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Czy berlin zmierza

ku metropolii globalnej?

W niniejszym artykule krytycznie oceniona została rozpowszechniona wizja Ber-
lina jako tworzącej się „metropolii usług”. Wnioski oparto na analizie sektorowych
trendów i profilów specjalizacji czterech niemieckich metropolii regionalnych. Zwro´-
cono również uwagę, że przy analizie poro´wnawczej regiono´w miejskich niezbe˛dne
jest uwzględnianie zro´ żnicowanej mieszanki podsystemo´w gospodarczych oraz mno-
gości profilów specjalizacji. Gospodarka Berlina, w poro´wnaniu z regionami met-
ropolitalnymi Niemiec Zachodnich, jest gospodarka˛ słabą. Tym samym Berlin nie
może być określany jako prawdziwe miasto globalne, w znaczeniu strategicznego
gospodarczo centrum o mie˛dzynarodowych wpływach. Natomiast rozpatrujac̨ struk-
turę społeczną, stwierdzono, z˙e Berlin ma cechy miasta globalnego, gdyz˙ charak-
teryzuje sie˛ międzynarodowąstrukturąmieszkan´ców, jak również silnymi podziałami
społeczno-przestrzennymi. Z uwagi na pozycje˛ Berlina w rozszerzonej sieci metropolii
nowej Europy, miasto zno´w stało się„centrum jakos´ci” w sferze kultury i wymiany
intelektualnej.

1. Koncepcja miast globalnych a miejsce Berlina w hierarchii miast

Berlin jest szczego´ lnym przypadkiem restrukturyzacji przestrzeni miejskiej
w Europie Centralnej. Artykuł rozpoczne˛ od pytania: czy Berlin staje sie˛
metropolią globalną? Pytanie to odnosi sie˛ do przyszłej, moz˙liwej pozycji
Berlina w europejskiej hierarchii miast. Wiele dyskusji na temat rozwoju
miejskiego i regionalnego nawiaz̨uje do powszechnego dzis´ trendu globalizacji
interakcji gospodarczych i społecznych. Nowa Europa obejmuje przestrzen´
gospodarcza˛ sięgającądaleko poza obecne granice Unii Europejskiej. W szcze-
gólności, zawiera w sobie kraje Europy S´rodkowo-Wschodniej, jestes´my
bowiem świadkami poszerzania i intensyfikacji społecznych oraz gospodar-
czych wspo´ łzależności między zachodnia˛ i wschodniączęścią Europy. W ra-
mach tych proceso´w wielkie centra metropolitalne Europy moga˛ być po-
strzegane jako miejsca o strategicznej funkcji, odgrywajac̨e rolęgeograficznych
węzłów w rozszerzonej europejskiej sieci relacji społecznych i gospodarczych.
Pogląd ten odnosi sie˛ bezpos´rednio do głos´nej debaty na temat „metropolii
globalnych” i ich roli w międzynarodowym systemie miejskim. Wiele z euro-
pejskich metropolii chciałoby zyskac´ miano „miasta globalnego”, poniewaz˙
wzmocniłoby to ich konkurencyjnos´ć względem innych miast. Jednakz˙e kry-
teria klasyfikacji miast globalnych oparte sa˛ na konkretnej analizie rozwoju
gospodarczego i społecznego danego os´rodka metropolitalnego.



Miasto globalne to nie tylko bardzo duz˙a aglomeracja miejska, gdzie zlo-
kalizowane sa˛ najważniejsze instytucje polityczne. To ro´wnież metropolia
charakteryzujac̨a się wysokim stopniem umie˛dzynarodowienia swojej gos-
podarki i społeczen´stwa. To włas´nie gospodarka o zasie˛gu międzynarodowym
(tak na skale˛ europejską, jak i globalną) sprawia, z˙e niektóre miasta funkcjonuja˛
jako strategiczne os´rodki przedsie˛biorczości. Sąto miasta, w kto´rych skupiają
się główne siedziby wielkich narodowych i mie˛dzynarodowych korporacji,
a także cały związany z nimi system usług biznesowych. Kontrola i wpływy
tych central rozciag̨ająsięw transnarodowej sieci powiaz̨ańgospodarczych na
wiele innych os´rodków przemysłowych. Według powyz˙szych kryterio´w praw-
dziwymi globalnymi miastami w Europie sa˛ Londyn i Paryz˙.

Społecznos´ć globalnego miasta charakteryzuje sie˛ wysokim stopniem umie˛-
dzynarodowienia, co wynika z jego wysoko zro´ żnicowanej, wielokulturowej
struktury społecznej. Ponadto krytyczne studia nad przestrzenia˛ miejskąpod-
kreślają, że globalne metropolie wyro´ żniająsięwyjątkowo ostrymi podziałami
społecznos´ci miejskiej. Polaryzacja społeczna nie jest cecha˛ charakterystyczna˛
wyłącznie dla tego typu miast, niemniej w metropoliach globalnych zostaje
ona w sposo´b jaskrawy uwydatniona. Wymienione powyz˙ej różne cechy miast
globalnych okaz˙ą się pomocne w dyskusji na temat sytuacji Berlina.

