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9.1. Wprowadzenie 
 

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) rozumiana jako model współczesnego 
rozwoju gospodarczego szczególn� uwag� skupia na innowacyjno�ci (Kukli�ski, 
2001, s. 13-20). Według definicji Komisji Europejskiej jest ona komercyjnym 
wydobyciem nowych technologii, idei lub metod, poprzez które wprowadza si� 
nowe produkty lub procesy, lub udoskonala ju� istniej�ce (Simme, Sennert, Wo-
od, 2002, s. 47-64).  

Innowacyjno�� mo�e zosta� zinterpretowana równie� w kategoriach socjolo-
gicznych i wówczas analizy koncentruj� swoj� uwag� na uwarunkowaniach 
wprowadzania innowacji (kontekst społeczno-kulturowy, w którym zachodz� te 
procesy), jak równie� społecznych konsekwencjach, które dotycz� pojawienia 
si� nowych struktur społecznych. 

Na uwag� zasługuje stwierdzenie, i� innowacyjno�� bardzo rzadko pojawia 
si� w dyskursie transformacji starych regionów przemysłowych. Jeden z takich 
regionów, Górno�l�ski Okr�g Przemysłowy (GOP), bardziej koncentruje uwag� 
na restrukturyzacji czy modernizacji, pomijaj�c innowacyjno��. Z drugiej jednak 
strony innowacyjno�� nie jest poj�ciem całkowicie obcym, gdy� mówi�c o roz-
woju regionu województwa �l�skiego (do którego nale�y dzisiaj GOP), w do-
kumentach programowych, na przykład Strategii Rozwoju Regionalnego Woje-
wództwa �l�skiego na lata 2000-2020, podkre�la si� t� wła�nie kategori�. Nie-
mniej jednak pojawia si� w tym miejscu pytanie, czy wyst�puje ona tylko i wy-
ł�cznie jako słowo-klucz, wytrych czy te� podczas realizacji poszczególnych 
programów rozwojowych. 
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Celem niniejszego opracowania jest wst�pna analiza budowy modelu GOW w 
płaszczy�nie regionalnej oraz socjologicznej. Opracowanie składa si� z trzech 
cz��ci. Pierwsza cz��� dotyczy teoretycznej koncepcji rozwoju regionalnego 
oraz socjologii gospodarczej. Cz��� druga to krótka charakterystyka wojewódz-
twa �l�skiego (wska�ników gospodarczo-społecznych), a w trzeciej przedsta-
wione zostały ułatwienia i bariery we wprowadzeniu modelu gospodarki opartej 
na wiedzy w perspektywie socjologicznej, co przede wszystkim wi��e si� z pró-
b� oszacowania poziomu kapitału ludzkiego i społecznego w tym regionie, który 
z kolei kreuje poziom innowacyjno�ci.  

 
 

9.2. Region i socjologia gospodarcza 
 

9.2.1.Region 
 

W kontek�cie procesów globalizacji oraz zwi�zanej z tym malej�cej roli pa�stw 
zwi�ksza si� rola regionów. W niektórych koncepcjach przyjmuje si�, �e region 
staje si� głównym czynnikiem kapitalistycznej gospodarki, podstawow� jed-
nostk� gospodarczego wzrostu oraz podstaw� analizy współczesnego kapitali-
zmu (Webb, Collins, 2000, s. 857-864; Tomaney, Ward, 2000, s. 471-478). 

W zwi�zku z powy�szym w ostatnich dwudziestu latach doszło do zmiany 
dominuj�cego paradygmatu w teoriach studiów regionalnych, polegaj�cej na 
odej�ciu wyja�niania rozwoju regionalnego głównie przez czynniki egzogenne i 
gospodarcze na rzecz wskazywania roli czynników endogennych, w tym przede 
wszystkim społeczno-kulturowych. 

