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PRZEMYSŁ – POJĘCIE, FUNKCJE, CZYNNIKI LOKALIZACJI, REWOLUCJE 
PRZEMYSŁOWE 

 
Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się eksploatacją i przetwarzaniem 
zasobów przyrody w sposób masowy, przy użyciu maszyn i zastosowaniu podziału pracy. 
Przemysł to działalność gospodarcza, polegająca na wydobywaniu surowców i produkowaniu 
wyrobów oraz świadczeniu usług w zakresie zaopatrywania w energię, wodę i gaz. 
 
Przemysł dzieli się na gałęzie (jest to grupa wyspecjalizowanych zakładów, których 
produkcja bazuje na tym samym surowcu lub ma zbliżony proces technologiczny ewentualnie 
wytwarza wyroby o podobnym przeznaczeniu końcowym. 
 
Gałęzie dzielą się na branże 
Grupa gałęzi Gałąź przemysłu 
Paliwowo-energetyczny Węglowy, paliw, energetyczny 
Metalurgiczny Hutnictwo żelaza, metali nieżelaznych 
Elektromaszynowy Metalowy, maszynowy, precyzyjny, środków 

transportu, elektrotechniczny, elektroniczny 
Chemiczny Rafineryjny, petrochemiczny, włókien 

sztucznych, nawozów sztucznych, chemii 
nieorganicznej, gumowy, perfumeryjno-
kosmetyczny 

Mineralny Materiałów budowlanych, szklarski, ceramiki 
szlachetnej 

Drzewno-papierniczy Tartaczny, stolarki budowlanej, celulozowo-
papierniczy, 

Lekki Włókienniczy, skórzany, odzieżowy 
Spożywczy Zbożowo-młynarski, mięsny, mleczarski, 

rybny, owocowo-warzywny, ziemniaczany, 
tytoniowo-chłodniczy 

Pozostałe Paszowy, utylizacyjny, poligraficzny 
 
  Przemysł spełnia pewne funkcje gdyż jest ściśle powiązany z pozostałymi działami 
gospodarki narodowej ( np. produkuje maszyny niezbędne np. w handlu) 
Te funkcje to: 

1. Produkcyjna – pozyskuje i przetwarza surowce i półprodukty na artykuły gotowe, 
kształtuje strukturę bilansu handlowego, bierze udział w tworzeniu PKB, wymusza 
rozwój nauki (rozwój technologiczny) 

2. przestrzenna – zabiera część terenu pod zabudowę zakładu a to znaczy, że wpływa na 
sposób zagospodarowania terenu i przekształca środowisko naturalne , przyspiesza 
procesy urbanizacyjne  

3. społeczna – wpływa na strukturę zawodową i poziom życia ludności 
 
Czynniki lokalizacji przemysłu. 
 
Dzielą się one na trzy grupy:  

1. przyrodnicze :  
• baza surowcowa ( kopaliny, produkty rolnicze, wyroby przemysłowe np. 

kauczuk syntetyczny, sztuczne włókna) 
• źródła energii 
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• zasoby wodne – w niektórych gałęziach przemysłu wykorzystuje się ją w 
procesach technologicznych np. płukania tkanin, chłodzenia maszyn 

• bariery ekologiczne – przemysł powoduje bardzo duże obciążenie dla 
środowiska naturalnego co w końcu uniemożliwia lokalizację nowych 
zakładów na tym obszarze 

2. techniczno-ekonomiczne 
• infrastruktura techniczna – jest to wyposażenie terenu w sieć komunikacyjną, 

energetyczną, kanalizacyjną, wodną, gazową itp. Koszty założenia tych 
wszystkich elementów są tak wysokie, że rosną koszty eksploatacji i budowy 
zakładu dlatego bardziej opłaca się lokalizować zakład na terenie już 
uzbrojonym 

• korzyści aglomeracji – położenie zakładów pracy w jednym miejscu zmniejsza 
koszty produkcji gdyż wykorzystują one tę samą infrastrukturę tech., pozwala 
to również na niskie koszty transportu oraz możliwość współpracy między 
zakładami 