Berlin, liczący 3,5 miliona mieszkan´ców (a z uwzględnieniem otaczajac̨ego
go regionu metropolitalnego – 4,3 miliona), jest najwie˛kszym miastem Niemiec.
Berlin stał siępowtórnie stolicąNiemiec, czego konsekwencja˛ będzie prze-
niesienie do tego miasta wszystkich najwaz˙niejszych instytucji rzad̨owych.
Patrząc na strukture˛ społecznąmiasta, moz˙na sklasyfikowac´ Berlin jako miasto
wielokulturowe i międzynarodowe, z wysokim odsetkiem mieszkan´ców po-
chodzących z innych krajo´w. Na przykład szacuje sie˛, że w Berlinie mieszka
ok. 100 000 oso´b pochodzących z Polski. Tak wie˛c ta cecha Berlina moz˙e
sugerowac´, iż rozwija sięon w kierunku miasta globalnego. Jednak najwaz˙-
niejszym kryterium decydujac̨ym o globalnym charakterze miasta jest jego
wiodąca pozycja jako we˛zła o znaczeniu strategicznym, w kto´rym koncentrują
się najważniejsze (zaro´wno z perspektywy krajowej, jak i mie˛dzynarodowej)
funkcje gospodarcze.

Sądzę, że większość badaczy zajmujac̨ych sięrozwojem regionalnym i prze-
strzennym – szczego´ lnie tych z Europy S´rodkowo-Wschodniej – ma tendencje˛
do przeceniania pozycji Berlina w dzisiejszej europejskiej hierarchii miast.
Prawdopodobnie jest to zwiaz̨ane z wysoka˛ pozycjąmiasta w okresie przed-
wojennym, z odrodzeniem sie˛ Berlina jako miejsca mie˛dzynarodowej wymiany
intelektualnej, jak ro´wnież z jego geograficznym połoz˙eniem. Rzeczywis´cie,
Berlin ma centralne połoz˙enie w nowej Europie. Specjalis´ci od marketingu
miasta prezentuja˛ Berlin jako „metropolięw sercu Europy” i podkres´lają, że
dzięki temu stanowi on doskonała˛ bazędo prowadzenia intereso´w w Europie
Środkowo-Wschodniej. Przedstawiciele niemieckich stowarzyszen´ biznesowych
sąw tej kwestii bardziej pows´ciągliwi. Zauważają, że bezpos´rednie inwestycje
i działalność biznesowąw Polsce oraz innych krajach Europy Wschodniej
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można, z równym powodzeniem, prowadzic´ z takich gospodarczych centro´w
Niemiec, jak Düsseldorf czy Hamburg.

Mimo powyższych zastrzez˙eń, region Berlina niewat̨pliwie dysponuje pew-
nym potencjałem predestynujac̨ym go do przeje˛cia roli centrum niemiecko-
-polskiej wspo´ łpracy gospodarczej. W 1998 r. około 50 polskich firm miało
swoje filie w Berlinie. Berliński rynek pracy dostarcza fachowco´w posiadają-
cych solidnąwiedzęna temat prowadzenia intereso´w w Polsce. Region Berlina
leży w bezpos´rednim sąsiedztwie waz˙nych centro´w gospodarczych Polski.
Z drugiej strony dla przedsie˛biorców z Europy Środkowo-Wschodniej Berlin
jest najbardziej znana˛ metropoliąniemiecką, co tworzy swego rodzaju „bliskos´ć
psychologiczna”̨. Ponadto Berlin zapewnia okres´lone usługi dotyczac̨e kon-
taktów handlowych wscho´d–zacho´d. W mieście znajdująsięwyspecjalizowane
w takich kontaktach instytucje i agencje, jak np. „Centrum Wspo´ łpracy
Wschód–Zacho´d” mieszczące się w Adlershof czy „Berlińska Organizacja
Handlowa”, „Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gospodar-
czej”. W 1997 r. udział importu z Polski do Berlina wynosił 7,5% całego
importu Berlina, udział zas´ wszystkich krajo´w Europy Środkowo-Wschodniej
wahał sięw granicach 14%. Eksport z Berlina do Polski osiag̨nął tylko 3,5%
w 1997 r. (z tendencja˛ rosnącą), do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zas´
wyniósł 16% udziału całego eksportu z Berlina.

Gospodarka regionu berlin´skiego jest wie˛c wciąż zorientowana gło´wnie na
rynek zachodni – dominuja˛ w niej powiązania gospodarcze z firmami z Niemiec
Zachodnich i Europy Zachodniej. Sytuacja ta moz˙e ulec zmianie w dłuz˙szej
perspektywie czasowej, jes´li nastąpi przewidywany przez A. Kuklin´skiego
rozwój trajektorii Berlin–Poznan´–Warszawa i gdy wzmocnieniu ulegna˛ inter-
akcje Berlina z regionami Poznania i Warszawy.

Dzisiaj daleko jeszcze Berlinowi do tego, by stał sie˛ centrum relacji gos-
podarczych mie˛dzy wschodem a zachodem Europy. Gospodarcza wymiana
transgraniczna mie˛dzy Berlinem a Polska˛ utrzymuje sięwciąż jeszcze na
niskim poziomie. Przyczyny tego zjawiska tkwia˛ prawdopodobnie w słabos´ci
gospodarki Berlina i regionu berlin´skiego, przede wszystkim zas´ wynikają
z tego, że w Berlinie nie umiejscowiły sie˛ zarządy wielkich korporacji między-
narodowych.

