąć w niewielkim stopniu na różnice w obrazie dynamiki liczby pracujących 
w przemyśle. Dane o liczbie nowych miejsc pracy w firmach zlokalizowanych w specjalnych 
strefach ekonomicznych (SSE) pochodzą z różnych źródeł - m.in. Ministerstwa Gospodarki 
i komercyjnych baz danych o firmach (Bisnode D&B) oraz informacji udostępnionych bez
pośrednio przez firmy, m.in. w postaci rocznych sprawozdań z działalności.

Historycznie ukształtowane cechy 
Sudeckiego Okręgu Przemysłowego
Sudety i Przedgórze Sudeckie są obszarem, na którym w pierwszej połowie XIX w. ukształ
tował się pierwszy na ziemiach polskich wielki okręg przemysłu fabrycznego. Podstawę 
jego rozwoju stanowiła wykwalifikowana kadra tkaczy rekrutowanych z rozwiniętego na 
tym terenie od średniowiecza rzemiosła i chałupnictwa włókienniczego. W 1860 r. okręg 
ten skupiał 15% ogółu pracujących w przemyśle ziem polskich w dzisiejszych granicach 
(Misztal 1970). Pozostawał największym okręgiem przemysłowym na ziemiach polskich 
do lat 90. XIX w., gdy został prześcignięty pod względem liczby pracujących przez Gór
nośląski Okręg Przemysłowy (GOP) i należał do znaczących obszarów koncentracji prze
mysłu kontynentalnej Europy. Cechą jego struktury branżowej była przewaga przemysłu 
włókienniczego (40% pracujących). Stopniowo postępował jednak szybki rozwój innych 
branż, w szczególności przemysłu szklarskiego i papierniczego, a także wydobycia węgla 
kamiennego i produkcji koksu w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy. Struktura przestrzenna 
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okręgu była wybitnie policentryczna, cechowało ją rozproszenie fabryk w bardzo dużej 
liczbie miast i miejscowości wiejskich. Jedynym ośrodkiem przemysłowym, gdzie zatrud
nienie przekraczało 5 tys. osób, był Wałbrzych (Misztal 1970).

W okresie międzywojennym rozwój okręgu był hamowany przez trudności gospodar
cze, jakie dotknęły Niemcy, a następnie światowy kryzys gospodarczy. W 1925 r. na terenie 
SOP pracowało w przemyśle 182 tys. osób, co czyniło z niego drugi, po GOP, pod wzglę
dem wielkości okręg przemysłowy na dzisiejszych ziemiach polskich, o połowę większy 
od Łódzkiego (Misztal 1970).

Okręg Sudecki, poza jego najbardziej zachodnią częścią, ominęły poważniejsze znisz
czenia wojenne, dotknął go natomiast wywóz wyposażenia niektórych zakładów do ZSRR 
w ramach reparacji wojennych.

Intensywna powojenna industrializacji socjalistyczna w niemałym stopniu ominęła 
Sudety. Przyczyniły się do tego m.in. brak wielkich zniszczeń wojennych oraz dominacja 
branż, które nie należały do priorytetowych w polityce państwa. Ograniczone były inwe
stycje w modernizację istniejących fabryk i stosunkowo nieliczne nowe zakłady lokalizo
wane na tym obszarze. W latach 1950-1975 na województwa jeleniogórskie i wałbrzyskie 
przypadło jedynie 3,2% ogółu nakładów inwestycyjnych w przemyśle Polski (Lijewski 
1978), czyli nieproporcjonalnie mało w stosunku do skoncentrowanego tu potencjału pro
dukcyjnego. W efekcie udział ww. województw w zatrudnieniu w przemyśle Polski spadł 
z 8,6% w 1946 r. do 5,4% w 1975 r. Okręg Sudecki należał do najwolniej rozwijających się 
okręgów przemysłowych w okresie PRL. Oznaczało to postępującą dekapitalizację środ
ków trwałych wielu zakładów przemysłowych, czemu towarzyszyło pogarszanie się stanu 
infrastruktury technicznej w całym regionie. Liczba zatrudnionych w przemyśle w 1970 r. 
osiągnęła 270 tys., dystansowały go pod tym względem wyraźnie okręgi: Górnośląski, 
Warszawski i Łódzki (Leszczycki, Lijewski 1974). Największy udział w strukturze gałęzio
wej miał nadal przemysł lekki (29% zatrudnionych, w tym włókienniczy 22%), a w dalszej 
kolejności elektromaszynowy (18%) i paliwowo-energetyczny (16%), na co wpływ miały 
m.in. kopalnia węgla brunatnego i elektrownia w Turoszowie. Nie uległa zmianie policen
tryczna struktura przestrzenna okręgu, a największym ośrodkiem przemysłowym SOP 
pozostawał Wałbrzych z 34 tys. zatrudnionych.

Analiza przemian, jakie zaszły w przemyśle Sudeckiego Okręgu Przemysłowego od 
1989 r., prowadzona będzie w granicach Okręgu wyznaczonych przez S. Misztala (1970), 
co umożliwia porównanie współczesnych zjawisk i struktur z ich cechami z przeszłości.

Proces deindustrializacji

W 1988 r. liczba zatrudnionych w przemyśle w Okręgu Sudeckim wynosiła 204 tys. osób. 
Niespełna dekadę później, w 1997 r., obniżyła się ona do 137 tys., a w 2003 r. do 97 tys. 
pracujących. Od tego czasu ustabilizowała się i w 2014 r. wynosiła również 97 tys. osób. 
Oznacza to, że w okresie 1988-2003 liczba pracujących w przemyśle zmniejszyła się 
w SOP o ponad połowę (52%). W całym kraju spadek ten był w analogicznym okresie 
o około 10 pkt. procentowych mniejszy. W efekcie udział SOP w liczbie obniżył się z 4,0% 
w 1988 r. do 3,3% w 2014 r.
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Zdecydowanie największy ubytek liczby pracujących w przemyśle w obrębie Okręgu 
Sudeckiego miał miejsce w latach 1988-2003 w części wschodniej i środkowej, tj. w powia
tach: wałbrzyskim, kłodzkim, dzierżoniowskim i kamiennogórskim, gdzie wyniósł ponad 
60%. Niewiele mniejszy był w samym Wałbrzychu (58%) oraz powiatach lubańskim i lwó
weckim (56-57%) na zachodzie. Relatywnie najmniejszy nastąpił natomiast w powiecie 
zgorzeleckim (27%), a także strzelińskim (36%) (ryc. 1).