• rynek zbytu 
• siła robocza – należy wziąć pod uwagę zarówno jej zasoby (przemysły 

pracochłonne) jak i jej kwalifikacje (przemysł precyzyjny itp.) 
• zaplecze naukowo-techniczne, zapewniające przemysłowi unowocześnienie 

procesów technologicznych 
3. społeczno-polityczne – chodzi o wpływ różnych organizacji np. związków 

zawodowych albo organizacji ekologicznych na decyzje dotyczące lokalizacji zakładu. 
Protesty ludności mogą doprowadzić do zaniechania budowy (np. budowa elektrownii 
atomowej w Żarnowcu). Państwo również ma wpływ na lokalizację pewnych 
zakładów poprzez rozporządzenia dotyczące np. ulg podatkowych dla inwestorów, 
ograniczeń celnych itp. Wpływ państwa widać wyraźnie na Śląsku w specjalnych 
strefach ekonomicznych, które mają na celu ściągnięcie zagranicznych inwestorów, 
aby zmniejszyć bezrobocie na obszarach objętych restrukturyzacją przemysłu. Wśród 
czynników znajdujących się w tej grupie możemy wyróżnić: 

 
• politykę państwa 
• prawodawstwo 
• czynniki społeczne 
• czynniki strategiczne – dzisiaj nie mają już takiego znaczenia jak przed, w 

czasie i po II wojnie światowej. Obecnie wszystkie cele widać wyraźnie dzięki 
satelitom. 

 
    Należy pamiętać, że nie można pokazać najważniejszych czynników lokalizacji gdyż dla 
każdego rodzaju przemysłu są one inne. Ich znaczenie zmienia się również w czasie wraz z 
rozwojem technologicznym. 
Przykłady dominujących czynników lokalizacji w niektórych gałęziach i branżach przemysłu: 
Dominujący czynnik lokalizacji Gałęzie i branże przemysłu 
Surowce • górnictwo 

• hutnictwo żelaza 
• przemysł materiałów budowlanych i 

cementowy 
• tartaczny 
• cukrowniczy i owocowo-warzywny 
• rybny 
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Energia • hutnictwo metali nieżelaznych 
 

Woda • energetyka (napęd i chłodzenie 
urządzeń) 

• celulozowo-papierniczy 
• chemiczny 
• włókienniczy 
• spożywczy np. browarniany 

Wykwalifikowana i niewykwalifikowana siła 
robocza 

• włókienniczy 
• elektroniczny, precyzyjny 
• farmaceutyczny 

Rynek zbytu • spożywczy np. mleczarski 
• maszynowy  
• chemiczny np. produkcja kosmetyków 
• materiałów budowlanych 

Zaplecze naukowo-badawcze • elektroniczny 
• farmaceutyczny 
• chemii organicznej 

 
 