Jak jużzauwaz˙yłem wczes´niej, metropolia globalna definiowana jest przede
wszystkim jako centrum roztaczajac̨e transnarodowa˛ kontrolę gospodarcza.̨
Definicja ta nie jest jednak oparta na mocnych podstawach empirycznych,
brakuje jej również dokładnych analiz gospodarki miejskiej. W rezultacie
termin „miasto globalne” stał sie˛ modnym okres´leniem, zaste˛pującym tra-
dycyjne pojęcie dużej metropolii oferującej usługi wysokiego rze˛du, mającej
jednoczes´nie silne powiązania międzynarodowe. Jednak to, czy region miejski
może być postrzegany jako „gospodarczo strategiczne centrum”, zalez˙y od
tego, jak wiele mie˛dzynarodowych korporacji ulokowało na jego terenie
swoje zarządy (centrale), poniewaz˙ „metropolie central” rozciag̨ają swą go-
spodarcza˛ kontrolęna wiele innych regiono´w.
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Po drugiej wojnie s´wiatowej i po podziale Niemiec wiele zarzad̨ów wielkich
korporacji przeniosło sie˛ z Berlina do innych miast niemieckich. Nowa rola
Berlina w miejskim systemie Niemiec po 1990 r. rodziła nadzieje˛, że miasto
stopniowo be˛dzie odbudowywac´ swojąpozycję„miasta central”. Jednak w rze-
czywistości w najlepszym razie moz˙na było oczekiwac´, że Berlin jako stolica
Niemiec zache˛ci kilka silnych firm międzynarodowych do umiejscowienia tu co
najwyżej zarządów regionalnych lub branz˙owych – czego przykładami sa˛ m.in.
przedstawicielstwo DEBIS (działa w ramach koncernu Daimler-Chrysler),
Siemensa, europejska centrala Sony oraz gło´wna siedziba Coca-Coli na Niemcy.

W ujęciu empirycznym pozycje˛ metropolii jako gospodarczo strategicznego
centrum moz˙na odnosic´ do siły jego wpływów. Gospodarcza siła wiodac̨ych
regionów metropolitalnych odpowiada ich „nadwyz˙ce kontroli” w relacjach
z przedsie˛biorstwami innych regiono´w. Ostatnie analizy mie˛dzyregionalnych
powiązań kapitałowych Berlina dowodza,̨ że w 1997 r. miał on wyjat̨kowo
słabąpozycję, a większość (147 spos´ród badanych 265) duz˙ych berlińskich
przedsiębiorstw jest kontrolowana przez firmy z innych miast niemieckich
(głównie z takich os´rodków gospodarczych, jak Monachium i Frankfurt).
Dowodzi to, że Berlin nie moz˙e być postrzegany jako strategiczny os´rodek
niemieckiej gospodarki.

Musimy również wziąć pod uwage˛ fakt, iż niemiecki system miejski i re-
gionalny zawiera wiele duz˙ych aglomeracji, kto´re sąrównomiernie rozłoz˙one
na obszarze całego kraju, włac̨zając w to wschodniączęść Niemiec. Jednak
tylko nieliczne z nich, w szczego´ lności Hamburg, Monachium, Frankfurt nad
Menem, Berlin i konurbacje˛ Zagłębia Ruhry moz˙na sklasyfikowac´ jako regiony
metropolitalne; konurbacja Zagłe˛bia Ruhry jest specyficznym przypadkiem,
gdyż nie zawiera jednego centralnego os´rodka, ale składa sie˛ z gęstej siatki
wielu dużych, ściśle ze sobąpowiązanych miast. Policentryczna struktura
niemieckiego systemu miast oznacza, z˙e żadne z centro´w miejskich nie moz˙e
uzyskac´ dominującej pozycji w geografii gospodarczej kraju. To zas´ pociąga
za sobąrozproszenie funkcji metropolitalnych mie˛dzy wiele konkurujących ze
sobąobszaro´w miejskich. Nie sądzę, w związku z powyższym, by Berlin stał
się prawdziwym, globalnym miastem w znaczeniu strategicznego centrum,
zdolnego do rozszerzenia swej kontroli i wpływo´w na takąskalę, jak w przy-
padku Londynu i Paryz˙a.

2. Gospodarka miejska Berlina w latach 90. na tle metropolii zachodnio-
niemieckich

Analiza gospodarczej sytuacji metropolii nie powinna byc´ zawężona wyłącz-
nie do aspektu mie˛dzyregionalnych powiaz̨ańdecyzyjno-zarzad̨czych. Musimy
również dokładniej przyjrzec´ się gospodarce Berlina i gło´wnym kierunkom
restrukturyzacji tego miasta.

Najczęstszą interpretacjąrestrukturyzacji gospodarki Berlina jest utoz˙sa-
mianie tego procesu z dostosowaniem gospodarki miasta do struktury regiono´w
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metropolitalnych Niemiec Zachodnich, polegajac̨ym głównie na przejs´ciu do
„metropolii usługowej”. Z tej perspektywy obecny, ostry spadek zatrudnienia
w przemys´le jest bolesnym, lecz koniecznym etapem tego procesu. Nalez˙y
być jednak s´wiadomym różnic istniejących między niemieckimi regionami
metropolitalnymi w potencjale gospodarczym, profilach specjalizacji i zdol-
nościach innowacyjnych.

Regiony metropolitalne sa˛ obszarami gospodarczymi złoz˙onymi z wielu
podsystemo´w o różnej organizacji gospodarczej i przestrzennej. Obszary te
łącząc się, tworzą aglomeracje˛ charakteryzujac̨ą się wysokim stopniem sku-
pienia. Używany powszechnie termin „metropolia usługowa” (taka, w kto´rej
dominującym sektorem gospodarczym sa˛ usługi) okazuje sie˛ nieadekwatny do
gospodarczej struktury regiono´w metropolitalnych. Dzieje sie˛ tak za sprawa˛
zjawiska dynamicznego rozwoju usług wewnat̨rz sektora przemysłowego.
Ekspansja usług s´ciśle związanych z produkcja˛ i rozwojem przemysłowym
jest reakcjąna poprzedni proces wycofywania sie˛ usług wewnątrz przemysłu.
Te nowe zjawiska gospodarcze sprawiaja,̨ że w wielu obszarach aktywnos´ci
gospodarczej (np. w mediach czy w produkcji filmowej) niemoz˙liwe stało się
dokonanie rozro´ żnienia pomiędzy usługami a produkcja.̨ Tym samym dotych-
czasowa klasyfikacja gałe˛zi przemysłowych oparta na sztywnym, statystycznym
rozróżnieniu między przemysłem i usługami staje sie˛ bezużyteczna. Analizujac̨
podsystemy gospodarcze regiono´w metropolitalnych, trzeba wie˛c zastosowac´,
zamiast uproszczonego dualizmu usługi-produkcja, kompleksowy opis działal-
ności produkcyjnych. Dopiero takie podejs´cie daje nam głe˛bszy obraz proceso´w
oraz lepsze podstawy do analizy poro´wnawczej gospodarki regiono´w me-
tropolitalnych.

