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Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju
metropolii Polski wschodniej
(na przykładzie Rzeszowa)
Wstęp
Jak wynika z doświadczeń państw wysoko rozwiniętych, ich rozwój regionalny
jest nierozerwalnie związany z potencjałem ważniejszych ośrodków (miast) sieci
osadniczej. Ośrodki te określane w literaturze przedmiotu „biegunami wzrostu”,
„aglomeracjami”, „metropoliami” wyznaczają przestrzeń koncentracji ludności
i funkcji wyższego rzędu o znaczeniu globalnym. Połączenie wysokich wartości
wskaźników koncentracji ludności z funkcjami globalnymi powoduje, że obszary te stają się najważniejszymi podmiotami w przestrzeni osadniczej regionów,
państw, kontynentów. Ich potencjał społeczno-ekonomiczny oraz dyfuzja funkcji
decydują o dynamice wzrostu regionów. Z tego też powodu bardzo ważnym
zagadnieniem w polityce regionalnej jest tworzenie warunków ekonomicznych
dla rozwoju metropolii i obszarów metropolitalnych w regionach słabo rozwiniętych. Panuje powszechne przekonanie, że rozwój metropolii jest niezbędnym
warunkiem dla przyspieszenia rozwoju regionów zapóźnionych. Dotyczy to także
polskich regionów położonych we wschodniej części Polski.
Celem opracowania jest próba określenia roli infrastruktury ekonomicznej
w procesie kształtowania się metropolii i obszarów metropolitalnych Polski
wschodniej i ich wpływu na tempo ich wzrostu. W opracowaniu postawiono
następujące hipotezy badawcze:
1) rozwój metropolii Polski wschodniej uzależniony jest od dostępu do infrastruktury ekonomicznej o zasięgu globalnym (autostrady, lotniska, szybka kolej,
wyższe uczelnie, szerokopasmowy Internet itp.),
2) wpływ metropolii na rozwój regionalny określa dyfuzja funkcji globalnych.
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Pojęcie metropolii i obszaru metropolitalnego
Termin „metropolia” wywodzi się z greckiego métropolis oznaczającego miasto macierzyste. W języku polskim słowo metropolia ma cztery odmienne
konotacje:
1) metropolia zgodna z tradycją grecką oznacza miasto–państwo, które sprawuje władzę polityczną i gospodarczą nad podporządkowanymi sobie koloniami;
2) metropolią w okresie kolonialnym zwykło się określać państwo – hegemona
sprawującego władzę na skolonizowanych przez siebie terenach;
3) metropolią określa się jednostkę podziału terytorialnego kościoła obrzędu rzymskokatolickiego i obrządków wschodnich, skupiającą diecezje, na czele
której stoi arcybiskup;
4) metropolia to miasto spełniające funkcje stołeczne w państwie, czasem
w regionie.
Współcześnie w odniesieniu do dużych miast za metropolię uznaje się duże
miasto, szczególnie to, które wyróżnia się koncentracją politycznej i kulturalnej
siły, pełni funkcje kontrolne i zarządzające we współczesnej gospodarce światowej i wykazuje silne powiązania z innymi obszarami metropolitalnymi. Z metropolią utożsamia się pojęcie obszaru metropolitalnego, wywodzące się ze Stanów
Zjednoczonych po raz pierwszy wprowadzone w trakcie spisu ludności w 1910
roku. Termin ten został zamieniony w 1950 roku pojęciem „Standard Metropolitan Area”, w skrócie SMA – „Statystyczny obszar metropolitalny”. Obszar ten
tworzył ośrodek miejski o liczbie ludności co najmniej 50 tys. mieszkańców, który
oddziaływał na strefę zewnętrzną zamieszkiwaną przez więcej niż 50 tys. osób,
pracujących w większości poza rolnictwem. W 1960 roku powołano Standard
Metropolitan Statistical Area (SMSA): „standardowe metropolitalne obszary
statystyczne”, których kryterium delimitacji były: liczba ludności, gęstość zaludnienia i struktura zawodowa.
Obecnie w epoce globalizacji zarówno proces metropolizacji, jak i samo pojęcie metropolii nabiera innego niż dotąd znaczenia. Struktura osadnicza ulega
zmianie, przechodząc od sieci zhierarchizowanych ośrodków opartej przede
wszystkim na ich potencjale demograﬁcznym, do sieci przepływów, której węzły stają się właśnie metropoliami. Wprawdzie już nie sama wielkość ośrodka
(przez jednych uznawana jako ponad milion przez innych jako ponad 500 tys.
mieszkańców) świadczy o jego metropolitalnym charakterze, a funkcje, jakie
pełni w kontekście globalnym.
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Deﬁnicje, klasyﬁkacje, funkcje
Potrzeba uporządkowania pojęć związanych z metropoliami i metropolizacją
wynika z co najmniej kilku powodów. Pojawił się nowy dynamiczny proces „umiastowienia”, przy czym u jego podstaw leżą nieco inne przyczyny niż w przypadku
tradycyjnie rozumianych zjawisk urbanizacji. Z perspektywy tradycyjnego ujęcia
urbanizacji zmniejszająca się liczba mieszkańców miast może prowadzić nas do
wniosku, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem znanym pod nazwą dezurbanizacji.
Z autopsji jednak dobrze wiemy, iż liczba ludności utrzymujących się z pozarolniczych źródeł dochodów relatywnie wzrasta. Tego procesu bardzo często nie
potwierdzają oﬁcjalne statystyki, najczęściej dopasowane do analizy tradycyjnie
ujmowanego procesu urbanizacji1.
Zasadniczym wyznacznikiem współczesnej metropolitalności pozostaje nagromadzenie funkcji międzynarodowych. Przyjmując, iż globalizacja jest kluczowym zjawiskiem z punktu widzenia przebiegu obecnie zachodzących procesów
ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, wpisanych w węzłowy układ
gospodarki światowej można zdeﬁniować metropolie jako węzły w tym układzie.
Innymi słowy, metropolie to miasta–węzły, w których zlokalizowane są funk1