„Postęp techniczny wpłynął m.in. na efektywne wykorzystanie surowców, a przez 
miniaturyzację produkcji na zmniejszenie ich zużycia. Ponadto zmiany technologiczne 
pozwoliły zastąpić jedne surowce innymi. Przykładem jest zdecydowane zmniejszenie roli 
węgla kamiennego jako surowca energetycznego na rzecz innych źródeł. Możliwość 
przesyłania energii elektrycznej liniami wysokiego napięcia ograniczyła wpływ bazy 
energetycznej na lokalizację zakładów.(...) Postęp technologiczny zmienił także rolę siły 
roboczej jako czynnika lokalizacji. Coraz mniejsze znaczenie ma ilość rąk do pracy, 
natomiast wzrasta rola wysokich kwalifikacji, niezbędnych w nowoczesnych gałęziach 
przemysłu (Jednak kraje wysokorozwinięte często korzystają z dużych zasobów taniej siły 
roboczej np. w krajach Azji SE – sprawdź gdzie wyprodukowano twój magnetofon). 
Zmieniło się także znaczenie zasobów wodnych jako czynnika lokalizacji, dzięki 
opracowaniu technik oczyszczania ścieków i wprowadzeniu zamkniętych obiegów wody, 
pozwalających na kilkakrotne wykorzystanie tych samych zasobów (oczywiście w większości 
przypadków tyczy to KWR, które mają rozwiniętą świadomość ekologiczną – mam taką 
nadzieję- i które mają na to pieniądze. W KSR sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ale o tym 
później). Społeczeństwa zamieszkujące tereny uprzemysłowione, maja wyższe kwalifikacje i 
większą świadomość zmian, które powoduje przemysł. Dlatego w KWR zaczęły dominować 
społeczne i ekologiczne czynniki lokalizacji. Z przemysłów surowcowych kraje te przechodzą 
na nieniszczące środowiska gałęzie zaawansowanych technologii. Zmiany te jednak są 
kosztowne i mogą sobie na nie pozwolić tylko kraje o wysokim PKB.” 
Przykładem zmiany struktury produkcji na jakimś obszarze jest np.  
   Zagłębie Północne we Francji. 
Zagłębie to zaczęło się rozwijać w XIX wieku. Położone jest w północnej Francji a do jego 
głównych ośrodków należą takie miejscowości jak: Lille, Arras, Lens, Douai, Dunkierka, 
Roubaix (czytaj – Rubo). 
Zaczęło się ono rozwijać dzięki sporym pokładom węgla kamiennego. Dzięki temu 
surowcowi zaczęto rozwijać w tym okręgu: 1) hutnictwo Fe na bazie rud dowożonych tu z 
Lotaryngii, 2)przemysł koksowniczy, 3)nawozów sztucznych – przemysł ten bazował na 
produktach przem. koksowniczego 4)przem. elektromaszynowy, który produkował maszyny 
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dla przemysłu wydobywczego, włókienniczego i tabor kolejowy 5)elektroenergetycznego – 
wszystkie zakłady przecież potrzebowały energii elektrycznej do produkcji. 
Dzięki hutom produkującym stal i bliskości morza w Dunkierce rozwinął się przemysł 
stoczniowy. Masowy napływ ludności szukającej pracy spowodował rozwój przemysłu 
włókienniczego, szczególnie tkanin bawełnianych, tym bardziej, że region ten od wieków 
słynął z upraw lnu i tkactwa ( Arrasy). Jak to zwykle bywa napływ ludności spowodował 
rozwój budownictwa, przemysłu odzieżowego i spożywczego. W ten sposób do istniejących 
tu zakładów przemysłowych zaczęły dołączać inne wykorzystując istniejącą już infrastrukturę 
techniczną, rosnące zasoby siły roboczej ( korzyści aglomeracji). Rozwinął się więc przemysł 
chemiczny , produkujący barwniki, nawozy sztuczne i kosmetyki. W miarę upływu czasu 
struktura gałęziowa tego okręgu zaczęła się zmieniać wraz  ze wzrostem świadomości 
ekologicznej i rozwojem technicznym. Spadła opłacalność wydobycia węgla dlatego 
zamieniono część elektrowni węglowych na elektrownie jądrowe (obecnie czynne jest 
zaledwie kilka kopalń). Z hut istniejących na tym obszarze w 1960 roku została zaledwie 
jedna trzecia. Na skutek zamykania tych zakładów rację bytu stracił przemysł maszynowy 
produkujący ciężkie maszyny dla hutnictwa, górnictwa i energetyki. Zamiast tego powstały 
zakłady przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i precyzyjnego. Przemysł 
koksochemiczny bazujący na węglu zastąpiono przemysłem petrochemicznym Rozwinął się 
przemysł chemiczny m.in. dzięki ośrodkom naukowym zlokalizowanym w pobliżu. W 
miejsce nawozów azotowych i tworzyw sztucznych produkuje się teraz włókna syntetyczne, 
barwniki i lekarstwa. Zamknięto też większość zakładów przemysłu włókienniczego. 

Opisany powyżej okręg przemysłowy miał lokalizację przymusową –  kopalnie 
muszą być zlokalizowane w miejscu występowania surowca. Oprócz tego typu lokalizacji 
wyróżniamy jeszcze dwa inne rodzaje: 1) lokalizację związaną, czyli taką gdy waga 
surowców potrzebnych do produkcji przeważ wagę gotowego produktu; 2)lokalizację 
swobodną gdy waga produktu końcowego jest niższa od wagi surowca niezbędnego do jego 
produkcji. Nietrudno się domyślić, że w przypadku tego pierwszego przypadku opłaca się 
lokalizować zakład w pobliżu bazy surowcowej aby produkcja była opłacalna. W drugim – 
ważniejszy jest rynek zbytu. 
 
W historii ludzkości możemy wyróżnić kilka rewolucji przemysłowych, związanych z 
pojawianiem się wynalazków naukowych. Wyróżniamy: 

1. rewolucję przedprzemysłową – miała miejsce na przełomie XVI i XVII wieku i była 
związana z wykorzystaniem węgla jako źródła energii cieplnej w domach i 
manufakturach. Objęła ona najpierw Anglię (wówczas najlepiej rozwinięty kraj 
świata) później Holandię, Włochy, Francję i kraje Europy Środkowej. Przyczyniła się 
do rozwoju górnictwa i sieci komunikacyjnej. 