Aby opisać strukturę sektorową metropolitalnego regionu Berlina oraz
kierunki jego obecnego rozwoju, poro´wnam cztery regiony metropolitalne
Niemiec: Berlin, Hamburg, Frankfurt i Monachium. Pomimo ro´ żnic w histo-
rycznych uwarunkowaniach rozwoju, zestawienie tych regiono´w powinno
jasno zobrazowac´ szczego´ lny profil metropolii Berlina.

O profilu gospodarki miasta decyduje pie˛ć podsektoro´w: finansowy, usług
okołobiznesowych, usług kulturalnych (w gło´wnej mierze zajmujac̨y sięsferą
rozrywki i informacji), wiedzochłonnych gałe˛zi przemysłu (tj. gałe˛zi opartych
na badaniach i rozwoju, majac̨ych wysokązdolność tworzenia innowacji) oraz
podsektor tradycyjnych działo´w wytwórczych.

Pojęcie „sektorów decydujących” o profilu gospodarki regionu metropolital-
nego związane jest z wymogiem konkurencyjnos´ci w gospodarce globalnej.
Wymienione powyz˙ej podsektory tworza˛ główny kompleks produkcyjny me-
tropolii, na który składa sie˛ działalnos´ć produkcyjna i usługowa oraz działalnos´ć
podsektoro´w o produkcji złożonej, łączącej działalnos´ć wytwórcząz usługami.
Pozostałe pie˛ć podsektoro´w (por. wykres 1) tworzy duz˙y udział zatrudnienia
we wszystkich regionach metropolitalnych. Podsektory te zwiaz̨ane sąz zaopa-
trywaniem metropolii w usługi i towary niezbe˛dne dla funkcjonowania jej
społecznos´ci oraz gospodarki.
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W metropoliach be˛dących stolicami sektor administracji pan´stwowej często
konkuruje z pie˛cioma wymienionymi powyz˙ej działami o role˛ „sektora decy-
dującego”. W krajach o monocentrycznym systemie miejskim z jedna,̨ domi-
nującą metropolią(jak np. Paryz˙ we Francji) status stolicy pociag̨a za soba˛
również koncentracje˛ funkcji gospodarczych. Natomiast w krajach o policen-
trycznym systemie aglomeracji (gdzie, tak jak w przypadku Niemiec, wspo´ łis-
tnieje ze soba˛ wiele regiono´w metropolitalnych) funkcja stolicy nie prowadzi
automatycznie do obje˛cia głównej pozycji gospodarczej, a sektor administracji
rządowej nie ma wie˛kszego wpływu na aktywizacje˛ gospodarki regionalnej
(poza, oczywis´cie pozytywnym, wpływem na sektor usług kulturalnych, szcze-
gólnie na rozwo´ j mediów).

Z wymienionych pie˛ciu „sektorów decydujących” największy udział w gos-
podarce Berlina ma dział usług okołobiznesowych. Drugie miejsce zajmuje
przemysł usług kulturalnych. Ostatnie miejsce przypadło wiedzochłonnym
gałęziom przemysłu. Wart odnotowania jest fakt, z˙e największym podsektorem
produkcyjnym Berlina jest przemysł kulturalny. Wysoki udział zatrudnienia
obserwuje sie˛ w sektorach zajmujac̨ych sięzaopatrzeniem regionu: usługach
związanych z gospodarstwami domowymi, sektorze energetyki i budownictwa,
dziale administracji pan´stwowej. Negatywna˛ tendencjąw strukturze zatrud-
nienia jest dziesie˛cioprocentowy spadek ogo´ lnego zatrudnienia w latach
1993–1996. Intensywnos´ć tego zjawiska ro´ żni się znacznie w poszczego´ lnych
podsektorach gospodarki miasta. W dziale przemysłu wiedzochłonnego oraz
w tradycyjnych gałe˛ziach przemysłu, zatrudnienie spadło o ponad 20%,
a w podsektorze kulturalnym prawie o 10%. Tymczasem w sektorze usług
biznesowych nastap̨ił siedmioprocentowy wzrost zatrudnienia. Niestety, nie
zrównoważył on spadku zatrudnienia w pozostałych sektorach.

Przyjrzyjmy sięteraz procesom suburbanizacji zachodzac̨ym w metropolital-
nym regionie Berlina. Badacze zajmujac̨y się przestrzenia˛ miejskąod dawna
zwracali uwage˛ na powszechna˛ tendencje˛ ku decentralizacji miejsc zatrudnienia
i zamieszkania wewnat̨rz regionów metropolitalnych. Objawia sie˛ to przeno-
szeniem miejsc pracy z centrum metropolii na obszary jej peryferii. Dopo´ki
Berlin był miastem podzielonym, procesy suburbanizacji nie zachodziły w nim
na takąskalę, jak w innych regionach Niemiec Zachodnich. Od 1990 r. całe
peryferie miasta stały sie˛ dostępne dla budowy podmiejskich centro´w hand-
lowych, osiedli mieszkaniowych i parko´w biznesowych. Przewiduje sie˛, że
region Berlina dopiero teraz w pełni odczuje procesy przemieszczenia sie˛
i koncentracji miejsc pracy oraz zamieszkania, a w szczego´ lności relokalizacji
działalnos´ci przemysłowej na obrzez˙ach regionu. Zwie˛ksza siępoziom zatrud-
nienia na obszarach woko´ ł Berlina w sektorze usług i mediach, co jest wyni-
kiem ekspansji Poczdamu/Babelsbergu jako miast przemysłu medio´w. Zwięk-
szenie zatrudnienia zanotowano ostatnio w podsektorze przemysło´w wiedzo-
chłonnych. Niestety, wzrost zatrudnienia w niekto´rych podsektorach lokujac̨ych
sięna peryferiach regionu (w tzw. „piers´cieniu dobrobytu”) nie rekompensuje
spadku zatrudnienia w centrum metropolii. Poro´wnując relacje ilos´ciowe
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pomiędzy wzrostem zatrudnienia na peryferiach a spadkiem w centrum, trudno
jest mówić o procesie suburbanizacji miejsc pracy w regionie Berlina. Zwiaz̨ek
ten zachodzi tylko w niekto´rych podsektorach, takich jak handel i usługi.