Oﬁcjalne dane statystyczne wskazują na zahamowanie procesów urbanizacyjnych w latach 90.
XX w. oraz ich regres, zaznaczający się od r. 2000, gdy na spadek ogólnej liczby ludności Polski
nałożył się ujemny dla miast bilans migracji pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Sygnalizowane przez statystykę publiczną zjawisko dezurbanizacji ma jednak charakter pozorny. W rzeczywistości procesy urbanizacyjne postępują, głównie w formie suburbanizacji (przekraczając
granice administracyjne miast), jak również w postaci przekształceń osadnictwa wiejskiego.
Dane statystyczne zaniżają ponadto bilans migracji wewnętrznych na niekorzyść miast, bowiem
wskutek częściowego załamania się systemu meldunkowego wiele faktycznych zmian miejsca
zamieszkania umyka bieżącej rejestracji. Te tzw. nieregularne migracje mają swoje źródła głównie
na obszarach wiejskich oraz w mniejszych miastach, a obszary docelowe z reguły w dużych miastach i na ich obrzeżach. Jedynie część tych przemieszczeń została uchwycona w wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Brak jest również wiarygodnych szacunków dotyczących
rozmiarów tego zjawiska w skali kraju. Uwzględnienie zjawiska suburbanizacji, jak i faktu niepełnej rejestracji przepływów migracyjnych, prowadzi do krytycznej oceny najnowszych prognoz
Głównego Urzędu Statystycznego, w części dotyczącej przebiegu procesów urbanizacyjnych.
Przewidują one mianowicie postępującą dezurbanizację – obniżenie się udziału ludności miejskiej z obecnych 62% do około 57% w roku 2030, przy zmniejszeniu się z 38,1% do 34,7% udziału
miast pięćdziesięciotysięcznych i większych, oraz z 21,6% do 19,5% udziału miast ponaddwustutysięcznych w ogólnej liczbie mieszkańców Polski. Założenia, które legły u podstaw tej prognozy,
to: kontynuacja notowanego od 2000 r. odpływu netto ludności z miast na obszary wiejskie, jak
również sztywność granic miast i niepowiększanie się ich zbioru. Takie założenia są nierealistyczne i stąd sama prognoza nie może być przyjmowana w studiach i polityce przestrzennego zagospodarowania kraju (por. G. Węcławowicz, J. Bański. M. Degórski, T. Komornicki, P. Worcelli,
P. Śleszyński, Zagospodarowanie przestrzenne Polski na początku XX wieku, IGiPZ, PAN, Warszawa 2003, maszynopis, s. 132–134).
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cje gospodarcze i społeczne, kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarki
globalnej.
Tak z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia zasadne jest dokonywanie klasyﬁkacji metropolii, gdyż organizacja gospodarki i społeczeństwa globalnego (w tym systemu osadniczego) ma ciągle układ hierarchiczny, metropolie różnią
się między sobą: zestawem (liczbą), rodzajem, stopniem wykształcenia charakterem, rangą i zasięgiem przestrzennym realizowanych funkcji metropolitalnych.
Metropolie można klasyﬁkować lub raczej hierarchizować również na podstawie
stopnia rozwoju funkcji metropolitalnych (inwestycje zagraniczne, liczba światowych ﬁrm i instytucji, centrale banków, odsetek zatrudnionych w IV sektorze
itp.), znaczenia danego ośrodka w systemie globalnym i stopnia zaangażowania
w procesy internacjonalizacji (ilość, siła i kierunek powiązań z innymi metropoliami mierzone np. liczbą międzynarodowych połączeń komunikacyjnych).
Obszar metropolitalny należy wyraźnie odróżnić od innych bliskoznacznych
terminów, aby nie stał się jednym z synonimów czy „zamienników” pojęć wcześniej używanych, potęgując bałagan terminologiczny (termin ten częściowo upowszechnił się w literaturze i praktyce planistycznej już w „okresie aglomeracyjnym”, wskazywał na silne współzależności miasta z otoczeniem i był stosowany
zamiennie dla określenia obszaru wpływów rdzenia aglomeracji na otoczenie).
W obszarach metropolitalnych mamy do czynienia z nasileniem się procesów
sub- i dezurbanizacji. Jednak do zdeﬁniowana pojęcia obszaru metropolitalnego
nie można stosować kryteriów urbanizacyjnych; podstawową jego cechą jest integracja funkcjonalna – rozwój oprócz funkcji wewnętrznych także zewnętrznych
funkcji metropolitalnych, które są zlokalizowane w różnych częściach tego obszaru. Metropolizacja jakkolwiek rozumiana (zarówno w sensie semantycznym,
jak i funkcjonalnym) istnieje od dawna, a jej nowe funkcje i znaczenie wynikają
ze zmienionych uwarunkowań. Postępująca współcześnie metropolizacja przestrzeni – niezależnie od tego, czy uzna się ją za zjawisko odrębne, czy też za pewną
kolejną, nową i jakościowo inną fazę urbanizacji – znacznie różni się (tak pod
względem ilościowym, jak i jakościowym) od wcześniej zachodzących procesów
urbanizacji, gdyż związana jest z obserwowanym w ostatnich dziesięcioleciach
szybkim wzrostem znaczenia dużych układów miejskich we współczesnej gospodarce, oznacza odstępstwo od zasady hierarchicznej organizacji przestrzeni
(teoria Christallera), wnosząc nowe silne powiązania między odległymi ośrodkami metropolitalnymi, częściowo uniezależnia siłę oddziaływania ośrodka od jego
„masy” i odległości ﬁzycznej, zmienia relacje między miastem metropolitalnym
a otaczającym regionem, oznacza nowy sposób terytorialnego podziału pracy,
kapitału, wiedzy i władzy.
Metropolizacja jest pojęciem funkcjonalnym, a nie morfologicznym, i oznacza
konieczność spełnienia określonych kryteriów funkcjonalnych (rozwój funkcji
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metropolitalnych). Przyjęcie, że metropolizacja jest związana ze zdobywaniem
przewagi danej jednostki osadniczej nad innymi w obrębie jakiegokolwiek terytorium, oznacza, że istnieje hierarchiczna struktura metropolizacji, np. na poziomie regionalnym, krajowym, kontynentalnym czy globalnym. Metropolizacja
przestrzeni łączy się z występowaniem metropolii. Metropolizacja tworzy metropolie, metropolie tworzą (metropolizują) obszar metropolitalny. Występowanie
metropolii jest warunkiem uruchomienia procesu metropolizacji otaczającej
metropolię przestrzeni. Metropolizacja może oznaczać wpływ metropolii na
otaczającą przestrzeń, zarówno tę bezpośrednio sąsiadującą z metropolią, jak
i obejmującą cały świat.
Obszar metropolitalny jest pojęciem jakościowo różnym od takich pojęć, jak
aglomeracja, obszar zurbanizowany czy zespół miejski2. Jest jednostką funkcjonalną tworzoną przez duży, złożony i spójny funkcjonalnie zespół miejski, którego
istotną cechę stanowi występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań
funkcjonalnych. Różnice między ww. pojęciami (formami osadnictwa miejskiego)
częściowo mają charakter genetyczny i odzwierciedlają różne fazy rozwoju procesów urbanizacji. Aglomeracje i konurbacje istniały niezależnie od pojawienia
się procesów metropolizacji. Każdy obszar metropolitalny jest aglomeracją (lub
zespołem miejskim), jednak nie każda aglomeracja (lub zespół miejski) spełnia
warunki, aby zakwaliﬁkować ją jako obszar metropolitalny. Aglomeracje (konurbacje) mogą, ale nie muszą stać się metropoliami (obszarami metropolitalnymi),
które stanowią kolejny etap rozwoju wielkich ośrodków miejskich, przy czym
podstawą takiego przekształcenia są zmiany o charakterze jakościowym, a nie
ilościowym, a zwłaszcza zaawansowane przemiany urbanizacyjne oraz procesy
integracji funkcjonalno-przestrzennej, wykształcenie (zagnieżdżenie) się funkcji metropolitalnych, procesy globalizacji i umiędzynarodowienia gospodarki
(zachodzące pod wpływem postępu w technologiach informacyjnych), stworzenie spójnego systemu planowania i zarządzania. Należy pamiętać, iż rozrost
przestrzenny i demograﬁczny aglomeracji nie jest warunkiem wystarczającym
2