U podstaw tego zróżnicowania wydaje się leżeć przede wszystkim struktura branżowa 
przemysłu poszczególnych obszarów. Największy spadek dotknął miasta i gminy, gdzie 
zlokalizowane były duże zakłady włókiennicze. Dotyczy to w szczególności ośrodków 
przemysłu bawełnianego, który wyróżniały największe rozmiary zakładów, np.: Bielawy, 
Pieszyc i Dzierżoniowa1 (pow. dzierżoniowski), Lubania, Głuszycy (pow. wałbrzyski)

1 W przypadku Dzierżoniowa bardzo duży wpływ miał upadek Zakładów Radiowych Diora.

Ryc. 1. Pracujący w przemyśle: okres 1988-2003 (1988=100)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

75



Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa

i Kudowy Zdroju (pow. kłodzki). Zapaść objęła także ośrodki przemysłu lniarskiego, 
np.: Walim (pow. wałbrzyski), Wałbrzych, Ołdrzychowice (pow. kłodzki), Mirsk (pow. 
lwówecki) oraz Kamienną Górę, gdzie działały ponadto zakłady jedwabnicze, podobnie 
jak w Nowej Rudzie (pow. kłodzki), Piławie Górnej (pow. dzierżoniowski), Leśnej (pow. 
lubański) i Lubawce (pow. kamiennogórski), będącej również miejscem lokalizacji zakła
dów dziewiarskich. Do regresu w przypadku Wałbrzycha i Nowej Rudy przyczyniła się 
w znacznym stopniu likwidacja kopalń węgla kamiennego2.

2 Potwierdzeniem zasadniczego znaczenia struktury branżowej może być fakt, że już w pierwszym 
pięcioleciu transformacji w latach 1988-93 zatrudnienie w przemyśle włókienniczym województwa 
wałbrzyskiego spadło aż o 54%, a w przemyśle węglowym o 44%, przy średnim spadku zatrud
nienia w całym przemyśle o 33%.

’ Autorzy zidentyfikowali 258 przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie zatrudnionych 50 i więcej, 
które działały na terenie SOP w 1988 r. (skupiały one 83% wszystkich zatrudnionych w Okręgu). 
Do 2016 r. przetrwało 88 z nich, czyli co trzecia, ale tylko dwie firmy przemysłu włókienniczego.

Można postawić pytanie o to, jakie czynniki wpłynęły na deindustrializację SOP oraz 
w jaki stopniu były to czynniki lokalne lub regionalne, a w jakim szersze uwarunkowania 
krajowe lub globalne.

Upadek większości przemysłu włókienniczego miał charakter ogólnokrajowy i wyni
kał z jego niskiej konkurencyjności w skali globalnej. W istotny sposób przyczynił się 
do niego niski poziom technologiczny wielu zakładów dysponujących starym parkiem 
maszynowym - nakłady inwestycyjne w tej branży należały do najniższych w okresie PRL. 
W tej sytuacji otwarcie rynku krajowego na konkurencję globalną okazało się dla więk
szości przedsiębiorstw zabójcze. Zapóźnienie techniczne w sposób szczególny dotyczyło 
fabryk sudeckich i nie ograniczało się do przemysłu włókienniczego, ale dotyczyło, jak 
wspomniano wcześniej, zakładów większości branż, np. producenta odbiorników radio
wych Diora w Dzierżoniowie. W przypadku niektórych branż, np. papierniczej, znaczenie 
miały też względnie niewielkie rozmiary starych fabryk, którym trudno było konkurować 
z wielkimi zakładami zlokalizowanymi w innych regionach kraju o dużych korzyściach 
skali. Z lokalnych czynników wpływ na przebieg restrukturyzacji i dostosowania się do 
trudnych, zmieniających się warunków zewnętrznych mogły mieć strategie działania 
i jakość zarządzania poszczególnych przedsiębiorstw, co jednak nie gwarantowało suk
cesu w długim horyzoncie czasowym, np. zakłady lniarskie w Mysłakowicach przetrwa
ły kilkanaście lat dłużej od innych w tej branży, ale ostatecznie nie uniknęły likwidacji3. 
Zamknięcie kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Dolnośląskim wynikało przede wszyst
kim z warunków geologicznych sprawiających, że koszty wydobycia były znacznie wyższe 
niż w Zagłębiu Górnośląskim.

Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że zasadniczą rolę w deindustrializacji 
regionu odegrały ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania globalne w połączeniu 
z historycznie ukształtowaną strukturą branżową i poziomem technologicznym przemy
słu w skali regionalnej i lokalnej.
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Trend deindustrializacyjny kontynuowany był w niektórych obszarach także po 2003 r., 
dotyczy to przede wszystkim powiatów wałbrzyskiego, kłodzkiego i lubańskiego, czemu 
warto się przyjrzeć w kontekście zachodzących równolegle w niektórych częściach Okręgu 
Sudeckiego procesów reindustrializacji.

Procesy reindustrializacji

Duży ubytek miejsc pracy w przemyśle SOP został osłabiony w pierwszej dekadzie XXI w., 
a gdzieniegdzie w SOP doszło nawet do odwrócenia wcześniejszego trendu spadkowego. 
W 2014 r., w porównaniu z 2003 r„ nastąpił znaczny wzrost liczby pracujących w powia
tach świdnickim i bolesławieckim, a zauważalny w dalszych trzech: strzelińskim, ząbko
wickim i lwóweckim. W pozostałych powiatach SOP postępuje - chociaż w zróżnicowa
nym tempie - spadek liczby pracujących w przemyśle. Największy jest on w powiatach: 
zgorzeleckim, lubańskim, a zwłaszcza wałbrzyskim i kłodzkim (ryc. 2). Można postawić 
hipotezę, że rozejście się lokalnych trajektorii rozwoju przemysłu w Sudetach po 2000 r. 
wynika głównie z przestrzennie zróżnicowanego tempa reindustrializacji.