Procesy globalizacji i urynkowania zmieniaj� rol� pa�stwa, co kształtuje z 
kolei nowe oblicze regionów. Pa�stwo, które nie jest w stanie realizowa� swoich 
funkcji, powinno by� podtrzymywane w kwestiach rozwoju ze strony regionu 
(Tomaney, Ward, 2000, s. 471-478). Odt�d regiony s� postrzegane jako sieci go-
spodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych zmian współczesnego 
�wiata. Zwrot instytucjonalny, jaki pojawił si� w studiach regionalnych, pokazu-
je region jako wyposa�ony w instytucjonaln� zdolno�� wymagan� do realizacji 
projektów i podejmowania działa� innowacyjnych, których celem jest wzrost 
gospodarczy (Webb, Collins 2000, s. 857-864). Na wspomnian� zdolno�� insty-
tucjonaln� wpływa głównie kapitał społeczny, relacje mi�dzyludzkie, które s� 
realizowane przez aktorów �ycia w regionie. 

 
9.2.2. Socjologia gospodarcza 

 
W perspektywie socjologicznej niniejszego opracowania, odwołuj�cej si� do so-
cjologii gospodarczej, podkre�lone zostało społeczne i kulturowe zakorzenienie 
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procesów gospodarczych, w tym przypadku budowy GOW (Smelser, Swe-
edberg, 1994). 

Koncepcja New economic sociology, do której b�d� odwołania w niniejszym 
tek�cie, analizuje jak odpowiednie kombinacje wi�zi społecznych i innych zaso-
bów odpowiadaj� na wyzwania ekonomiczne. Podstawowym zało�eniem tej 
koncepcji jest stwierdzenie, �e aktor (uczestnik szeroko rozumianego �ycia spo-
łecznego) znajduje si� pod wpływem oddziaływa� innych aktorów (kontekstu 
społecznego), a realizowane przez niego działania nie zawsze s� racjonalne. In-
nymi słowy, ekonomia jest integraln� cz��ci� społecze�stwa a ka�de działanie, 
równie� ekonomiczne, jest budowane przez zasoby i struktur� społeczn�. 

 
9.3. Szanse i bariery budowy GOW w województwie �l�skim1 

 
W oparciu o tak przyj�te zało�enia nale�y si� zastanowi�, na ile wyst�puj� szan-
se i zagro�enia budowy GOW w regionie województwa �l�skiego. Region ten, 
b�d�cy jednym z 16 województw (nowych regionów na mapie Polski, pozba-
wiony jednak to�samo�ci regionalnej) uznawany jest bardzo cz�sto za jeden z 
bardziej rozwini�tych pod wzgl�dem gospodarczym w kraju. Jednak jego cen-
tralny obszar (GOP) charakteryzuje si� restrukturyzacj� przemysłu ci��kiego 
wywołuj�c� liczne problemy społeczne i gospodarcze, co mo�e zniekształca� 
obraz statystyk (Gawlikowska-Hueckel, 1999; Gawlikowska-Hueckel, Umi�ski 
1999; Szczepanski, Thomas, 2004).  

Z punktu widzenia budowy gospodarki opartej na wiedzy mo�na podkre�li� 
nast�puj�ce czynniki gospodarczo-społeczne, które sytuuj� województwo jako 
jedno z bardziej rozwini�tych. Na przykład potencjał własny w województwie 
�l�skim w 1999 roku wynosił 7 893,3 mln PLN i decydował o drugim miejscu 
województwa w skali kraju (Kaczor, Tomalak 2000, s. 40). Udział województwa 
�l�skiego w ogólnopolskich nakładach inwestycyjnych w przemy�le w 1998 ro-
ku wyniósł 17,3% (równie� zdecydowało to o drugim miejscu w skali kraju).  