Aglomeracja miejska jest przede wszystkim jednostką morfologiczną, tworzy ją zwarty zespół
wzajemnie powiązanych (choć odrębnych z administracyjnego punktu widzenia) jednostek osadniczych (duże miasto wraz z otaczającym obszarem), powstały w wyniku procesów koncentracji.
Aglomeracja policentryczna (koncentracja wokół kilku jąder osadniczych) nosi nazwę konurbacji.
Obszar zurbanizowany jest również jednostką morfologiczną, jednak będąc antonimem obszarów wiejskich nie musi dotyczyć konkretnej formy osadniczej i oznacza określony stan procesów
urbanizacji na danym terenie; jest to obszar (niekonieczne nawiązujący do granic jednostek
administracyjnych) o wyraźnych przekształceniach zabudowy i zagospodarowania (miejski charakter zabudowy i infrastruktury), towarzyszących pozarolniczej działalności gospodarczej lub
wynikających z przyjęcia miejskiego stylu (wzorców) życia i pracy. Zespół miejski jest pojęciem
planistycznym, bardzo ogólnym, obejmującym sąsiadujące ze sobą miasta nieuwzględniającym
wzajemnych związków między jednostkami osadniczymi.
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dla przekształcenia jej w metropolię bądź obszar metropolitalny, zaś podstawowym wyróżnikiem metropolitalności jest międzynarodowa ranga układu
osadniczego.
Powstawanie obszaru metropolitalnego jest konsekwencją rozwoju funkcji
metropolitalnych, czemu towarzyszy migracja ludności i przenoszenie działalności gospodarczej na peryferia dotychczasowych skupisk miejskich. Obszar metropolitalny powinien posiadać wyodrębniony system zarządzania ﬁnansowego
i prawno-administracyjnego oraz własne organy planowania i zarządzania. Metropolia stanowi część składową obszaru metropolitalnego. Tak więc przyjmując
deﬁnicję metropolitalności, należałoby także uporządkować problem związany
z planistycznym obszarem funkcjonalnym. Obszar metropolitalny może być
wydzielany, rozpatrywany i postrzegany z różnych punktów widzenia: administracyjnego, planistycznego, a także statystycznego. Najlepiej byłoby, gdyby
granice tych podziałów się pokrywały. W praktyce taką spójność trudno jest
osiągnąć. Ważne jest jednak, aby o metropolitalności nie rozstrzygały sztuczne
administracyjne kryteria tworzenia zespołów jednostek samorządu terytorialnego oraz wyznaczania obszarów planistycznych.
Za T. Markowskim (2006) przyjmujemy, że do podstawowych kryteriów delimitacji obszaru metropolitalnego (które nie powinny powielać kryteriów służących do wyznaczania zasięgu aglomeracji) należy zaliczyć:
1) kryteria funkcjonalne (najważniejsze z punktu widzenia delimitacji obszaru
metropolitalnego) – związki funkcjonalne ośrodka metropolitalnego z otoczeniem, wspólnie pełnione funkcje, powiązania gospodarcze i społeczne poszczególnych jednostek wchodzących w skład zespołu metropolitalnego, zakres, rodzaj
i zasięg funkcji egzogenicznych,
2) kryteria demograﬁczne – liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia, wielkość
i dynamika migracji z ośrodka centralnego na tereny obszaru metropolitalnego,
3) kryteria ekonomiczne – liczba i charakter działalności podmiotów gospodarczych, wysoki poziom i duża dynamika rozwoju gospodarczego,
4) kryteria urbanistyczne – charakter użytkowania ziemi, rodzaj, stan, jakość,
ﬁzjonomia i standard zabudowy,
5) kryteria techniczne – stopień rozwoju i nowoczesność rozwiązań infrastruktury technicznej,
6) kryteria społeczne – wykształcenie, poziom warunków życia, struktura
zawodowa ludności,
7) kryteria wyznaczające obszar bezpośredniego ciążenia do metropolii, tzw.
dzienny system miejski (daily urban system), np. dojazdy do pracy i szkół,
8) kryterium zarządzania, czyli wola polityczna potencjalnych podmiotów
polityki metropolitalnej do jej koordynowania w obszarach uznanych wspólnie
jako strategiczne dla danego obszaru,
128