Ryc. 2. Pracujący w przemyśle: okres 2003-2014 (2003=100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Reindustrializacja danego obszaru może mieć swoje źródło zarówno w czynnikach en- 
dogenicznych (aktywności firm miejscowych), jak i egzogenicznych, na skutek napływu 
kapitału z zewnątrz. Patrząc na ten proces z punktu widzenia czynnika technologicznego, 
można wskazać, że odnowa przemysłu może odbywać się w wyniku działania czterech 
mechanizmów (Lester 2003,2006):
- powstanie nowych gałęzi przemysłu dzięki lokalnej innowacyjności,
- transplantacja działalności i technologii z innych miejsc, np. inwestycje zagraniczne,
- różnicowanie się w kierunku branż technologicznie pokrewnych,
- modernizacja (upgrading) istniejących gałęzi przemysłu.

Dwie pierwsze ścieżki można za Boschma i Lambooy (1999) określić jako „głęboką 
restrukturyzację”, gdyż oparte są na działalnościach nowych na danym terenie i na nie
znanych dotąd kompetencjach. Pozostałe mechanizmy mają charakter „restrukturyzacji 
adaptacyjnej”, gdyż odnowa wynika z dostosowania się do nowych warunków w oparciu 
o istniejące wcześniej w regionie kompetencje i zasoby. Odwołując się do terminologii 
nurtu ewolucyjnego, można te typy reindustrializacji określić jako odpowiednio: rozwój 
zależny od ścieżki (path dependent development) oraz przełamanie dotychczasowej trajek
torii rozwojowej (path-breaking development).

Poniżej omówiono znaczenie czynników endo- i egzogenicznych w reindustrializacji 
Sudetów, wskazując przede wszystkim na znaczenie specjalnych stref ekonomicznych 
(SSE), jako głównego narzędzia przyciągania inwestycji zewnętrznych oraz rolę małych 
i średnich firm z miejscowym kapitałem.

Rola SSE w reindustrializacji
Sudeckiego Okręgu Przemysłowego

Na terenie Sudetów i Przedgórza zlokalizowane są podstrefy i obszary inwestycyjne trzech 
SSE: Wałbrzyskiej, Kamiennogórskiej i Legnickiej. Każda z tych stref, w świetle przyjętych 
założeń, miała pełnić inną rolę (Kryńska 2000; Brezdeń i Spallek 2008) - Wałbrzyska SSE 
miała przede wszystkim pobudzić odnowę gospodarek miast dotkniętych regresem gór
nictwa węglowego; Kamiennogórska SSE miała stymulować rozwój MŚP w obliczu struk
turalnego bezrobocia w subregionie - jest to zresztą jedyna SSE w Polsce, która od począt
ku była programowana dla MŚP. Projektowaną rolą Legnickiej SSE było z kolei osłabienie 
monokulturowego charakteru gospodarki LGOM. Mimo rozwodnienia początkowej idei 
stref w Polsce, efekty funkcjonowania poszczególnych SSE na terenie SOP wskazują na ich 
odmienną specyfikę (tab. 1).

Reindustrializacja Sudetów za pomocą SSE zaowocowała na koniec 2014 r. 23,1 tys. 
nowych miejsc pracy. Oznacza to, że firmy strefowe skupiają % ogólnej liczby pracu
jących w przemyśle SOP. Łącznie na tereny SOP przypada 39,5% wszystkich nowych 
miejsc pracy stworzonych w ramach SSE w województwie dolnośląskim (przy 37% 
udziale w liczbie pracujących). Rola SSE w reindustrializacji Sudetów jest tym samym 
nieco większa niż w pozostałych częściach województwa dolnośląskiego, które - war
to podkreślić - jest regionem, gdzie to narzędzie przyciągania inwestorów odgrywa
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Tab. 1. Charakterystyka SSE działających na terenie SOP (stan na 31.12.2014)

Specjalna 
strefa ekonomiczna

Nowe 
miejsca 

pracy

Średnie 

zatrudnienie 
w jednej firmie

Nakłady 
inwestycyjne 
(w tys. zł) na 
nowe miejsce 

pracy

Branże wiodące 

wg liczby nowych 
miejsc pracy (działy PKD2007)

Wałbrzyska SSE 

Invest-Park
16 856 221,8 509,2

1. Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep

2. Produkcja urządzeń elektrycznych
3. Produkcja maszyn i urządzeń

SSE Malej 
Przedsiębiorczości 
w Kamiennej Górze

5 805 165,9 341,1

1. Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

2. Produkcja papieru i wyrobów 

z papieru
3. Produkcja wyrobów tekstylnych

Legnicka SSE 442 88,4 524,3

1. Produkcja wyrobów z drewna
2. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych
3. Produkcja artykułów spożywczych

RAZEM 23103 187,8 467,2

1. Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep

2. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych
3. Produkcja urządzeń elektrycznych

Źródło: opracowanie własne.

zdecydowanie największą rolę w Polsce (Brezdeń i Spallek 2008; Domański i Gwosdz, 
2013; Brezdeń 2015).

Wałbrzych jest ośrodkiem, który osiągnął zdecydowanie największy sukces w przy
ciąganiu inwestorów do SSE (ponad 7 tys. nowych miejsc pracy i 4,7 mld zł nakładów 
na koniec 2014 r.). Poza Wałbrzychem, gdzie firmy strefowe skupiają 62% pracujących 
w przemyśle, w skali lokalnej SSE są dominującym czynnikiem reindustrializacji w Nowo- 
grodźcu (pow. bolesławiecki), Janowicach Wielkich (pow. jeleniogórski), gdzie udział firm 
strefowych przekracza 90% pracujących w przemyśle w gminie, a ponad 80% w Piecho
wicach (pow. jeleniogórski) i Żarowie (pow. świdnicki). Wiodąca jest ich rola w Kłodzku 
(58%) i Dzierżoniowie (52%), a istotna w Lubaniu (42%) i Świdnicy (33%). Wśród miast, 
które były do 1989 r. znaczącymi w skali Sudetów ośrodkami przemysłowymi, a które do
świadczyły silnego regresu przemysłu, zwraca uwagę niewielka skala inwestycji w Nowej 
Rudzie i znikoma w Bielawie (ryc. 3), nie odgrywają one także żadnej roli w Jeleniej Górze 
(chociaż na jej terenie zlokalizowane są firmy korzystające z ulg strefowych), zaś niewielką 
(ok. 10% pracujących) w Bolesławcu.