                                                      
1 Cz��� rozdziału powstała w oparciu o udział autora w nast�puj�cych projektach badawczych:  
1. Regionalne konfiguracje aktorów i regionalna zdolno�� działania w społecze�stwach transfor-
macyjnych. Brandenburg – Berliner Institut fuer Sozialwissenschaftliche Studien, marzec 2001 – 
grudzie� 2002;  
2. Funkcjonalna kompatybilno�� mi�dzy regionalnymi sieciami projektów i instytucjonalnym ste-
rowaniem w staroprzemysłowych regionach transformacyjnych: Dolne i Górne Łu�yce (Wschod-
nie Niemcy) oraz Górno�l�ski Okr�g Przemysłowy i województwo opolskie (Polska). Brandenburg 
– Berliner Institut fuer Sozialwissenschaftliche Studien, stycze� – grudzie� 2003;  
3. Razem i osobno. Społeczno�ci regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. 
Przypadek Bielska-Białej, Cz�stochowy, Katowic i Opola pod kierunkiem M. S. Szczepa�skiego; 
Uniwersytet �l�ski w Katowicach, Wy�sza Szkoła Zarz�dzania i Nauk Społecznych w Tychach, 
Wy�sza Szkoła Pedagogiczna w Cz�stochowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej, Uniwersytet Opolski, pa�dziernik 2002 – listopad 2003. Por.: Szczepa�ski, Thomas 2004; 
Geisler, Pawlica, Szczepa�ski 2004. 
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W 2000 roku przyznano 229 przedsi�biorstwom w województwie normy ISO 
9000, takim wynikiem nie mogło poszczyci� si� �adne województwo w kraju 
(Galiwkowska-Hueckel, Dutkowski, 2000). 

Równie� dynamika nakładów na działalno�� badawczo-rozwojow� w woje-
wództwie w ostatnich pi�ciu latach charakteryzuje si� stał� tendencj� wzrosto-
w�. W 1999 roku nakłady te kształtowały si� na poziomie 395,4 mln zł, z czego 
w sektorze przedsi�biorstw 249,5 mln PLN (Rocznik statystyczny, 2002). W roku 
2000 nakłady te nieznacznie spadły i wynosiły 389 mln zł, a wi�c były mniejsze 
ni� rok wcze�niej, aby w 2001 roku osi�gn�� poziom 405,2 mln zł. 

Wobec powy�szych wska�ników pojawia si� jednak pytanie: czy w oparciu 
o dane statystyczne, które pokazuj� województwo �l�skie jako jedno z bardziej 
rozwini�tych w kraju, mo�na mówi� o szansach budowy GOW w kontek�cie so-
cjologii gospodarczej i studiów regionalnych pami�taj�c, i� restrukturyzacja 
przemysłu ci��kiego jest ci�gle niezako�czonym procesem, a w regionie nie-
ustannie wzrasta poziom bezrobocia i ubóstwa (Szczepa�ski 2002). Innymi sło-
wy czy w regionie znajduje si� wystarczaj�cy poziom potencjałów endogennych 
(tj. na przykład kapitału ludzkiego i społecznego), który mo�e przyczyni� si� do 
budowy silnej gospodarki na poziomie regionalnym? 

Dlatego te� celem kolejnej cz��ci artykułu b�dzie, w oparciu o badania so-
cjologiczne w regionie województwa �l�skiego, próba odpowiedzi na pytanie: na 
ile dziedzictwo i baga� modelu społecze�stwa przemysłowego utrudnia b�d� 
ułatwia realizacj� Strategii Lizbo�skiej w Polsce. W opracowaniu tym nale�y 
zwróci� szczególn� uwag� na rol� kapitału ludzkiego i społecznego kształtuj�-
cego nowe oblicze regionu województwa �l�skiego. 