2. pierwszą rewolucję przemysłową – miała miejsce pod koniec XVIII wieku i trwała do 
połowy XIX.  Była możliwa dzięki odkryciu przez J. Watta maszyny parowej 
(1769).Wpłynęło to na rozwój górnictwa węglowego i przemysłu włókienniczego. 
Wynaleziono maszynę przędzalniczą i tkacką. Do wytopu stali zaczęto stosować koks 
a nie węgiel drzewny. W ten sposób dynamiczny rozwój tych trzech gałęzi przemysłu 
(górnictwo, włókienniczy i hutnictwo) wymusił rozwój przemysłu maszynowego. 
Zaczęły tworzyć się okręgi przemysłowe. Rozwijał się transport dzięki wykorzystaniu 
energii parowej – powstały parowozy i parowce. 

3. druga rewolucja przemysłowa – miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Była 
związana z takimi wynalazkami jak: a)opracowanie metod rafinacji ropy naftowej 
(Łukasiewicz), b) wynalezienie żarówki (Edison) c)skonstruowanie silnika 
spalinowego (przez R. Diesla). Wynalazki te pozwoliły rozwinąć nowy nośnik energii 
(ropa naftowa), wykorzystać energię elektryczną do napędu maszyn i zmienić system 
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oświetlenia (żarówka) i wytwarzać nowe środki transportu (z wykorzystaniem 
silników). 
Efektem tej rewolucji był spadek znaczenia węgla zastępowanego przez tańszą i 
bardziej kaloryczną ropę naftową, rozwój hutnictwa miedzi i aluminium, rozwój 
przetwórstwa ropy naftowej. Surowcowe okręgi przemysłowe nie miały już takiego 
znaczenia. Ośrodkami przemysłowymi o podstawowym znaczeniu okazały się porty, 
do których dowożono ropę naftową ( i tu lokalizowano rafinerie) i aglomeracje 
miejskie, które zapewniały zbyt dla powiększającej się liczby towarów przy wzroście 
liczby ludności. Nowymi potentatami przemysłowymi stały się USA, Japonia, Niemcy 
i ZSRR (pamiętaj, że kraj ten dziś nie istnieje).Francja i Wielka Brytania musiały 
zrestrukturyzować nieopłacalne już gałęzie przemysłu, zamknąć nierentowne kopalnie 
węgla, zrestrukturyzować hutnictwo itp. Jeśli chciały się liczyć na arenie 
przemysłowej i nie pozostać w tyle. 

4. trzecia rewolucja przemysłowa – zaczęła się w latach 70-tych XX wieku w oparciu o  
automatyzację produkcji i powszechne użycie komputerów. Wiązały się z nią takie  
wynalazki jak: tranzystory, półprzewodniki, energia atomowa, światłowody,  
biotechnologie i układy scalone. Rozwój technologiczny spowodował duży popyt na 
 wykwalifikowanych specjalistów przy jednoczesnym zwalnianiu zbyt licznej rzeszy  
robotników (automatyzacja). Rozwijały się przemysły wysokich technologii  
powiązane ściśle z bazą naukową, która obok wykwalifikowanej siły roboczej staje się  
podstawowym czynnikiem lokalizacji nowych zakładów przemysłowych. Powstają  
one więc w dużych aglomeracji w sąsiedztwie uniwersytetów lub w technopoliach –  
ośrodkach innowacji technologicznych  (o nich również będzie później). 
Jak widać ta ostatnia rewolucja związana jest z krajami o dużym PKB, dobrze 
 rozwiniętej nauce itp. Czyli z KWR (USA, Japonia, kraje Europy W), ale również z  
tzw. Tygrysami azjatyckimi – są to kraje o bardzo atrakcyjnych przepisach  
podatkowych dla zagranicznych inwestorów i bardzo taniej sile roboczej (Korea S, 
 Tajlandia, Indonezja, Malezja). W KSR dominują przemysły surowcowe  
charakterystyczne dla początkowych etapów rozwoju przemysłu. 
 
