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Żeby zaradzić, trzeba
najpierw ocenić i poznać
przyczyny, czyli...
Jakie mamy perspektywy na
rozwój gospodarczy do 2025
roku?
Po to aby ocenić, poznać i wypracować najlepsze możliwości
gospodarczego rozwoju miast
Metropolii „Silesia”, Górnośląski
Związek Metropolitalny realizuje tzw. projekt gospodarczy.
Jego nazwa jest dość rozbudowana, ale też od razu jasno
określa cel i zakres projektu:
,,Ocena kondycji ekonomicznej
osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju techniczno-gospodarcze miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego wraz
z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii
„Silesia” do 2025”.
Projekt trwa 18 miesięcy i zakończy się w grudniu br. To nie
dużo, jak na dużą złożoność
i trudność tematu oraz obszar
analizy obejmujący 14 miast
Górnośląskiego Związku Metro-

politalnego (Bytomia, Chorowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic,
Jaworzna, Katowic, Mysłowic,
Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej,
Siemianowic Śląskich, Sosnowca,
Świętochłowic, Tychów, Zabrza),
a także 13 gmin z otoczenia
GZM (Będzina, Bierunia, Czeladzi, Imielina, Knurowa, Lędzin,
Łazisk Górnych, Mikołowa, Pyskowic, Radzionkowa, Sławkowa, Tarnowskich Gór i Wojkowic). W projekt zaangażowani są
zarówno pracownicy naukowi,
jak i przedstawiciele samorządu
oraz gospodarki.
Po co komu taka wiedza?
Warunkiem rozwoju Metropolii „Silesia” jest dynamizacja
gospodarki i jej dostosowanie do współczesnych potrzeb
– mówi Dawid Kostempski,
przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – Pozyskane w pierwszym
etapie projektu dane i wnioski
posłużą wprost do opracowania
Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do
2025 r. stanowiącego zwieńczenie prac. Bez rozpoznania stanu

Zanim zdecydujemy – porozmawiajmy!
Po to właśnie organizowane
są spotkania eksperckie i konferencje. Ostatnie warsztaty
metodyczne dla przedstawicieli
samorządów, świata nauki i biznesu pn. ,,Kluczowe kierunki
rozwoju gospodarczego Metropolii „Silesia” odbyły się pod
koniec września. Natomiast już
17 października GZM organizuje swoją szóstą konferencję

czym dysponujemy i jakie mamy
problemy nie byłoby możliwe
wskazanie optymalnych dróg
rozwoju i działań zaradczych.
Działać trzeba tu i teraz!
Dlaczego? Bo zachodzące w ostatnich latach zmiany – szczególnie
demograficzne – są niepokojące:
spadek przyrostu naturalnego
i emigracja młodych ludzi w poszukiwaniu pracy – wprost wpływają na kondycję naszej gospodarki, a także na budżety naszych
miast, których wpływy z podat-

z cyklu: „Od miasta do metropolii…”, której tegoroczny
podtytuł brzmi: „Drogi rozwoju gospodarczego”. Konferencja rozpoczyna się o godz. 9:30
w katowickim hotelu ,,Angelo”
przy ul. Sokolskiej 24. Wstęp
jest wolny. Zapraszamy. Rejestracja i szczegółowy program
na stronie internetowej www.
gzm.org.pl

ków są coraz mniejsze. Aby dowiedzieć się, jak temu zaradzić,
w ramach projektu sporządzono
już kilka raportów i ekspertyz.
Warto wspomnieć o takich, jak:
,,Ocena kondycji ekonomicznej
osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych miast GZM wraz
z syntezą badań dla całej Metropolii” oraz ,,Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych
w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii „Silesia”
Analiza sytuacji gospodarczej
miast MS jak również analiza

regionu na tle trendów globalnych jest konieczna nie tylko
dlatego, że jesteśmy członkami
europejskiej wspólnoty, lecz także (a może przede wszystkim) ze
względu na to, iż uczestniczymy
w rynku globalnym.
Metropolia się zmienia...
Przeprowadzone dotychczas badania i analizy wskazują na zagrożenia dal rozwoju gospodarki,
z którymi będziemy musieli sobie w Metropolii poradzić, choć
są też optymistycznie brzmiące
zdania m.in. padające w raportach zaangażowanych w projekt naukowców (są nimi m.in.
Sławomir Sitek z Uniwersytetu
Śląskiego i Krzysztof Gwóźdź
z Uniwersytetu Jagiellońskiego).
– Na podstawie danych prezentowanych przez Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych (ang.
Association of Busi-ness Service Leaders in Poland – ABSL),
można stwierdzić, że Metropolia „Silesia” znajduje się w ścisłej
czołówce wśród najbardziej kluczowych centrów biznesowych
w Polsce – twierdzi Sławomir
Sitek. Gospodarka metropolii

jest też konkurencyjna, bo... ,,
Przez wiele lat Górny Śląsk był
uważany za region przemysłowy i znaczną część dochodów
czerpał właśnie z tego źródła.
W ostatnim okresie można
było obserwować zmniejszanie
się jego udziału na rzecz usług
rynkowych. Zjawisko to spowodowało, że w chwili obecnej to
właśnie usługi są najszybciej rozwijającym się sektorem w regionie, przewyższającym udziałem
zatrudnionych w sektorze przemysłu. Dla inwestorów oznacza
to zdecydowanie większą konkurencyjność regionu, ze względu na duży i prężnie rozwijający
się rynek usług”. Region jest też
atrakcyjny, jeśli chodzi o ilość terenów inwestycyjnych.
– Co ciekawe – projekt formalnie
zakończy się już za 3 miesiące,
jednak jego efekty trwać będą
dłużej, nie tylko w formie ww.
Programu rozwoju gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025
r. , ale także w postaci ogólnodostępnego narzędzie internetowe służącego do monitorowania
sytuacji społeczno-gospodarczej
w miastach GZM.