Na podstawie powyz˙szej analizy trzeba stwierdzic´, że Berlin jest metropolia˛
o słabej strukturze gospodarczej. Od 1990 do 1996 r. ponad 200 000 oso´b
straciło zatrudnienie w przemys´le regionu. Tego spadku nie zrekompensował
wzrost zatrudnienia w sektorze usług, w kto´rym stworzono w tym samym
okresie 110 000 miejsc pracy. Jes´li porównać to z innymi niemieckimi „me-
tropoliami usług”, uwstecznienie Berlina jest wyraz´nie widoczne, szczego´ lnie
gdy chodzi o liczbe˛ zatrudnionych w przemys´le: w 1996 r. tylko 46 oso´b
z każdego 1000 mieszkan´ców pracowało w tym sektorze. Dla poro´wnania,
w Monachium liczba ta wynosiła 107, a w Stuttgarcie 147 oso´b na 1000
mieszkan´ców. Słabos´ć Berlina jako lokalizacji przemysłowej jest spowodowana
nie tylko zamykaniem przedsie˛biorstw produkcyjnych we wschodniej cze˛ści
miasta, ale ro´wnież strukturalnąsłabos´cią firm z zachodniej cze˛ści, które
przez lata korzystały ze specjalnych miejskich subsydio´w i rozwijały linie
montażowe nastawione na prosta˛produkcjęmasową. Zniesienie tych subsydio´w
po 1990 r. doprowadziło wiele fabryk do upadku.

Wyraźny spadek zatrudnienia zanotowano nie tylko w tradycyjnych sekto-
rach przemysłu, ale ro´wnieżw wiedzochłonnych gałe˛ziach przemysłu i sektorze
kulturalnym. Oznacza to kurczenie sie˛ bazy zatrudnienia w działach, z kto´rymi
zawsze wiązano przyszłos´ć gospodarki regionu metropolitalnego. Ten proces
wydaje sięszczego´ lnie groźny w perspektywie ostatnich badan´ nad rozwojem
regionalnym. Dowodza˛ one ścisłej, pozytywnej zalez˙ności między przemysłem
a podsektorem usług okołobiznesowych. Wynika z tego, z˙e w gospodarce
regionalnej ne˛kanej ciągłym spadkiem działalnos´ci przemysłowej usługi około-
biznesowe moga˛ się rozwijać tylko do pewnego poziomu. Z tym problemem
potrafiły sobie poradzic´ tylko niektóre z prawdziwych metropolii globalnych.
Na przykład Paryz˙ odgrywa rolęstrategicznego centrum dla firm oferujac̨ych
usługi biznesowe skierowane do przemysłu całego kraju, jak ro´wnież dla
przedsiębiorstw działających na globalna˛ skalę. Tymczasem Berlin nie nalez˙y,
jak już to podkres´liłem, do tej kategorii regiono´w metropolitalnych.

Różnice w profilach specjalizacji gospodarki regiono´w metropolitalnych
mogąbyć zilustrowane poziomem zatrudnienia w poszczego´lnych podsektorach
(liczba oso´b na 1000 zatrudnionych w regionie). W poro´wnaniu z Hamburgiem,
Monachium i Frankfurtem, Berlin miał w 1996 r. bardzo wysoki poziom
zatrudnienia w sektorze administracji publicznej, usług dla gospodarstw domo-
wych, budownictwie (ten budowlany boom jest efektem rozbudowy stolicy)
oraz energetyce, natomiast bardzo niski wskaz´nik zatrudnienia w sektorze
badan´ i rozwoju.

Podsektor usług okołobiznesowych rozpatrywany w całos´ci, nie przedsta-
wia żadnych ro´ żnic w poziomie zatrudnienia w poro´wnaniu z metropoli-
talnymi regionami Niemiec Zachodnich. Jednak analizujac̨ ten podsektor
w podziale na poszczego´ lne kategorie usług, zauwaz˙ymy kilka znaczących
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różnic. Dzisiejszy Berlin moz˙na uznac´ za „stolicęekip sprzątających i prywat-
nych szeryfo´w”. Zatrudnienie w firmach sprzat̨ających biura oraz w usługach
ochroniarskich jest w Berlinie znacznie wyz˙sze niżw metropoliach Niemiec
Zchodnich. Ta przewaga Berlina nie oznacza jednak, z˙e ma on silny podsektor
usług. Prawdziwy potencjał rozwojowy gospodarki miasta opiera sie˛ na takich
działach, jak: usługi rachunkowe oraz doradztwo biznesowe i prawne, a na
tym polu Berlin ma jeszcze długa˛ drogęprzed soba.̨