Zarzadzanie_last.indd 128

2010-05-31 21:42:53

INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU METROPOLII …

9) kryterium spójności przestrzennej (w tym także spójność systemów ekologicznych), zapobiegającej powstawaniu „wysp” i izolowanych obszarów.

Metropolie i obszary metropolitalne Polski wschodniej na tle kraju
W koncepcji przestrzennego rozwoju Polski przyjmuje się funkcjonowanie
dwunastu metropolii, w tym trzech potencjalnych metropolii w obszarze Polski
wschodniej, tj. Lublina, Białegostoku i Rzeszowa. Spośród dziewięciu obszarów
metropolitalnych i metropolii oraz trzech potencjalnych metropolii, największym potencjałem ludnościowym charakteryzuje się metropolia warszawska
z udziałem ponad 25% mieszkańców spośród analizowanych miast. Metropolia warszawska jest również największą powierzchniowo (517 km2), co stanowi
około 17% powierzchni polskich metropolii. Najmniej liczną jest potencjalna
metropolia Rzeszowa z udziałem ludności niewiele ponad 2% i udziałem powierzchni niecałe 2%. Analizując potencjał ludnościowy i powierzchnie obszarów
metropolitalnych kraju, dominuje obszar warszawski, odpowiednio 19% (udział
ludności) i 14% (udział powierzchni), najmniejszym potencjałem ludnościowym
charakteryzuje się białostocki obszar metropolitalny (około 3%).
Tabela 1. Metropolie i obszary metropolitalne w 2006 r.
Lp.

Obszar
metropolitalny

Ludność
w tys.

Udział
%

Pow.
km2

Os./km2

Metropolia

Ludność
w tys.