 
9.3.1. Kapitał ludzki 

 
Kapitał ludzki, a dokładniej jego jako��, równie� uznawany jest jako jeden z 
kluczowych i istotnych elementów rozwoju regionalnego we współczesnych na-
ukach społecznych. Wi��e si� on niew�tpliwie ze zdolno�ci� i mo�liwo�ci� 
uczenia si�, wa�nego procesu zachodz�cego w regionach w celu zdobycia prze-
wagi konkurencyjnej. Bardzo cz�sto przyjmuje si�, �e wska�nikami kapitału 
ludzkiego s�: stopie� wiedzy funkcjonalnej (wykształcenie, stopie� skolaryzacji, 
stopie� czytelnictwa), pr��no�� demograficzna (struktura wiekowa ludno�ci, 
współczynnik płodno�ci, obci��enie demograficzne osobami w wieku niepro-
dukcyjnym), mobilno�� społeczna (wska�nik migracji i intensywno�� zmian za-
trudnienia), przedsi�biorczo�� i aktywno�� społeczna (frekwencja wyborcza, 
liczba fundacji i stowarzysze�, działalno�� władz samorz�dowych) (Orłowski, 
2001, 68). W niniejszym tek�cie uwaga została skoncentrowana na stopniu for-
malnego wykształcenia, migracjach jako elemencie mobilno�ci społecznej, stop-
niu przedsi�biorczo�ci oraz aktywno�ci społecznej. 
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O poziomie kapitału ludzkiego w regionie �wiadczy wzrastaj�cy poziom wy-
kształcenia mieszka�ców województwa �l�skiego. Jak wynika ze Spisu Po-
wszechnego z 2002 roku pokazuj�, �e na obszarze województwa znajdowało si� 
9,2% mieszka�ców z wykształceniem wy�szym, 32,9% – �rednim, 27,7% – za-
sadniczym zawodowym. Pomimo wzrostu liczby osób z wykształceniem wy�-
szym, nadal wyst�puje wysoki wska�nik osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym, co stanowi istotn� barier� w kreowaniu działa� innowacyjnych. 

Zmianom w strukturze wykształcenia towarzyszy wyst�puj�cy w Polsce jak 
i w regionie od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych proces dynamicznego rozwoju 
szkół wy�szych oraz otwarcia ich na młodzie� oraz dorosłych chc�cych podno-
si� swoje kwalifikacje i wykształcenie. Od pocz�tku okresu transformacji dało 
si� zaobserwowa� pojawienie si� szkół niepublicznych oraz mo�liwo�� zdoby-
wania tego wykształcenia w ró�nych formach (studia zaoczne i wieczorowe). 

Wzrost poziomu kapitału ludzkiego przyczynia si� do powstania wi�kszej 
mobilno�ci ludzi. Nie jest wolne od tego równie� województwo �l�skie, gdy�, 
jak podaj� dane statystyczne, ka�dego roku kilkadziesi�t tysi�cy osób wyje�d�a 
poza obszar regionu. Spor� grup� emigrantów stanowi� byli pracownicy kopal�, 
którzy przyjechali do aglomeracji �l�sko-d�browskiej b�d� rybnicko-
jastrz�bskiej w poszukiwaniu pracy, szczególnie w latach siedemdziesi�tych czy 
osiemdziesi�tych, a w chwili obecnej s� emerytami górniczymi ch�tnie wracaj�-
cymi do swoich regionów pochodzenia. Jednak z punktu widzenia rozwoju re-
gionalnego istotne jest, �e wyje�d�aj� równie� ludzie młodzi, bardzo cz�sto z 
wy�szym wykształceniem, co osłabia potencjał rozwojowy regionu. Warto 
wspomnie�, i� od 2002 roku saldo migracji ka�dego roku w województwie 
kształtuje si� na poziomie około -10.000 osób. Wyjazdy osób młodych spowo-
dowane s� w głównej mierze niemo�liwo�ci� zatrudnienia w regionie, a wska�-
nik bezrobotnych osób w tej grupie wiekowej jest bardzo wysoki (w całym kraju 
w 2002 roku urz�dy pracy zanotowały 960 tysi�cy bezrobotnych w wieku do 24 
lat, a w�ród absolwentów z wykształceniem wy�szym stanowili 14% ogólnej 
liczby bezrobotnych). W tym miejscu pojawia si� hipoteza warta rozwa�enia w 
kolejnych badaniach. Poniewa� ro�nie współczynnik osób z wykształceniem 
wy�szym, a osoby te nie mog� znale�� zatrudnienia, to znaczy, �e albo szkoły 
wy�sze nie przygotowuj� ich dla potrzeb rynku pracy, albo same osoby nie s� w 
stanie znale�� pracy czy te� zało�y� własnej działalno�ci gospodarczej (nieza-
le�nie czy od czynników indywidualno-psychologicznych czy pa�stwowych), 
czy wreszcie wymagania pracodawców s� niewspółmierne do poziomu absol-
wentów. 