Z analizy podsektoro´w przemysłowych wynika, z˙e Berlin pozostaje daleko
w tyle za metropoliami Niemiec Zachodnich prawie we wszystkich branz˙ach
przemysłu wiedzochłonnego. Jedynie w przemys´le mierniczym i kontroli
budownictwa Berlin ma relatywnie dobra˛ pozycję. Monachium prowadzi
w produkcji technologii przetwarzania danych; Hamburg i Monachium w prze-
myśle lotniczym, region Frankfurtu w przemys´le chemicznym i farmaceutycz-
nym. Z czterech poro´wnywanych przeze mnie regiono´w Monachium osiągnęło
najwyższy stopien´ specjalizacji w podsektorze usług okołobiznesowych. W Mo-
nachium istnieje ro´wnież silna wspo´ łzależność w rozwoju między sektorami
przemysłu i usług, stad̨ nie powinien dziwic´ fakt, że region ten osiag̨nął
najwyższy poziom specjalizacji zaro´wno w podsektorze przemysłu wiedzo-
chłonnego, jak i w dziale przemysłu tradycyjnego. Druga˛ pozycjęw zestawieniu
zajmuje Frankfurt nad Menem. To poro´wnanie poziomo´w specjalizacji usług
okołobiznesowych oraz obydwu podsektoro´w przemysłu jasno pokazuje struk-
turalnąsłabos´ć Berlina. Stanowi jąniski poziom specjalizacji w wiedzochłon-
nych gałęziach przemysłu, połac̨zony ze stopniowym upadkiem tradycyjnych
gałęzi przemysłu. Osłabia ona długookresowe perspektywy rozwoju podsektora
usług okołobiznesowych. W przeciwien´stwie do Monachium i Frankfurtu,
w Berlinie nie istnieje spo´ jność sektora przemysłowego i usługowego.

3. Przestrzenna struktura gospodarki Berlina

Pozwolęsobie teraz kro´ tko omówić przestrzenna˛ organizacje˛ metropolii.
Nieco uproszczony, wykorzystany w tej pracy poglad̨ zakłada, z˙e centrum
charakteryzuje sie˛ silnym skupieniem gło´wnych siedzib firm i najwaz˙niejszych
usług. Przemysł natomiast koncentruje sie˛ na peryferiach miasta lub, pozo-
stawiając swoje dotychczasowe lokalizacje, przenosi sie˛ na obrzez˙a regionu
metropolitalnego. W przypadku Berlina ten tradycyjny schemat geografii
gospodarczej miasta jest zniekształcony przez dwa interesujac̨e zjawiska. Po
pierwsze, najwaz˙niejsze podsektory działalnos´ci produkcyjnej tworząnowe
skupiska wewnat̨rz metropolii. Po drugie, wiele przedsie˛biorstw produkcyjnych
utrzymało swoje dotychczasowe miejsca lokalizacji w centrum miasta, a nawet
wydzierżawiło nowe, przyległe tereny.

Przeprowadzone przeze mnie badania na temat struktury przestrzennej
gospodarki Berlina w 1997 r. dotyczyły lokalizacji około 5000 przedsie˛biorstw.
Chcąc obejść podział Berlina na 23 dzielnice administracyjne (jest on zupełnie
nieprzydatny przy badaniu problemo´w geografii gospodarczej miasta), ze-
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stawiłem lokalizacje˛ przedsiębiorstw z mapą190 okręgów pocztowych miasta.
Jak można siębyło spodziewac´, w Berlinie, tak jak we wszystkich regionach
metropolitalnych, najwyz˙szym poziomem koncentracji przestrzennej charak-
teryzuje sięsektor finansowy, najniz˙szym zas´ – sektor przemysłu tradycyjnego.
Warte podkres´lenia sądwie obserwacje. Pierwsza, iz˙ produkcja kulturalna
w regionie Berlina, szczego´ lnie w śródmieściu, ma wyższy stopien´ koncentracji
niż usługi okołobiznesowe. Druga, z˙e wiedzochłonne gałe˛zie przemysłu, jak
również gałęzie tradycyjne, wciaż̨ są zlokalizowane w obszarze s´ródmieścia.
Z tego wynika, z˙e wewnętrzny obszar Berlina jest przede wszystkim prze-
strzeniąprodukcyjną.

Różne gałęzie przemysłu kulturalnego koncentruja˛ sięgłównie w śródmieściu
oraz w dwóch centrach miasta. Wiele z wewne˛trznych rejono´w Berlina okres´lić
można jako miejsca przemysłu kulturalnego, a nie miejsca usługowe. Na
przykład produkcja filmowa koncentruje sie˛ w zachodniej cze˛ści centrum
miasta, a takz˙e w dzielnicach Wilmersdorf i Schöneberg. Inne branz˙e przemysłu
kulturalnego, jak np. drukarnie i wydawnictwa, firmy muzyczne, studia nagran´ ,
również skupiająsięw wybranych dzielnicach. Procesy lokalizacji przemysłu
kulturalnego w Berlinie dostarczaja˛ dalszych dowodo´w na funkcjonowanie
specyficznego mechanizmu powstawania lokalnych skupisk tego przemysłu.
Mechanizm ten był juz˙ obserwowany w Londynie, Paryz˙u, Los Angeles.
Zjawisko koncentracji przestrzennej przedsie˛biorstw przyczynia sie˛ do zwięk-
szania gospodarczej efektywnos´ci transakcji biznesowych oraz wymiany in-
formacji. Ponadto przyjmuje sie˛, że w dłuższej perspektywie czasowej takie
skupiska wzmacniaja˛ zlokalizowane na ich terenie firmy, poniewaz˙, zapew-
niając szybszy obieg informacji i specjalistycznej wiedzy, stymuluja˛ procesy
uczenia sie˛, innowacji i rozwoju.