Udział
%

Pow.
km2

Os./
km2

1

warszawski

3065,5

19

8635

355

Warszawa

1702,1

25

517

3292

2

katowicki

2847,0

17

5578

510

Katowice

314,5

4,6

164

1918

3

krakowski

2052,3

12

7111

289

Kraków

756,3

11,5

327

2313

4

gdański

1238,0

9

4839

256

Gdańsk

456,7

6,3

262

1743

5

wrocławski

1168,1

7,5

6725

174

Wrocław

634,6

9

293

2166

6

łódzki

1135,5

7,3

2497

455

Łódź

760,3

12

294

2583

7

poznański

1115,5

7,1

5192

215

Poznań

565

8

261

2165

8

bydgosko-toruński

785,2

5

2915

260

Bydgoszcz

363,5

5,1

174

2089

9

szczeciński

724,3

4,6

5654

128

Szczecin

409,1

6,1

301

1359

10

lubelski

714,8

4,2

4220

169

Lublin

353,5

5,2

148

2388

11

rzeszowski

605,9

4

3551

171

Rzeszów

163,6

3

54

3028

12

białostocki

504,2

3,3

5133

98

Białystok

294,8

4,2

94

3136

15929

100

62050

257

Razem

6773,8

100

Razem obszar

2889 2345

Źródło: http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=1458.
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Rysunek 1. Obszary metropolitalne Polski w 2006 w świetle wskaźnika udziału liczby
ludności
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Metropolie Polski w 2006 r. w świetle wskaźnika udziału liczby ludności
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Źródło: opracowanie własne.
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Potencjalne obszary metropolitalne Polski wschodniej skupiają na swym
terytorium niewiele ponad 11% ludności i zajmują obszar o powierzchni
12 904 km2, co stanowi prawie 21%. Potencjalne obszary metropolitalne Polski
wschodniej skupiają na swym obszarze (296 km2, tj. około 10%) ponad 812 tys.
mieszkańców, tj. ponad 12%. Na uwagę zasługuje to, że potencjalne metropolie
i obszary metropolitalne są niewielkie przestrzennie, o koncentracji ludności
na km2, przewyższając wskaźniki dla metropolii Polski środkowo-zachodniej.
Na podkreślenie zasługuje to, że dwie potencjalne metropolie, Białystok i Rzeszów, cechują się najwyższym w Polsce wskaźnikiem gęstości zaludnienia (poza
Warszawą).
Rysunek 3. Najważniejsze ośrodki miejskie

Źródło: G. Gorzelak, M. Smętkowski, Dynamika rozwoju regionów w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej, Studia regionalne i lokalne, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Warszawa 2009.
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Funkcje egzogeniczne miasta Rzeszowa3
Rzeszów jest największym miastem w województwie podkarpackim, dysponującym dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Liczba ludności
przekracza 160 tys. i wzrośnie prawdopodobnie do 2030 r. o 15 tys. (zbliży się
do 180 tys.), w tym w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy się, w porównaniu
z 2000 r., o ponad 6 tys. osób, zaś w wieku poprodukcyjnym zwiększy się o ponad 20 tys. osób, w wieku produkcyjnym zwiększy się o 600 osób. Z prognozy
demograﬁcznej wynikać będą określone implikacje dla rynku pracy oraz popytu
i podaży na usługi produkcyjne i nieprodukcyjne różnych rzędów.
Struktura potencjału gospodarczego i intelektualnego miasta Rzeszowa wskazuje, że obok grupy endogenicznej, tj. zakładów i instytucji usługowych, pracujących na wewnętrzne potrzeby miasta, szczególnie duży udział posiada grupa
egzogeniczna o funkcjach wyspecjalizowanych, głównych, komplementarnych
i standardowych. Tworzą ją liczne zakłady, ﬁrmy i instytucje usługowe pracujące
dla potrzeb otoczenia regionalnego, często obejmujące skalę ponadregionalną,
a nawet krajową.
Miasto Rzeszów spełnia funkcje ponadregionalne: jest centrum strefy węzłowej i obszaru wykształcającej się aglomeracji miejsko-przemysłowej przeobrażającej się w obszar metropolitalny Rzeszowa. Jednocześnie Rzeszów jest krajowym
ośrodkiem rozwoju, w tym centrum i ośrodkiem przemysłowym z dominantą
przemysłu elektromaszynowego i rolno-spożywczego z produkcją o znaczeniu
krajowym, stanowiącym ponad 19% produkcji przemysłowej całego województwa podkarpackiego.
Miarą aktywności gospodarczej miasta Rzeszowa jest liczba podmiotów gospodarczych w gospodarce narodowej na 1000 mieszkańców, która jest wyższa
niż w takich porównywalnych miastach, jak Bydgoszcz, Lublin, Białystok i Kielce.
Miasto to znajduje się także w ścisłej czołówce krajowej pod względem realizowanych nakładów inwestycyjnych na jednego mieszkańca.
Centrum przemysłowe Rzeszowa to centrum genetycznie związane z inwestycjami COP-u oraz z ewolucyjnym rozwojem przemysłu. Centrum przemysłowe
jako czołowe ogniwo struktury przestrzennej miasta na zasadzie powiązań łańcuchowych i zwrotnych wywiera poważny wpływ na otoczenie bliższe i dalsze, na
jego rozwój. Potencjał produkcyjny miasta wpływa na kształtowanie się na jego
terenie wielu inwestycji i urządzeń infrastruktury technicznej i ekonomicznej.