Istotnym czynnikiem z punktu widzenia średnio- i długofalowych trendów rozwo
jowych jest fakt, że w skali całego regionu sudeckiego inwestorzy zlokalizowani w SSE
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Łączna liczba nowych 
miejsc pracy (31.12.2014)

23 103

Janowice Wlk

Świdnica

Dzierżoni

Kamienna
Góra*

Piechowice

Nowogrodziec

Lubań

Nowe miejsca pracy

7 000

Ryc. 3. Nowe miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych (wg gmin) 
Żródto: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

cechują się dość dużą dywersyfikacją, jeśli chodzi o dominującą działalność (gałąź prze
mysłu), pochodzenie kapitału i strukturę wielkości firm. Jeśli chodzi o podział gałęzio
wy, to wiodący jest - podobnie jak w przypadku całej Polski - przemysł samochodowy 
(24%)4, a następnie przetwórstwo tworzyw sztucznych (16%). Istotna jest rola produkcji 
urządzeń elektrycznych (dział 27 PKD 2007), maszyn i urządzeń (dział 28) oraz wyro
bów metalowych (dział 25), zauważalna (na poziomie 1000-1500 nowych miejsc pracy) 
czterech innych gałęzi przemysłu. W skali lokalnej stopień dywersyfikacji branżowej jest 
różny. Wśród ośrodków, w których stworzono co najmniej 1500 miejsc pracy w firmach 
działających w SSE, w Kamiennej Górze i Lubaniu udział wiodącej branży przekracza 
70%, w Wałbrzychu wynosi on 60%, w Nowogrodźcu, Dzierżoniowie i Świdnicy - około 
50%. Jako najbardziej zdywersyfikowana pod względem struktury gałęziowej jawi się stre
fa w Żarowie, gdzie udział wiodącej wynosi 35%.

4 De facto zależność od branży motoryzacyjnej jest większa, gdyż na potrzeby klientów z tej branży 
pracuje wielu inwestorów produkujących wyroby z tworzyw sztucznych i zajmujących się obróbką 
metali.
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Firmy zlokalizowane w SSE poprawiają ponadto dość istotnie strukturę przemysłu 
Sudetów, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne oceniane na poziomie dominującej 
działalności. Wprawdzie ani jeden inwestor nie reprezentuje przemysłu wysokiej techniki, 
ale ponad połowa działa w gałęziach średnio wysokiej techniki, zaś jedynie 16% w gałę
ziach klasyfikowanych jako niskiej techniki. Najwyższy poziom technologiczny w świetle 
tej klasyfikacji cechuje inwestorów japońskich, zaś najniższy - co ciekawe - niemieckich. 
Firmy z kapitałem polskim reprezentują profil technologiczny zbliżony do tego, jaki cha
rakteryzuje całą populację inwestorów zaangażowanych na terenie SSE w Sudetach.

Wycinkowe badania powiązań inwestorów zlokalizowanych na terenie podstref w SOP 
wskazują, że skupienie to ma charakter głównie tzw. platformy eksportowej w rozumieniu 
klasyfikacji Markusen (1996). Obserwujemy jednak procesy wskazujące na postępującą 
integrację wewnętrzną w ramach Dolnego Śląska, czy to wokół niektórych wiodących 
firm przemysłu samochodowego (m.in. Toyota w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach), 
elektronicznego (LG-Philips w Kobierzycach), czy też produkcji sprzętu AGD (Electrolux 
w Żarowie, Świdnicy i Oławie). Wyrazem tego są nie tylko powiązania dostawcze, ale i ro
dzące się inicjatywy klastrowe, np. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny.

Małe i średnie podmioty przemysłowe

Do 1945 r. Sudety były obszarem wysokiej przedsiębiorczości. Wymiana ludności, nacjo
nalizacja przemysłu i logika rozwoju przemysłu w realnym socjalizmie sprawiła, że współ
cześnie region jako całość cechuje niższa przedsiębiorczość w przemyśle w porównaniu 
z całym krajem (odpowiednio 14,7 i 16,8 firm przemysłowych na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym). Na koniec 2015 r. na terenie SOP zarejestrowanych było 22,4 tys. 
firm przemysłowych, czyli 2,9% wszystkich podmiotów przemysłowych w Polsce (udział 
SOP w liczbie pracujących w przemyśle Polski wynosił 3,3%).

Generalnie we wschodniej części Sudetów wyższa przedsiębiorczość cechuje obszar 
Przedgórzy. Natomiast w zachodniej - obszar śródgórski Kotlin Jeleniogórskiej i Kamien
nogórskiej (ryc. 4). Na poziomie lokalnym wyróżniają się takie gminy jak: Strzegom i Piła
wa Górna w pow. dzierżoniowskim (duże skupienie podmiotów zajmujących się pozyska
niem i obróbką surowców skalnych) oraz Olszyna w pow. lubańskim (przemysł meblarski). 
Najniższą w skali Sudetów przedsiębiorczością cechują się gminy zdominowane obecnie 
lub w przeszłości przez wielkie zakłady przemysłowe (Bogatynia, Boguszów-Gorce, Wał
brzych, Nowa Ruda) oraz gminy wiejskie w powiatach złotoryjskim i lubańskim.

Sudety są obszarem szczególnie wysokiej koncentracji podmiotów przemysło
wych w trzech gałęziach przemysłu5, wykorzystujących miejscowe zasoby środowiska 
i wykształcone w toku wcześniejszego rozwoju kompetencje. Największe znaczenie, tak 
w wartościach bezwzględnych (ok. 1700 firm), jak i względnych (mierzonych ilorazem