Wiedzochłonne gałe˛zie przemysłu sa˛ kolejnym podsektorem, kto´ry tworzy
wyraźne skupiska przestrzenne w wielu regionach metropolitalnych. W Berlinie
najważniejszym takim obszarem jest dzielnica Adlershof połoz˙ona na przed-
mieściach miasta. Miejsce to jest typowym technopolem, gdzie zlokalizowa-
nych zostało szereg instytucji badawczych oraz małych przedsie˛biorstw na-
stawionych na przemysł wysokich technologii. W Adlershof mies´ci sięrównież
wspomniane juz˙ „Centrum Wspo´ łpracy Wscho´d–Zacho´d”. Interesujące jest,
że przedsie˛biorstwa wiedzochłonne znajduja˛ się także w wielu częściach
śródmieścia Berlina. Jednym z przykłado´w takiego oz˙ywiania wewne˛trznej
części miasta jest tak zwany kompleks „Spreebogen” zbudowany w starej,
przemysłowej dzielnicy Moabit.

Moja analiza przestrzeni gospodarczej miasta dowodzi, z˙e śródmieście
Berlina jest przestrzenia˛ produkcyjną, w której znajdująsię nie tylko przed-
siębiorstwa usług okołobiznesowych, ale ro´wnież lokalne skupiska przemysłu
i produkcji kulturalnej. Faktu tego nie nalez˙y traktować jako dowodu na
zacofanie Berlina w stosunku do innych metropolii. Mamy tu do czynienia ze
specyficznącechąmiasta, tzw. „berlin´skąmieszanką”. Termin ten jest zwykle
używany do okres´lenia przestrzennego wymieszania w ge˛sto zabudowanych
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Mapa 1. Berlin: Lokalizacja firm z sektoro´w wiedzochłonnych

obszarach s´ródmieścia miejsc mieszkalnych z punktami usługowymi oraz
z działalnos´cią produkcyjną. Zjawisko to wyste˛puje również na poziomie
całego miasta. Takie zro´ żnicowanie działalnos´ci produkcyjnej, kto´rą nawet
dziś można znalez´ć w wewnętrznym obszarze metropolii, jest potencjałem
godnym zachowania i dalszego rozwijania.

Z uwagi na upadek tradycyjnych gałe˛zi przemysłu, polityka gospodarcza
Berlina koncentruje sie˛ na „innowacyjnych obszarach technologii”, takich jak
techniki informacyjne, produkcja sprze˛tu medycznego, media, transport. Obec-
nie działa w Berlinie około 1900 firm z branz˙y softwarei przemysłu komu-
nikacyjnego, w branz˙y mediów zaś jest to prawie 2700 przedsie˛biorstw.
Przeniesienie rzad̨u federalnego do Berlina przyciag̨nęło do miasta wszystkie
większe stacje telewizyjne. Jest to typowy przykład koncentracji przemysłu
jako efektu przeniesienia stolicy do Berlina. Oczywis´cie, napływ specjalis-
tycznych firm jest korzystny dla gospodarki miasta. Zwie˛kszanie sie˛ zatrud-
nienia w „innowacyjnych obszarach technologii” moz˙e okazac´ się jednak
niewystarczajac̨e, by rozwiązać poważny problem bezrobocia w Berlinie.
Należy pamiętaćo utrzymującym się, negatywnym trendzie zatrudnienia w sek-
torach decydujac̨ych dla gospodarki miasta.
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Mapa 2. Berlin. Mieszkan´cy społecznie upos´ledzeni: wskaz´nik gęstości zamiesz-
kania oso´b bezrobotnych, korzystajac̨ych z pomocy społecznej i o dochodach
poniżej 1000 DM

4. Berlin jako miasto społecznie podzielone

Struktura gospodarcza Berlina, w szczego´ lności tendencje do deindustriali-
zacji miasta, prowadza˛ do znacznego wzrostu bezrobocia oraz do zwie˛kszania
się liczby osób zależnych od publicznej pomocy socjalnej. Poziom bezrobocia
w Berlinie wzrastał; w 1991 r. wynosił on 10%, zas´ w 1998 r. osiągnął już
18%. Spos´ród największych miast Niemiec tylko Dortmund, Duisburg i Ros-
tock miały wyższy poziom bezrobocia. Liczba ludzi obje˛tych pomocąspołeczną
w Berlinie również znacznie wzrosła w latach 90. (w 1998 r. wyniosła ona
280 000 oso´b). Na tej podstawie obecne analizy społeczno-przestrzennej struk-
tury miasta przewiduja,̨ iż Berlin będzie się rozwijał podobnie jak miasta
globalne, a to oznacza tworzenie sie˛ metropolii społecznie spolaryzowanej.

„Przegrani” w procesie restrukturyzacji tworza˛ nierównomiernie rozmiesz-
czone skupiska wewnat̨rz przestrzennej struktury miasta. W przeciwien´stwie do
np. Paryz˙a, w Berlinie osoby bezrobotne lub o niskich zarobkach, a takz˙e osoby
zależne od pomocy socjalnej zamieszkuja˛ głównie w śródmieściu miasta.
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Ponadto „przegrani” skupiaja˛ sięgłównie w śródmieściu Berlina zachodniego,
a konkretnie w takich starych dzielnicach robotniczych, jak: Wedding, Kreuz-
berg i Neukölln. Analizując społeczno-przestrzenna˛ strukturęBerlina, trzeba
stwierdzić, że niektóre z zachodnich cze˛ści miasta stojądziśprzed wyjątkowo
poważnymi problemami społecznymi.