3

E. Malisiewicz, Rzeszów jako metropolia oraz potencjalny europol, red. J. Kitowski, Rzeszów
2004, s. 70 i nast.; E. Malisiewicz, Dwa podejścia do problematyki metropolii i obszaru metropolitalnego, Kraków 2006.
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Jest on jednocześnie podstawowym źródłem rozwiązywania określonych problemów społecznych i ekonomicznych miasta i regionu.
Ważną funkcją egzogeniczną miasta jest świadczenie usług o znaczeniu wojewódzkim i ponadwojewódzkim: w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, kultury,
wyspecjalizowanego lecznictwa, sądownictwa, komunikacji kolejowej, drogowej
i lotnictwa, w południowej części kraju. Posiada własną rozgłośnię radiową i ośrodek telewizyjny, jest stolicą Diecezji Rzeszowskiej kościoła rzymsko-katolickiego.
Miasto Rzeszów jest także głównym węzłem koncentrycznego układu sieci komunikacyjnej, złożonego ze szlaków promieniście rozchodzących się z Rzeszowa we
wszystkich kierunkach. Leży on bowiem na skrzyżowaniu historycznie ukształtowanych szlaków handlowych i transportowych oraz wykształconych pasm
infrastrukturalnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Przez Rzeszów
przebiega III korytarz transeuropejski, oparty na drodze krajowej nr 4 oraz linii
magistrali kolejowej Medyka–Śląsk, od której odgałęziają się dwie linie kolejowe
w kierunku północnym i południowym, oraz drogi krajowe międzyregionalne
w pięciu kierunkach, w tym dwie międzynarodowe. W niedalekiej przyszłości
przewiduje się budowę w pobliżu Rzeszowa autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Ponadto przez teren miasta lub w jego bezpośredniej bliskości przechodzą m.in.
trzy linie wysokiego napięcia, w tym jedna o największym napięciu w Polsce oraz
dwie linie magistralne rurociągu gazowego.
Konkurencyjność miasta w porównaniu do innych miast położonych na ścianie wschodniej wynika z następujących przesłanek:
1) jest centralnym ośrodkiem aglomeracji rzeszowskiej, której kształtowanie
się w odróżnieniu od aglomeracji starych, może być równoległe i relatywne do
nowych technologii oraz rosnących wymagań co do jakości życia i środowiska,
2) wypełnia lukę co do funkcji wyższego rzędu na obszarze Polski południowo-wschodniej, które przed wojną spełniał Lwów, chociaż dotychczas pod względem funkcjonalnym nie przejął w pełni dawnego znaczenia Lwowa,
3) leży na jednym z głównych kierunków rozwoju zachód–wschód,
4) leży na głównych ciągach energetycznych o znaczeniu krajowym (gaz,
energia elektryczna),
5) występują tu odczuwalne korzyści skali i aglomeracji,
6) posiada uporządkowaną sieć urządzeń komunalnych i możliwości dalszego
rozwoju,
7) posiada duży potencjał intelektualny z uwzględnieniem rozwijającego się
ośrodka szkolnictwa wyższego oraz możliwości jego integracji poprzez utworzenie Uniwersytetu w Rzeszowie,
8) posiada port lotniczy regionalny pierwszego rzędu, mający znaczenie
międzynarodowe,
9) charakteryzuje się dużą aktywnością społeczną mieszkańców miasta,
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10) stosunkowo szybko, w porównaniu z innymi ośrodkami, przebiegają tu
procesy restrukturyzacji potencjału produkcyjnego, co łącznie z powołaniem
licznych nowych podmiotów gospodarczych, stwarza dobre przesłanki rozwoju
gospodarczego miasta,
11) rozwijają się różne formy działalności handlowej o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym (Ukraina).
Rzeszów jest jednym z większych w skali kraju, w stosunku do liczby ludności, ośrodków szkolnictwa wyższego. W roku akademickim kształci się tutaj ponad 50 tys. studentów, dyplom ukończenia studiów wyższych w 2004 r.
uzyskało około 12,8 tys. absolwentów. Rzeszowski ośrodek szkół wyższych jest
wspólnym dobrem nie tylko dla miasta Rzeszowa, ale także całego województwa
podkarpackiego. Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza rzeszowskich
placówek szkolnictwa wyższego jest ściśle związana z tym regionem. W placówkach tych większość kształcącej się młodzieży to mieszkańcy województwa podkarpackiego. Zdecydowana większość absolwentów podejmuje pracę
w województwie swojego pochodzenia. Badania naukowe w tych placówkach
koncentrowane są na rozwiązywaniu problemów technicznych, gospodarczych
i społecznych występujących na terenie tego województwa i w szerszym zakresie. Poza działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą rzeszowski ośrodek
szkół wyższych odgrywa rolę kulturotwórczą dla miasta Rzeszowa oraz całego
regionu.
W szczególności następuje napływ do miasta ludzi z innych środowisk, którzy
się w nim aklimatyzują oraz wnoszą swoje zwyczaje, upodobania i aspiracje. Jednocześnie uczelnie przynoszą miastu otwarcie na nowe problemy intelektualne
oraz stwarzają możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
Utrzymanie i rozwój dotychczasowych funkcji ponadregionalnych Rzeszowa
oraz umocnienie tego miasta jako metropolii i potencjalnego europolu zależeć
będzie od kształtowania się wielu zjawisk i procesów wewnętrznych nazywanych mocnymi i słabymi stronami oraz zewnętrznych, nazywanych szansami
i zagrożeniami, które mogą mieć charakter obiektywny lub subiektywny.
W szczególności zależeć to będzie od intensywności działań, przede wszystkim władz samorządowych, zmierzających do przełamywania słabych stron
i zagrożeń oraz wzmacniania mocnych stron i szans rozwojowych, jak również
rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych i technicznych miasta:
krótkookresowych, średniookresowych i perspektywicznych.
Ważnym czynnikiem stymulującym rozwój miasta Rzeszowa jako metropolii, krajowego ośrodka równoważenia rozwoju i potencjalnej europolii będzie umocnienie się i rozwój aglomeracji rzeszowskiej uznawanej w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, jako istotny element przestrzennego
zagospodarowania „ściany wschodniej”.
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Rysunek 4. Obszar oddziaływania Rzeszowa jako ośrodka szkolnictwa wyższego

Źródło: A. Sobala-Gwosdz, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim,
Kraków 2005.