O poziomie kapitału ludzkiego decyduje równie� poziom przedsi�biorczo-
�ci. W województwie �l�skim daje si� zaobserwowa� stał� tendencj� wzrostow� 
w tym obszarze. W 2001 r. zarejestrowało działalno�� gospodarcz� 315.163 
osób fizycznych (300.973 w 2000 r. i 293.128 w 1999 r.) (Rocznik…, 2002). 
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Równie� wzrasta w regionie liczba stowarzysze� i fundacji. Obserwuje si� 
wzrost tych pierwszych z 3961 w 1999 roku do 5426 w 2001 roku, oraz tych 
drugich z 397 w 1999 roku do 447 w 2001 roku (Rocznik statystyczny woje-
wództwa �l�skiego, 2002). Warto jednak pami�ta�, i� to nie liczba organizacji 
pozarz�dowych i przedsi�biorstw indywidualnych, ale jako�� ich działania de-
cyduje o potencjałach wewn�trznych kreuj�cych instytucjonalne zasoby w re-
gionie. 

Dotychczasowe wska�niki poziomu kapitału ludzkiego mo�na podsumowa� 
w ten sposób, i� ma on stała tendencj� wzrastaj�c�, co oznacza, �e mo�e by� on 
przyczyn� pozytywnych działa� o charakterze prorozwojowym w województwie 
�l�skiem. Niemniej jednak poniewa� ten rozwój nie zawsze ma miejsce (o czym 
�wiadcz� liczne problemy społeczne), warto zwróci� uwag� na czynniki �wia-
domo�ciowe mieszka�ców województwa, by� mo�e one poka�� bariery w kre-
owaniu innowacyjno�ci w regionie. 

Jak pokazuj� wyniki bada� socjologicznych przeprowadzonych wiosn� 2003 
roku - 83% dorosłych mieszka�ców województwa �l�skiego charakteryzuje si� 
postaw� pasywn� i bierno�ci�. �wiadcz� o tym opinie o braku mo�liwo�ci dzia-
łania na rzecz społeczno�ci lokalnej czy s�siedzkiej, a raczej koncentrowaniu 
swojej aktywno�ci na rzecz rodziny. Ukazuje to daleko id�cy indywidualizm 
mieszka�ców i brak poczucia podejmowania działa� o charakterze zbiorowym 
(Geisler, Pawlica, Szczepa�ski, 2004).  

W badaniach przyj�to zało�enie, �e podstaw� aktywno�ci obywateli s� ich 
przekonania dotycz�ce mo�liwo�ci wpływu na wydarzenie w ró�nych formach 
społecze�stw. U podstaw działa� społecznych le�y bowiem sfera my�li, opinii i 
przekona�. Cz�sto pozytywne przekonania oraz optymizm przekładaj� si� na 
podejmowanie aktywnych działa�, pesymizm skłania do bierno�ci. Jedynie 
14,5% dorosłych mieszka�ców województwa ocenia swój wpływ na to, co si� 
dzieje w najbli�szej okolicy miejsca zamieszkania, jako du�y b�d� bardzo du�y. 
8,9% jest tego zdania w kontek�cie miejscowo�ci, któr� zamieszkuje, a jedynie 
2% (czyli w granicach bł�du statystycznego) ma poczucie wpływu na wydarze-
nia w województwie i prawie tyle samo, bo 2,1% – w Polsce.  

Podsumowuj�c powy�sze wyniki, mo�na stwierdzi�, �e w �wiadomo�ci spo-
łecznej dominuje poczucie bierno�ci i brak wiary w mo�liwo�ci wpływu na wy-
darzenia w społecze�stwie, co z kolei przekłada si� na brak podejmowania przez 
nich działa� społecznych (równie� w wymiarze gospodarczym) oraz innowacyj-
nych.  