Żeby zdac´ sobie sprawe˛ z problemu społeczno-przestrzennego podziału
Berlina, skoncentruje˛ się na jednym z jego przykłado´w: nierównym rozmiesz-
czeniu oso´b o niskich kwalifikacjach zawodowych. Osoby te mieszkaja˛ głównie
w wymienionych wczes´niej trzech s´ródmiejskich dzielnicach Berlina zachod-
niego, jak ro´wnież w położonych na obrzez˙ach miasta tradycyjnych robot-
niczych strefach Berlina zachodniego. Dla kontrastu, osoby o najwyz˙szym
poziomie wykształcenia koncentruja˛ sięw dzielnicach południowo-zachodniej
części Berlina zachodniego (Wilmersdorf, Zehlerdorf – tradycyjne dzielnice
najbogatszych warstw społecznych). Drugim takim obszarem zamieszkania
osób wysoko wykształconych jest centrum wschodniego Berlina i przyległa
do niego dzielnica Prenzlauer Berg. Te dwa obszary sa˛ przykładem poste˛po-
wania tzw. procesu „uszlachcenia”, gdzie swego rodzaju „pionierzy” (gło´wnie
osoby wysoko wykształcone) osiedlajac̨ się w danej dzielnicy, stopniowo
podnosząjej status.

Analiza ilościowa podziało´w społeczno-przestrzennych w Berlinie, mierzona
tak zwanym „indeksem segregacji i odmiennos´ci” (uwzględnia on dochody
per capita, poziom edukacji i pozycje˛ ekonomiczną), ujawnia, że Berlin
zachodni ma znacznie wyz˙szy poziom segregacji niz˙ wschodnie cze˛ści miasta
(oczywiście wyłączając z tego podziały mie˛dzy różnymi narodowos´ciami).

Tak więc, rozpatrując społeczno-przestrzenna˛ strukturęBerlina, trzeba stwier-
dzić, że wciąż jest on miastem podzielonym na wschodnia˛ i zachodniączęść.
W przyszłos´ci można się spodziewac´, że we wschodnim Berlinie ro´wnież
rozwinie się podział analogiczny do tego, kto´ry już istnieje w zachodniej
części miasta. Wyzwaniem jest zapobiez˙enie społeczno-przestrzennemu po-
działowi Berlina (charakterystycznemu dla miasta globalnego) bez dyspono-
wania jednak potencjałem gospodarczym metropolii globalnej.

Podsumuje˛ teraz moje rozwaz˙ania. W niniejszym artykule krytycznie oce-
niłem rozpowszechniona˛ wizję Berlina jako tworzącej się„metropolii usług”.
Swój wniosek oparłem na analizie sektorowych trendo´w i profilów specjalizacji
czterech niemieckich metropolii regionalnych. Zwro´ciłem również uwagę, że
przy analizie poro´wnawczej regiono´w miejskich niezbe˛dne jest uwzgle˛dnianie
zróżnicowanej mieszanki podsystemo´w gospodarczych oraz mnogos´ci profilów
specjalizacji. Gospodarka Berlina, w poro´wnaniu z regionami metropolitalnymi
Niemiec Zachodnich, jest gospodarka˛ słabą. Tym samym Berlin nie moz˙e być
określany jako prawdziwe miasto globalne, w znaczeniu strategicznego gos-
podarczo centrum o mie˛dzynarodowych wpływach. Natomiast rozpatrujac̨
strukturęspołeczną, stwierdzam, z˙e Berlin ma cechy miasta globalnego, gdyz˙
charakteryzuje sie˛ międzynarodowąstrukturąmieszkan´ców, jak również sil-
nymi podziałami społeczno-przestrzennymi. Jes´li rozważymy pozycjęBerlina
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71CZY BERLIN ZMIERZA KU METROPOLII GLOBALNEJ?



w rozszerzonej sieci metropolii nowej Europy, okaz˙e się, że miasto zno´w jest
„centrum jakos´ci” w sferze kultury i wymiany intelektualnej. Berlin ma ro´wnież
szanse˛, by stac´ sięcentrum wspo´łpracy niemiecko-polskiej, a wizja zacies´nienia
współpracy z regionami Poznania i Warszawy wydaje sie˛ obiecującąorientacją
strategiczna.̨

Szerszym celem przedstawionych przeze mnie studio´w monograficznych
na temat Berlina było dowiedzenie, iz˙ założenie o jednej, uniwersalnej s´cieżce
rozwoju gospodarki regionu metropolitalnego jest załoz˙eniem błędnym.

Zróżnicowanie struktur gospodarczych miast europejskich moz˙emy trak-
towaćdwojako; albo jako efekt ro´ żnych poziomo´w ich rozwoju, albo tez˙ jako
wyraz różnorodnos´ci ścieżek rozwoju tych metropolii.

Pierwsze z powyz˙szych podejs´ć jest dziśszeroko rozpowszechnione. Według
niego poszczego´ lne metropolie osiag̨ająróżne etapy zaawansowania na uniwer-
salnej s´cieżce rozwoju, kto´ra w dłuższym okresie prowadzic´ ma do struktury
gospodarczej charakterystycznej dla Londynu i Paryz˙a. Z tej perspektywy
dzisiejszy Berlin nalez˙ałoby scharakteryzowac´ jako miasto zacofane i nie
nadążające za liderami ewolucji.

Alternatywnym sposobem analizy rozwoju metropolii europejskich jest
przyjęcie założenia, iżporuszająsięone po ro´ żnych ścieżkach rozwoju. Takie
podejście umożliwia większąelastycznos´ć przy wyborze politycznych metod
kształtowania kierunko´w gospodarczego rozwoju metropolii takich jak Berlin.
Ich przyszła pozycja zalez˙ałaby od jakos´ci miejskiej polityki rozwoju gos-
podarczego, od jakos´ci zasobo´w instytucjonalnych miasta, a takz˙e gospodarczej
i społecznej spo´ jności regionu metropolitalnego.

Z angielskiego tłumaczyłKarol Olejniczak
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