5 - działach Polskiej Klasyfikacji Działalności.
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Ryc. 4. Zarejestrowane firmy przemysłowe na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

lokalizacji) ma produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych. W obrębie tego dosyć 
heterogenicznego działu przemysłu zawierają się tradycyjne dla obszaru sudeckiego gałę
zie, takie jak produkcja wyrobów ze szkła, ceramiki oraz cięcie, formowanie i wykańcza
nie kamienia. Szczególnie duża koncentracja firm zajmujących się produkcją wyrobów 
z surowców niemetalicznych (iloraz lokalizacji >3) występuje na Przedgórzu Sudeckim 
(powiaty: świdnicki, dzierżoniowski i jaworski, ponadto ząbkowicki). Wysoka lub po
nadprzeciętna koncentracja w skali całych Sudetów (z wyjątkiem powiatu dzierżoniow- 
skiego, jeleniogórskiego i powiatów grodzkich Wałbrzycha i Jeleniej Góry) ma miejsce 
w przypadku podmiotów zajmujących się górnictwem i wydobywaniem surowców skal
nych i minerałów dla przemysłu chemicznego. Wiodą w tej gałęzi zwłaszcza powiaty: bo
lesławiecki, jaworski i świdnicki. Sudety wyróżniają się ponadto w produkcji wyrobów 
z drewna (1300 podmiotów, tj. 3,6% w skali Polski), która skupia się głównie w zachodniej 
części regionu (powiaty lubański i lwówecki), a ponadto w powiecie kłodzkim. Duża licz
ba firm zarejestrowanych na terenie SOP zajmuje się produkcją wyrobów metalowych 
(ok. 1800, z czego ponad 1/4 w powiecie świdnickim), artykułów spożywczych (ok. 1000 
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firm, a najwięcej ok. 1/5 również w powiecie świdnickim), oraz naprawą i konserwacją 
maszyn i urządzeń (ok. 1000 firm). Ponieważ jednak te trzy ostatnie gałęzie przemysłu są 
dość powszechne w skali Polski, względne wskaźniki koncentracji w SOP są dosyć niskie.

Z innych gałęzi przemysłu warto wymienić produkcję napojów, w przypadku której 
obszarami wyraźnej koncentracji (iloraz lokalizacji o wartości 2,0 i więcej) są w zachod
niej części regionu powiaty - jaworski i lwówecki, a we wschodniej wałbrzyski, ponadto 
przemysł samochodowy, w którym zaznaczają się obszary ponadprzeciętnej koncentra
cji w powiatach: jaworskim, kamiennogórskim, dzierżoniowskim i bolesławieckim oraz 
w Wałbrzychu. Przypadek tej ostatniej branży może świadczyć o rosnących efektach 
mnożnikowych generowanych przez nowe, duże i średnie zakłady zlokalizowane na Dol
nym Śląsku w ostatnich 20 latach6.

6 Zdolność do uczestnictwa w łańcuchach dostaw w przemyśle samochodowym lokalnych firm 
sudeckich z krajowym kapitałem jest niestety niska, co pokazują chociażby dane dotyczące po
siadania certyfikatu ISO TS 16949. W Sudetach działają 44 zakłady posiadające ten niezbędny 
obecnie standard zarządzania w branży samochodowej (w Polsce 655 zakładów wg stanu na 
26.08.2016 r.), z czego jedynie cztery to firmy z polskim kapitałem.

Jako co najwyżej umiarkowaną należy ocenić współcześnie koncentrację w Sudetach 
podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów tekstylnych, do lat 90. XX w. przecież 
wiodącą gałąź przemysłu SOP. Na koniec 2014 r. zarejestrowanych było w regionie oko
ło 300 podmiotów w tej branży (3,2% w skali Polski). Względnie wysoką koncentracją 
(IL>2,0) odznaczały się jedynie powiaty dzierżoniowski i kamiennogórski, a ponadprze
ciętną (IL około 1,3) powiaty wałbrzyski i bolesławiecki.

Natomiast rola mechanizmu opisanego przez Lestera (2003) jako modernizacja (upgra- 
ding) istniejących branż w oparciu o zakłady istniejące przed 1989 r. jest w reindustriali
zacji Sudetów niewielka. Największe znaczenie ma ona w Bolesławcu, gdzie obserwujemy 
rozwój skupienia producentów wyrobów ceramicznych.

Zestawienie zaangażowania inwestorów w SSE z aktywnością podmiotów miejsco
wych wskazuje na odmienne trajektorie reindustrializacji SOP (tab. 2). Wysoka przed
siębiorczość endogeniczna i zarazem duża aktywność inwestorów zewnętrznych ma 
miejsce tylko w jednym powiecie - świdnickim, w pięciu innych powiatach SOP oby
dwie cechy przyjmują wartości średnie lub wysokie. Reindustrializacja w Jeleniej Górze 
i powiecie jaworskim, a w mniejszym natężeniu w powiecie lwóweckim i ząbkowickim, 
odbywa się dzięki rozwojowi MŚP, przy niskim zaangażowaniu inwestorów zlokalizowa
nych w SSE. Odwrotnie dzieje się w Wałbrzychu. Można wnioskować, że w największym 
mieście Sudetów najwyższe w regionie zaangażowanie inwestorów w SSE nie przełoży
ło się jak dotąd w większym stopniu na rozwój miejscowych firm produkcyjnych. Niską 
przedsiębiorczością lokalną, przy braku lub niewielkim zainteresowaniu inwestorów ze
wnętrznych, cechują się powiaty: złotoryjski, wałbrzyski i zgorzelecki. Ale i te obszary 
odznaczają się odmienną specyfiką. W powiecie zgorzeleckim utrzymuje się relatywnie 
wysokie zatrudnienie w przemyśle (jest to zasługa głównie kopalni i elektrowni Turów). 
Powiat złotoryjski jeszcze przed 1989 r. był najsłabiej uprzemysłowionym terenem w SOP.
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Tab. 2. Trajektorie reindustrializacji Sudetów (na poziomie powiatów)

Cecha

Aktywność inwestorów w SSE 

(nowe miejsca pracy 

w firmach SSE na 1000 mieszkańców)

niska średnia wysoka

Aktywność małych 
i średnich firm

wysoka
Jelenia Góra, 
jaworski

jeleniogórski, 
dzierżoniowski

świdnicki

średnia
ząbkowicki, 
lwówecki

lubański, 
strzeliński

kamiennogórski

niska
złotoryjski, 
wałbrzyski, 
zgorzelecki

kłodzki Wałbrzych, bolesławiecki

Źródło: opracowanie własne.