 
8.3.2. Kapitał społeczny 

 
Kapitał społeczny jest w ostatnich dwudziestu latach jednym z najcz��ciej wy-
korzystywanych konceptów teoretycznych do analizy ró�norodnych zjawisk 
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społecznych. Maj�c �wiadomo�� bogatych analiz na temat samego kapitału spo-
łecznego, chciałbym w niniejszym tek�cie skoncentrowa� swoj� uwag� na jego 
podej�ciu w duchu społecze�stwa obywatelskiego i spróbowa� przeło�y� to na 
problematyk� socjologii gospodarczej. 

Przywołuj�c Colemana Kapitałem społeczny to oczekiwania i obligacje, któ-
re zale�� od zaufania w �rodowisku społecznym (Coleman 1988, 95-120). Istot-
n� rol� odgrywaj� w nim normy wzajemno�ci, które ułatwiaj� komunikacj� i 
poprawiaj� przepływ informacji dotycz�cych spolegliwo�ci poszczególnych 
osób (Putnam 1996, 269). Celem kapitału społecznego jest minimalizacja kosz-
tów (Fukuyama, 1997). 

Analizuj�c kapitał społeczny w kontek�cie innowacyjno�ci warto przyjrze� 
si� poszczególnym �rodowiskom społeczno-kulturowym kreuj�cym oblicze re-
gionu (Cymbrowski, 2004). Po 1989 r. zaczynaj� si� zmienia� poszczególne 
�rodowiska społeczne w regionie województwa katowickiego, bielskiego i cz�-
stochowskiego, i dochodzi do wymiany elit regionalnych, gdzie miejsce dominu-
j�cych grup partyjno pa�stwowych zwi�zanych z PZPR w pierwszych latach po 
obradach Okr�głego Stołu zajmuj� elity opozycji demokratycznej lat osiemdzie-
si�tych. Pierwszy okres transformacji to czas kreowania jednego modelu elity 
regionalnej, w skład której weszli reprezentanci dwóch wcze�niejszych elit: par-
tyjno-pa�stwowej oraz dawnej opozycyjnej. To z tej grupy społecznej rekrutuj� 
si� mened�erowie przedsi�biorstw w regionie województwa �l�skiego jak rów-
nie� wi�ksi prywatni przedsi�biorcy (Geisler 2004, 283-294). 

Osoby zarz�dzaj�ce przemysłem w okresie realnego socjalizmu pozostaj� 
nadal członkami zarz�dów kopal�, hut, podczas gdy cz��� z nich zakłada własne 
przedsi�biorstwa zwi�zane z handlem w�glem. W rezultacie powstaje zamkni�ta 
grupa zwana baroneri� w�glow�. Jest to grupa, której cz��� pozostaje w �cisłych 
układach z politykami, a cz��� sama staje si� politykami ró�nych opcji politycz-
nych, co ułatwia im udział we władzach krajowych, przy jednoczesnym kontro-
lowaniu kwestii zwi�zanych z gospodark� przemysłu ci��kiego w dawnym wo-
jewództwie katowickim (Gadowska, 2004). W ten sposób funkcjonuj�ce �rodo-
wisko społeczne dalekie jest od postaw zwi�zanych z przedsi�biorczo�ci� i in-
nowacyjno�ci�, gdy� ich aktywno�� koncentruje si� na dbaniu o w�ski interes 
grup, do których nale��. 

Z punktu widzenia innowacyjno�ci istotne jest, �e wraz ze zmianami w re-
gionie w latach dziewi��dziesi�tych powstaje �rodowisko przedsi�biorców. 
 Cz��� z nich prowadziło działalno�� gospodarcz� przed 1989 rokiem, a cz��� 
wykorzystało obszar wolno�ci po zmianach ustrojowych i w ich rezultacie roz-
pocz�ło t� form� aktywno�ci. Bardzo cz�sto w grupie tej mo�na spotka� ludzi, 
którzy w 1989 roku byli relatywnie wykształceni, uko�czyli b�d� ko�czyli 
wówczas szkoły wy�sze i zakładali własn� działalno�� gospodarcz� w obszarach 
marketingu, reklamy, sektora high-tech czy te� zostawali przedstawicielami firm 
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zagranicznych czy ogólnokrajowych. Drug� grup� przedsi�biorców powstał� po 
1989 roku stanowi� osoby odchodz�ce z przedsi�biorstw przemysłu ci��kiego, 
które znajduj� swoje miejsce na rynku w małej i �redniej przedsi�biorczo�ci. 