Dla wzmocnienia miasta Rzeszowa jako metropolii i potencjalnego europolu
przewiduje się w najbliższych latach m.in.:
– rozwój funkcji endogenicznych,
– rozwój funkcji egzogenicznych na rzecz całego regionu, a także poza jego
obszar, w tym w skali międzynarodowej,
– duży rozwój potencjału przemysłowego i usługowego o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, w tym przede wszystkim rozwój produkcji dyskretnej o najnowszych parametrach technicznych w ramach tzw. Doliny
Lotniczej,
– stworzenie centrum handlowego o znaczeniu międzynarodowym w oparciu
o funkcjonujące już giełdy i inne formy działalności handlowej i bankowej,
– wykorzystanie węzła komunikacyjnego (drogowego, kolejowego i lotniczego) o znaczeniu międzynarodowym i krajowym do tworzenia baz, obiektów i struktur organizacyjnych, które będą stanowić podstawową przesłankę
do dalszego rozwoju miasta, przekształcenie centrum usługowego śródmieścia
Rzeszowa, dostosowujące go do standardów europejskich.
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Inwestycje zagraniczne w rzeszowskim obszarze metropolitalnym
Dla wyeksponowania rangi rzeszowskiego obszaru metropolitalnego, jego znaczenia, omówiono dwa najważniejsze mierniki ukazujące powiązania obszaru
w strukturze powiązań globalnych. Są to inwestycje zagraniczne oraz handel
zagraniczny, a przede wszystkim eksport.
W okresie od 1999 r. do 2004 r. wystąpił znaczny przyrost wielkości kapitału
zagranicznego ulokowanego na obszarze województwa podkarpackiego. Analiza danych statystycznych z ostatniego roku wskazuje na duży wzrost wartości kapitału zagranicznego na obszarze województwa. W porównaniu z rokiem
2002 obserwujemy prawie 150% jego dynamikę, natomiast w porównaniu do
roku bazowego (1999) 185,6%. Wartość kapitału zagranicznego ulokowanego
na Podkarpaciu na koniec roku 2004 wynosiła 1537,9 mln zł. Udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym mikrospółek w 2004 roku wynosił 87,4%,
podczas gdy rok wcześniej kształtował się na poziomie 82,6%.
Rysunek 5. Inwestycje greenﬁeld do końca 2005 r.

Źródło: A. Sobala-Gwosdz i in., Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005
roku, COI RAR S.A., Rzeszów 2006.
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Struktura zaangażowania kapitału zagranicznego była zdominowana przez
ﬁrmy prowadzące działalność w sferze przetwórstwa przemysłowego, gdzie
ulokowało się 65% całości kapitału, w transporcie, gospodarce, magazynowej
i łączności – 28,2%, w handlu i naprawach – 1,4%. Dla porównania rok wcześniej
struktura ta była jeszcze bardziej skoncentrowana, bowiem w przemyśle zaangażowane było 82,5% kapitału. Największy udział w kapitale zagranicznym mieli
inwestorzy holenderscy – 493 mln zł, a następnie w kolejności byli inwestorzy
niemieccy 268,5 mln zł, z USA 226,2 mln zł, cypryjscy 197,8 mln zł, szwedzcy
11,4 mln zł i hiszpańscy 3,5 mln zł.
W 2004 roku działalność eksportową prowadziło 128 spółek z udziałem kapitału zagranicznego (52,5% funkcjonujących spółek uwzględnianych w badaniach
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie). Zrealizowany przez nie eksport wyrobów
i usług wynosił 4,6 mld zł, z czego na wyroby przypadało 4,4 mld zł. Dla porównania w 2002 roku taką działalność prowadziło 119 spółek, czyli 45,8% objętych
badaniami Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, i zrealizowało eksport wyrobów
na kwotę 3,0 mld zł oraz eksport usług na kwotę 114,8 mln zł. Sprzedaż w ﬁrmach
mikro, z udziałem kapitału zagranicznego, wyniosła w 2004 roku 4,6 mld zł,
a w 2003 roku – 3,2 mld zł, tj. o 1,4%.
Tabela 3. Wybrane cechy spółek z kapitałem zagranicznym w latach 2000–2004
Wyszczególnienie

2000

2002

2003

2004

Ogółem liczba spółek

244

246

260

244

Liczba spółek eksportujących swoje produkty

111

112

119

128

1861,3

23187,8

3044,0

4419,5

60,7

88,4

114,8

147,0

Do 9 osób

57,4

63,4

62,3

57,0

10–49 osób

21,3

14,6

16,9

18,4

50–249 osób

13,9

13,4

11,2

13,5

250 osób i powyżej

7,4

8,5

9,6

11,1

Wartość eksportu wyrobów w mln zł
Wartość eksportu usług w mln zł
Struktura procentowa wg liczby pracujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wyniki ﬁnansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 1999–2004”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2005.