W ich przypadku można więc mówić o kontynuacji dotychczasowej trajektorii rozwojo
wej - z jednej strony ścieżki monofunkcyjności, a z drugiej relatywnie słabej aktywności 
gospodarczej. Natomiast w powiecie wałbrzyskim miał miejsce silny regres działalności 
przemysłowej przy braku nowych dynamicznych działalności. W efekcie powiat wałbrzy
ski jest obecnie najsłabiej uprzemysłowionym terenem Sudetów (zaledwie 3,6 pracujących 
na 1000 mieszkańców w 2014 r.).

Zmiany w rozmieszczeniu przemysłu w latach 1988-2014

Analizując zmiany, jakie zaszły w rozmieszczeniu przemysłu na terenie Okręgu Sudec
kiego w całym okresie od 1988 r. do 2014 r., zauważamy wyraźne przesunięcie w kierun
ku Przedgórza Sudeckiego. Nastąpił duży wzrost znaczenia w przemyśle SOP powiatów 
świdnickiego i bolesławieckiego, oraz pewien ząbkowickiego, strzelińskiego i jaworskiego. 
Wzrost ten dotyczył, poza powiatem świdnickim, obszarów historycznie słabiej uprze
mysłowionych i pozbawionych wielkich zakładów. Najsilniejszy regres dotknął natomiast 
najsilniej uprzemysłowione tereny Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego, powiatu kłodz
kiego, w tym Nowej Rudy, a także kamiennogórskiego, lubańskiego oraz dzierżoniow- 
skiego na Przedgórzu, w większości których spadkowy trend zatrudnienia w przemyśle 
kontynuowany był w ostatniej dekadzie (ryc. 5). Warto zauważyć, że miał równocześnie 
miejsce wzrost udziału miejscowości wiejskich w przemyśle SOP - z 14,2% w 1988 r. do 
21,8% ogółu pracujących w 2014 r.

Jak pokazała przeprowadzona wcześniej analiza, zaobserwowane przesunięcia mają 
u podłoża regres tradycyjnych branż, w szczególności przemysłu włókienniczego i wę
glowego, wyższą przedsiębiorczość w obszarach, które nie były zdominowane przez duże 
fabryki, a także lokalizację nowych fabryk w SSE w niektórych obszarach Przedgórza. 
Atrakcyjność tych ostatnich dla lokalizacji nowych zakładów może mieć związek z lepszą
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Ryc. 5. Pracujący w przemyśle: okres 1988-2014 (1988=100) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

dostępnością komunikacyjną - łatwiejszym dojazdem do autostrady A4 oraz Wrocławia, 
przy wąskich i krętych drogach zbudowanych ponad 100 lat temu w obrębie Sudetów, 
nieprzystosowanych do ruchu współczesnych dużych pojazdów ciężarowych.

Skutki deindustrializacji dla lokalnych rynków pracy

Sudety ze względu na nagromadzenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospo
darczej i przestrzennej uważane są za obszar problemowy. Mamy w tym regionie do 
czynienia z długotrwałymi procesami depopulacji, słabą dynamiką PKB, generalnie ni
skimi osiągnięciami i aspiracjami edukacyjnymi oraz wysoką dekapitalizacją majątku 
trwałego (Ciok, Dołzbłasz i Raczyk 2006; Bąk i in. 2009). Deindustrializacja regionu 
po 1989 r. przyczyniła się do pogłębienia w wielu miejscach zjawisk kryzysowych, lecz 
kwestia określenia jej roli w rozwoju regionalnym Sudetów nie jest przedsięwzięciem 
banalnym. Jak celnie zauważają bowiem Ciok, Dołzbłasz i Raczyk 2006 (2006: 115): 
nałożyło się tu wiele cech, które w znacznym stopniu wywołują różne negatywne procesy. 
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Obecnie trudno określić, co jest przyczyną, a co skutkiem; zjawiska te bardzo ściśle łączą 
się ze sobą i wzajemnie warunkują, skutki zaś jednych procesów są przyczyną powstawa
nia innych negatywnych skutków. Po drugie ocena samego procesu deindustrializacji 
jest nieoczywista, gdyż ma ona zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty (Kuciński 
2007, 2008). Ocena skutków tego procesu może się różnić w zależności od przyjętej 
skali czasowej (w krótkim okresie czasu mogą przeważać efekty negatywne, np. bez
robocie, a w dłuższym okresie - pozytywne, np. korzystne zmiany strukturalne) czy 
przestrzennej (deindustrializacja w jednym miejscu może oznaczać (re)industrializację 
innego). Negatywne skutki deindustrializacji w sferze społeczno-ekonomicznej mogą 
oznaczać pozytywne efekty środowiskowe i zdrowotne, kiedy np. z obszarów górskich 
znika uciążliwa dla otoczenia produkcja przemysłowa.

Najczęściej analizuje się skutki deindustrializacji w odniesieniu do rynku pracy i tak 
też - ze względu na przyjętą metodę badań (analiza statystyczna) - czynią autorzy niniej
szego opracowania7. Szczególnie istotne jest w tym względzie pytanie, w jakim stopniu 
i w których miejscach deindustrializacja doprowadziła do długotrwałych negatywnych 
skutków na rynku pracy, które mogą pociągać za sobą inne negatywne procesy w sferze 
społecznej. W większości miast sudeckich przemysł był głównym źródłem zatrudnienia 
dla mieszkańców przed 1989 r. Ze względu na skalę deindustrializacji, jej szybkie tempo, 
charakter obszaru, tj. jego policentryczność i obecność wielu małych i średnich miast mo- 
nofunkcyjnych, a nawet monozakłdowych (co wpływało na niską dostępność alternatyw
nych miejsc zatrudnienia), konsekwencje deindustrializacji dla lokalnych rynków pracy 
musiały być poważne.

7 Społeczne skutki deindustrializacji wykraczają oczywiście dalece poza rynek pracy, ich pełniejsze 
określenie wymaga jednak przyjęcia innej perspektywy badawczej, przede wszystkim pogłębio
nych badań społecznych. Problematykę społecznych skutków deindustrializacji niektórych miast 
i rejonów w Sudetach podejmują m.in. Jaroszewska (2014), Becla, Czaja i Jakubczyk (2000).