Odr�bn� grup� społeczn� s� managerowie przedsi�biorstw funkcjonuj�cych 
w regionie województwa �l�skiego. W badanych przedsi�biorstwach wojewódz-
twa �l�skiego w 2002 roku daje si� zaobserwowa� zmiany postaw, sposobów 
my�lenia i zachowa� w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i społecze�stwa 
(organizacji) ucz�cego si� (Geisler, Suchacka, Szczepa�ski, 2003). Niemniej 
jednak mo�na by zada� pytanie, na ile �wiadomo�� ta wyst�puje tylko i wył�cz-
nie w�ród top managementu przedsi�biorstw maj�cych siedzib� w tym regionie 
(gdy� z tymi osobami przeprowadzane były wywiady), a na ile wyst�puje ona 
równie� w�ród pracowników ni�szego szczebla. Je�li wyst�puje ona tylko w�ród 
elit, to pojawia si� pytanie, jakie nale�ałoby podj�� kroki zmierzaj�ce do zwi�k-
szenia poziomu �wiadomo�ci w�ród pozostałych pracowników. Wniosek z ba-
da� pokazuje jednak, i� managerowie musz� nauczy� si� zarz�dzania wiedz� ro-
zumian� jako systematyczne budowanie wiedzy w przedsi�biorstwie oraz inwe-
stowanie w kapitał ludzki. 

Warto zwróci� równie� uwag� na powstaj�cy obszar organizacji pozarz�do-
wych. Jego cech� charakterystyczn� jest fakt, �e w zdecydowanej wi�kszo�ci 
funkcjonuje on w wymiarze rozwi�zywania problemów społecznych w społecz-
no�ciach lokalnych, łagodz�c negatywne skutki restrukturyzacji. Niemniej jed-
nak nie daje si� zaobserwowa� wi�kszej aktywno�ci przedsi�biorców w tworze-
nie organizacji non-profit, nawet dla wi�kszego artykułowania swoich intere-
sów. Stanowi to niew�tpliwie wska�nik niskiego stopnia kapitału społecznego w 
regionie. 

Z punktu widzenia innowacyjno�ci interesuj�ce s� równie� trzy �rodowiska 
społeczno-kulturowe: robotnicy, młodzi politycy i grupa, nazwana przez autora 
niniejszego rozdziału – „młodzi wykształceni”. Ci pierwsi w porównaniu do 
okresu realnego socjalizmu utracili presti� zawodowy, stabilno�� miejsca pracy i 
jako�� standardu �ycia. Cz��� z nich straciło prac� popadaj�c w ubóstwo, cz��� 
odchodzi z pracy w przemy�le ci��kim na emerytury b�d� do innych sektorów 
gospodarki, z reguły mniej płatnych. Niektórzy wyje�d�aj� do regionów, sk�d 
przybyli w latach 70. czy 80. w poszukiwaniu pracy. Wielu jednak charakteryzu-
je si� innowacyjno�ci�, co pokazuj� próby zakładania własnej działalno�ci go-
spodarczej, cz�sto zako�czone skutecznym działaniem i funkcjonowaniem na 
rynku. 