Tabela 4. Struktura branżowa MŚP z kapitałem zagranicznym w województwie
podkarpackim, w latach 1999–2004
Wyszczególnienie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

1,27

1,47

1,07

0,84

1,61

1,42

Przetwórstwo przemysłowe

33,54

31,95

30,37

29,29

31,01

29,74

137

Zarzadzanie_last.indd 137

2010-05-31 21:42:53

Zbigniew Makieła

Budownictwo

5,75

5,32

5,37

4,24

5,8

5,53

Handel i naprawy

47,92

48,52

49,42

52,44

48,75

49,52

Hotele i restauracje

1,59

1,77

2,15

1,27

2,15

1,89

Transport, gosp. magazynowa i łączność

4,15

4,43

4,3

3,82

3,64

4,27

Pośrednictwo ﬁnansowe

0,32

0,59

0,8

4,24

0,33

0,31

Obsługa nieruchomości i ﬁrm, nauka

3,83

3,84

4,57

5,09

4,97

4,9

Edukacja

0,63

0,59

0,53

0,63

0,33

0,31

0

0,59

0,26

0,84

0,83

0,94

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych województwa
podkarpackiego za lata 1998–2004.

Stabilna jest liczba spółek z kapitałem zagranicznym. Na podstawie danych
z tabeli 4. można stwierdzić, iż podmioty te w coraz większym stopniu angażują
się w prowadzoną działalność eksportową. Nastąpił wzrost liczby podmiotów
eksportujących z 111 w 2000 r. do 128 w 2004 r. Analizując te ﬁrmy, można
stwierdzić, że udział mikroﬁrm jest stabilny, zwiększa się natomiast udział przedsiębiorstw średnich i dużych.
Struktura branżowa zaangażowanego na obszarze Podkarpacia kapitału zagranicznego wskazuje na dominację branż przetwórstwa przemysłowego oraz
handlu i napraw. W tych grupach podmiotów widać przeciwstawne tendencje
rozwojowe, malejący udział podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym oraz zwiększanie się udziału spółek z kapitałem zagranicznym w handlu
i naprawach. Spośród branż szczególnie niski jest udział kapitału zagranicznego
w budownictwie, które w polityce gospodarczej jest silnie „rozwojowe”.
Analiza podmiotów w latach 1999–2004 zarejestrowanych w systemie REGON, w województwie podkarpackim, wskazuje na 20% ich wzrost. Zdecydowanie najwięcej rejestrowanych było podmiotów prywatnych. W badanym okresie
o 39,7% zwiększyła się liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym. Niski jest
natomiast udział spółek z kapitałem zagranicznym w liczbie podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON, bo oscylował między 0,293% a 0,479%
Tabela 5. Struktura własności MSP zarejestrowanych w systemie REGON w latach
1999–2004
W tym z kapitałem
zagranicznym

Lata

Liczba
podmiotów
ogółem

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1999

146641

3797

2,6

142844

97,4

506

0,4

2000

157483

5474

3,5

152009

96,5

607

0,4

2001

166417

6337

3,9

160080

96,2

489

0,3

Publiczne

Prywatne
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2002

170347

6136

3,6

164211

96,4

689

0,4

2003

176257

6787

3,9

169470

96,2

707

0,4

2004

181147

7181

34,0

173966

96,0

868

0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z roczników statystycznych województwa
podkarpackiego za lata 1998–2004.

Obszar metropolitalny Rzeszowa, obejmując swym zasięgiem sześć powiatów, skupia ponad jedną trzecią podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w systemie, a cytowane dane wskazują na zwiększanie się koncentracji przedsięwzięć gospodarczych. Wysoki jest udział podmiotów z kapitałem zagranicznym
zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym w stosunku do pozostałej części
województwa. Inwestycje zagraniczne na obszarze Podkarpacia, podobnie jak na
całej ścianie wschodniej nie należą do dużych. Koncentrują się na obszarze dużych i średnich miast, podczas gdy na obszarach wiejskich lokowane było jedynie
8% wszystkich badanych jednostek. Rzeszów, stolica obszaru metropolitalnego,
skupia ponad 17% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym. Tutaj zlokalizowały swoją działalność większe obiekty handlowe, a kolejne poszukują korzystnych lokalizacji. Szczególną pozycję w obszarze metropolitalnym Rzeszowa
zajmuje Dębica z dwiema dużymi inwestycjami Goodyeara i Tikkurilli Beckers.
Inwestycje zagraniczne w badanym obszarze przyczyniły się do powstania ponad siedmiu tysięcy nowych miejsc pracy4. Znaczenia powiązań międzynarodowych nie należy ograniczać jedynie do powiązań kapitałowo-handlowych. Istnieją
i są utrzymywane przez poszczególne jednostki samorządowe stosunki pozagospodarcze, które podnoszą rangę i znaczenie regionu. Między innymi współpraca
miast partnerskich jest takim oknem szeroko otwierającym obszar metropolitalny
na poszerzanie i pogłębianie powiązań zagranicznych i międzynarodowych.
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Summary
The paper has presented various exogenous functions of the Rzeszów city as
a center of higher level service, regional and national importance in the ﬁelds of
higher education and science, culture, specialist healthcare; road-, rail-, and air
transport and also other elements of technical infrastructure.
Reinforcement of the mentioned exogenous functions of the Rzeszów city
as a metropolis and Europolis depends on appearance of external and internal
opportunities for development of the city.
The external ones result from the hypothesis of sustainable development and
from ability to use the structural funds of the European Union, whereas internal
opportunities are connected with development “from the bottom upwards” with
the use of hard and soft factors.
The paper has also presented the networking character of innovation and
interaction as factors inﬂuencing on the competitive advantage of metropolitan
areas.
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