SOP należy do obszarów o ponadprzeciętnej stopie bezrobocia w kraju, a trzy powiaty 
(wałbrzyski, złotoryjski i kłodzki) sytuują się w grupie 10% powiatów o najwyższej stopie 
bezrobocia w Polsce (wg danych na koniec czerwca 2016 r.). W skali całego SOP, na pozio
mie lokalnych rynków pracy, których przybliżeniem jest powiat, współczynnik korelacji 
pomiędzy stopą bezrobocia rejestrowanego w 2014 r. a ubytkiem miejsc pracy w przemy
śle w okresie 1989-2014 jest umiarkowanie wysoki (-0,52).

Zaobserwowany umiarkowany związek statystyczny pomiędzy stopą bezrobocia 
a ubytkiem miejsc pracy w przemyśle nie jest argumentem przemawiającym za tezą, że 
długotrwałe skutki deindustrializacji mają w SOP ograniczony charakter. Procesy do
stosowawcze na lokalnych rynkach pracy mają znacznie bardziej złożony charakter, jak 
podkreślają Beatty i in. (2007). Autorzy ci wskazują na rolę emigracji, dojazdów do pracy 
i zmiany aktywności zawodowej, które powodują, że relacje między ubytkiem pracujących 
a przyrostem bezrobotnych na danym obszarze nie są lustrzanym odbiciem. Beatty i in. 
(2007) sugerują zastosowanie innych miar skutków deindustrializacji, w szczególności zaś 
wskazują na użyteczność współczynnika aktywności zawodowej. Ujawnili oni bowiem, że 
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jednym z głównych mechanizmów dostosowawczych w czasie deindustrializacji brytyj
skich okręgów węglowych było wycofywanie się mężczyzn z aktywności na rynku pracy.

Istotnie, relacja pomiędzy współczynnikiem aktywności zawodowej a ubytkiem miejsc 
pracy w przemyśle w powiatach SOP w latach 1988-2014 wykazuje dużo silniejszy zwią
zek w porównaniu ze stopą bezrobocia (wsp. korelacji -0,68) (ryc. 6). Wskazuje to na sil
niejsze i zarazem głębsze oddziaływanie procesu deindustrializacji na lokalne rynki pracy 
na terenie SOP, które powinny być przedmiotem dalszych pogłębionych badań.

Deindustrializacji i wzrostowi bezrobocia towarzyszył na większości analizowanego 
obszaru proces postępującej depopulacji. Można zauważyć, że liczba mieszkańców naj
bardziej zmniejszyła się w latach 1988-2014 w powiatach najsilniej dotkniętych regre
sem przemysłu: wałbrzyskim wraz z miastem Wałbrzychem (spadek o 15,5%), kłodzkim 
(o 10,6%) i kamiennogórskim (o 9,3%), a także dzierżoniowskim, lwóweckim i jelenio
górskim (o 8,1-8,8%). Pojawia się pytanie, na ile jest to skutek, a na ile jeden z czynników 
kształtujących obecną sytuację w przemyśle regionu.
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Ryc. 6. Zmiany liczby pracujących w przemyśle w okresie 1988-2014 a współczynnik aktywności 
zawodowej według powiatów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wnioski

Deindustrializacja Sudetów interpretowana jest przez J. Potockiego (2015) w świetle 
koincydencji trzech czynników. Pierwszym z nich są zaniedbania z okresu PRL, kiedy 
to w Sudetach eksploatowano poniemieckie zakłady, nie dbając o należytą ich moderniza
cję lub rozbudowując przemysł wysoce uciążliwy dla środowiska, np. Celwiskoza. Drugim 
czynnikiem były procesy globalizacji, które spowodowały, że tutejszy przemysł musiał stanąć 
w nierównej konkurencji z podmiotami zagranicznymi. Wreszcie trzecim czynnikiem były 
błędy w zarządzaniu, które nieraz doprowadzały do upadku zakłady, które wcale nie były 
na to skazane.

Procesy obserwowane w Sudeckim Okręgu Przemysłowym w okresie ostatnich 25 
lat, w przeciwieństwie do zachodzących w Okręgu Górnośląskim, nie dostarczają argu
mentów dla poglądów, że raz wykształcona aglomeracja działalności gospodarczych jest 
zdolna do przetrwania, powrotu do stanu równowagi i odnowy poprzez rozwój nowych 
działalności. Dominującą rolę odgrywały w SOP kumulacyjne procesy samowzmacnia- 
jących sprzężeń zwrotnych, w których ograniczenie produkcji i likwidacja miejsc pracy 
w jednych zakładach prowadziła do ograniczenia działalności innych zakładów, zmniej
szania się siły nabywczej mieszkańców i kurczenia się lokalnego popytu na usługi, rosną
cego bezrobocia, odpływu ludzi młodych i wykwalifikowanych oraz kształtowania się tzw. 
„kultury bezrobocia”.

O ile samo uruchomienie procesu deindustrializacji nastąpiło pod wpływem ekono
micznych czynników globalnych (konkurencji międzynarodowej) w połączeniu z hi
storycznie ukształtowanymi cechami starego okręgu przemysłowego (jego struktury 
branżowej i poziomu technologicznego), o tyle współczesne procesy rozwoju - reindu- 
strializacji, rozwoju usług lub ich braku - wydają się być warunkowane przede wszyst
kim czynnikami lokalnymi o charakterze demograficznym i społeczno-kulturowym, 
a także dostępnością komunikacyjną. Cechą Sudetów jest to, że niekorzystne trendy 
demograficzne nie pojawiły się tu wraz z początkiem transformacji gospodarczej i de
industrializacji od 1989 r., ale depopulacja postępowała na dużą skalę już od lat 60., 
w okresie PRL (Eberhardt 1989). Proces drenażu młodych, aktywnych i wykształconych 
ludzi, którzy są zazwyczaj najbardziej skłonni do poszukiwania lepszych szans życio
wych w szybciej rozwijających się obszarach, postępował więc w Sudetach przez kilka 
pokoleń. Wcześniejsze strumienie migracyjne ułatwiają, jak wiadomo, podejmowanie 
decyzji o migracji przez kolejne osoby poprzez kontakty z członkami rodziny i znajomy
mi, składając się na tzw. migracje łańcuchowe. Oznacza to, że obszar Sudetów poddany 
był długotrwałemu drenażowi kapitału ludzkiego. Można sądzić, że negatywna selek
cja społeczna zachodząca w wyniku migracji jest jednym z zasadniczych czynników 
sprzyjających kształtowaniu się kultury bezrobocia i bierności. Potwierdzeniem zna
czenia czynników społeczno-kulturowych są bardzo słabe wyniki testów gimnazjalnych 
w większości gmin sudeckich, porównywalne z obszarami popegeerowskimi Polski 
północnej, co można interpretować jako wyraz niskich aspiracji i osiągnięć edukacyj
nych młodych ludzi. Efektem tego jest niska jakość kapitału ludzkiego, przekładająca 
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się zarówno na niską przedsiębiorczość lokalną, jak i ograniczone zasoby kadry zdolnej 
sprostać wymaganiom dużych i średnich firm produkcyjnych8.