Znacz�c� grup� s� tzw. nowi politycy – członkowie ugrupowa� politycz-
nych jak Młodzi Demokraci czy Młoda Lewica. Zaliczy� mo�na do nich najcz�-
�ciej studentów, czasami licealistów (ogólnie ludzi młodych, do 30. roku �ycia), 
którzy widz� swoj� szans� w polityce. Najcz��ciej zaczynaj� oni od pracy w sa-
morz�dzie terytorialnym b�d� działaniach w partiach politycznych. Ich poziom 
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innowacyjno�ci mo�na okre�li� ogólnie jako powy�ej przeci�tnej, pojawia si� 
jednak w tym miejscu kwestia, na ile b�d� oni chcieli funkcjonowa� na rzecz 
rozwoju regionu i pa�stwa, a na ile wpisz� si� w bardzo cz�sto podkre�lany 
ostatnio model kapitalizmu politycznego, czyli poł�czenia polityki i biznesu nie 
zawsze w celu dobra wspólnego. 

Ostatnia grupa tzw. wykształceni bezrobotni albo – jak mo�na ich nazwa� – 
imaj�cy si� ró�nych zaj��. Jest to nowe �rodowisko bardzo dynamiczne i pr��ne, 
o wysokim poziomie kapitału ludzkiego, niemniej jednak niskim poziomie kapi-
tału społecznego, na co wskazuje brak integracji. W konsekwencji jest to �rodo-
wisko osób cz�sto emigruj�cych (czasowo b�d� na stałe, gdy� obie formy s� 
równie cz�sto spotykane) do innych regionów Polski (głównie do Warszawy) 
b�d� za granic� (głównie Wielka Brytania, Irlandia i USA). Mo�na powiedzie�, 
�e jest to �rodowisko niewykorzystanych szans, gdy� ich aktywno�� mogłaby 
zosta� spo�ytkowana w kierunku podejmowania działa� o charakterze innowa-
cyjnym w regionie.  

Podsumowuj�c powy�sze stwierdzenia mo�na przyj��, �e w niektórych gru-
pach w regionie województwa �l�skiego wyst�puje znacz�cy poziom kapitału 
społecznego, niemniej jednak nie przekłada si� on na działania innowacyjne i 
prorozwojowe podejmowane w regionie (mo�e jedynie projekt RIS Silesia, która 
stawia za cel budow� społecze�stwa informacyjnego stanowiłby przykład dzia-
ła� charakterze innowacyjnym). Natomiast w grupach społecznych, które mo-
głyby odegra� istotn� rol� w kreowaniu innowacyjno�ci w regionie, wyra�ny jest 
brak tego rodzaju kapitału, przy jednoczesnym relatywnie wysokim poziomie 
kapitału ludzkiego tych osób.  

 
 

9.4. Zako�czenie 
 

Badania socjologiczne na obszarze Górno�l�skiego Okr�gu Przemysłowego jak 
równie� na obszarze całego województwa �l�skiego pokazuj�, �e wyst�puj� w 
nim formy �wiadomo�ci społecznej zwi�zanej z brakiem poczucia wpływu na 
wydarzenia w otoczeniu, jak równie� z niewielkim stopniem aktywno�ci. W 
�wiadomo�ci społecznej natomiast została zakorzeniona instytucja bierno�ci i 
pasywno�ci.  

Relatywnie wysoki poziom kapitału społecznego dotyczy jedynie zamkni�-
tych grup społecznych, których charakteryzuje brak poczucia wspólnoty i dzia-
ła� o charakterze innowacyjnym w regionie. Tym samym dominuje restruktury-
zacja rozumiana jako poszukiwanie nowych form dla starych struktur społecz-
nych, a nie innowacja, czyli tworzenie nowych form rozwojowych na rzecz re-
gionu (cho�by w postaci działa� w sektorze high-tech). 

W zwi�zku z powy�szym nale�y zaproponowa� nast�puj�ce rekomendacje: 
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� zwi�kszenie czynników �wiadomo�ciowych dotycz�cych roli innowacji i in-
nowacyjno�ci w �yciu gospodarczym w regionie, co mo�na uczyni� poprzez 
mass media, szkoły i instytucje szkoleniowe; 

� zbudowanie programów innowacyjnych anga�uj�cych młodzie� w regionie; 
� rozwijanie sektora organizacji pozarz�dowych, kształtuj�cych kapitał spo-

łeczny w regionie (przede wszystkim w gospodarce oraz w�ród młodzie�y 
chc�cej wyjecha� z regionu). 
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