B Zasoby wykwalifikowanej kadry o wysokiej kulturze pracy należały do istotnych czynników przy
ciągających inwestorów przemysłowych do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 r., 
przyczyniając się do jego udanej restrukturyzacji. Warto zauważyć, że GOP, w przeciwieństwie 
do Sudetów, nie doświadczył depopulacji przed 1989 r., odpływ migracyjny na dużą skalę z tego 
regionu został uruchomiony dopiero w okresie transformacji. Rozwojowi GOP sprzyjały też inne 
czynniki stanowiące o jego przewadze nad innymi obszarami, w tym SOP, takie jak wielki rynek 
zbytu i bardzo dobra dostępność komunikacyjna.

Procesy reindustrializacji mają w SOP charakter wybitnie selektywny i dotyczą głównie 
niektórych obszarów Przedgórza Sudeckiego. Współwystępują dwa typy reindustrializacji 
- jeden o charakterze rozwoju zależnego od ścieżki, opartego o MŚP w branżach wykorzy
stujących kompetencje wykształcone w toku wcześniejszego rozwoju i miejscowe zasoby 
środowiska, np. w Jeleniej Górze i powiecie jaworskim, drugi polegający na przełamaniu 
dawnej trajektorii rozwojowej poprzez inwestorów zewnętrznych, np. w powiecie bolesła
wieckim i w Wałbrzychu, gdzie nie towarzyszy temu rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 
Jedynym przykładem reindustrializacji, która łączy oba mechanizmy, jest powiat świd
nicki, gdzie nastąpił w efekcie największy wzrost liczby pracujących w przemyśle w latach 
2003-2014 (o 32%).

W najsilniej dotkniętych deindustrializacją historycznie najbardziej uprzemysłowio
nych obszarach Sudetów Środkowych, a także na terenach Kotliny Kłodzkiej i Kamienno
górskiej oraz w ośrodkach z dużymi zakładami włókienniczymi procesy reindustrializa
cji bazującej na czynnikach endogenicznych czy egzogenicznych występują na niewielką 
skalę lub nie występują w ogóle. Kilkupokoleniowa dominacja dużych zakładów zapew
niających pracę i różne świadczenia hamuje lokalną przedsiębiorczość, okazują się one 
też w większości mało atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych. Pewnym wyjątkiem jest 
tu SSE w Wałbrzychu, która częściowo łagodzi lokalne skutki regresu tradycyjnych branż.

Fakt, że wysokie bezrobocie na terenie Sudetów i Przedgórza tylko częściowo pokrywa 
się z obszarami najsilniejszej deindustrializacji i obejmuje również wiele miast powiato
wych będących ośrodkami usługowymi, gdzie przedsiębiorczość w usługach jest również 
niska, wskazuje że deindustrializacja jest elementem szerszej słabości gospodarczej regio
nu i potwierdza, że ma ona głębsze podłoże społeczno-kulturowe.

Zagadnieniem, które zasługuje na szerszą refleksję i analizę jest zasygnalizowany przez 
Cioka i in. (2006) potencjalny wpływ cech przestrzennych - policentryczności Okręgu 
Sudeckiego z dużą liczbą ośrodków małych i średniej wielkości. Rozproszenie ograniczo
nych zasobów kapitału ludzkiego wysokiej jakości, brak odpowiednio gęstej sieci kontak
tów społecznych i rozwiniętych funkcji usługowych wyższego rzędu występujących w du
żych miastach mogły stanowić bariery rozwoju w fazie szoku transformacyjnego.

Dokonując interpretacji analizowanych procesów, należy wziąć pod uwagę ogranicze
nia wynikające z posługiwania się jedynym dostępnym miernikiem, jakim jest liczba pra
cujących w przemyśle. Zmniejszanie się liczby pracujących samo w sobie nie świadczy 
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jeszcze o deindustrializacji, może bowiem następować przy rosnącej produkcji w wyniku 
postępu technologicznego i organizacyjnego w firmach. W skali całej Polski wartość pro
dukcji dodanej w przemyśle wzrosła w latach 1991-2014 trzyipółkrotnie, podczas gdy 
liczba pracujących obniżyła się o 33%. W tej sytuacji autorzy jako wyraz deindustrializacji 
traktowali jedynie spadki zatrudnienia na bardzo dużą skalę,

Zagadnieniem zasługującym na szerszą, odrębną dyskusję jest to, czy po procesach, 
jakie zaszyły na analizowanym obszarze w okresie minionego ćwierć wieku, nadal moż
na mówić o Sudeckim Okręgu Przemysłowym w granicach wyznaczonych przed 50 laty 
przez S. Misztala. Kwestia ta powinna zostać rozważona w szerszym kontekście zmian, 
jakie zaszły w rozmieszczeniu przemysłu w całym kraju.
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Paths of deindustrialisation and reindustrialisation 
of the Sudety Mountains

Abstract: The area of the Sudety Mts. is one of the oldest industrial districts of contemporary Poland. 
It experienced significant deindustrialization since the 1990s, which was triggered by the opening 
of the Polish economy to global competition and the historical features of the district, especially of 
the high share of textile industry and the outdated technology of many factories related to limited 
investment in the post-war socialist era. In contrast to the Upper Silesian Industrial District, the 
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Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa

decline of traditional industrial branches in the Sudetes was not accompanied by the dynamic gro
wth of new industrial activities and services. The authors show that the contemporary development 
of manufacturing activity in the region is a highly selective process concentrated in certain areas 
only, both in terms of the SMEs growth and the in-flow of foreign investment. It is largely determi
ned by local social, cultural and demographic factors as well as road accessibility.

Keywords: old industrial districts, deindustrialization, reindustrialization, Sudety Mountains.
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