Rewolucje przemysłowe miały więc wpływ na powstanie okręgów przemysłowych, 
 rozwój pewnych gałęzi przemysłu, rozwój transportu ale również na powstanie 
 nowych klas społecznych jak robotnicy czy przedsiębiorcy, na wzrost zatrudnienia w 
 innych działach gospodarki narodowej jak usługi, finanse itp. Na podstawie  
 zatrudnienia w poszczególnych działach gospodarki mówimy o pozycji danego kraju  
w rozwoju gospodarczym.  
Etap przedindustrialny – zatrudnienie gł. w I sektorze gospodarki (rolnictwo,  
leśnictwo). Z przemysłów rozwija się gł. górnictwo, hutnictwo i przemysł 
 włókienniczy 
Etap industrialny – zatrudnienie gł w budownictwie i przemyśle. Dominują gł. 
 przemysły ciężkie takie jak górnictwo, hutnictwo, energetyka i inne nie wymagające 
 wysokiego przetwórstwa wytwarzanych produktów. 
Etap postindustrialny – zatrudnienie gł. w III sektorze gospodarki. Dominuje 
przemysł przetwórczy ( elektromaszynowy, chemiczny) i przemysły zaawansowanych   
technologii (ich spis znajduje się w temacie pod tym tytułem poniżej). 
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Podsumowanie rewolucji przemysłowych przedstawia poniższa tabelka. 
 

 Rewolucja 
przedprzemysłowa 

Pierwsza 
rewolucja 
przemysłowa 

Druga rewolucja 
przemysłowa 

Trzecia 
rewolucja 
przemysłowa 

Okres XVI/XVII wiek XVIII/XIX wiek XIX/XX wiek Od lat 70 XX 
wieku 

Wynalazki 
naukowo-
techniczne 

 • maszyna 
parowa 

• maszyna 
tkacka 

• maszyna 
przędzalnic
za 

• statek 
parowy 

• parowóz 

• rafinacja 
ropy 
naftowej 

• żarówka 
• silnik 

spalinowy 
• samochód 
• samolot 
• rozbicie 

jądra atomu 

• tranzystor 
• półprzew

odniki 
• układy 

scalone 
• światłowo

dy 
• biotechno

logie 
• mikroproc

esory 
Główne źródła 
energii 

• woda 
• drewno 
• węgiel 

kamienny 

• węgiel 
kamienny 

• ropa 
naftowa 

• węgiel 
kamienny 

• gaz ziemny 
• energia 

jądrowa 

• ropa 
• gaz 

ziemny 
• energia 

jądrowa 
• źródła 

alternaty
wne 

Wiodące gałęzie 
przemysłu 

• włókienniczy 
 

• górnictwo 
• hutnictwo 

Fe 
• maszynowy 

• chemiczny 
• maszynowy 

• przemysły 
zaawanso
wa-nych 
technolog
ii 

 
Główny czynnik 
lokalizacji 
obszarów 
koncentracji 
przemysł€ 

• woda • surowce 
mineralne 
(węgiel, 
rudy 
żelaza) 

• dogodne 
położenie 
komunikac
yjne 

• korzyści 
aglomerac
ji 

• baza 
naukowa 

• wykwalifi
kowana 
siła 
robocza 

Uprzemysławiane 
obszary 

• Anglia 
• Holandia 
• Francja 
• Włochy 

• Anglia 
• Francja 
• USA 
• Niemcy 
• Polska 

• USA 
• B.ZSRR 

• KWR 
• Tygrysy 

azjatyckie 

  Źródło: Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, W-wa 1998 
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Czynniki lokalizacji przemysłu. 
 
Dzielą się one na trzy grupy:  

4. przyrodnicze :  
• baza surowcowa ( kopaliny, produkty rolnicze, wyroby przemysłowe np. 

kauczuk syntetyczny, sztuczne włókna) 
• źródła energii 
• zasoby wodne – w niektórych gałęziach przemysłu wykorzystuje się ją w 

procesach technologicznych np. płukania tkanin, chłodzenia maszyn 
• bariery ekologiczne – przemysł powoduje bardzo duże obciążenie dla 

środowiska naturalnego co w końcu uniemożliwia lokalizację nowych 
zakładów na tym obszarze 

5. techniczno-ekonomiczne 
• infrastruktura techniczna – jest to wyposażenie terenu w sieć komunikacyjną, 

energetyczną, kanalizacyjną, wodną, gazową itp. Koszty założenia tych 
wszystkich elementów są tak wysokie, że rosną koszty eksploatacji i budowy 
zakładu dlatego bardziej opłaca się lokalizować zakład na terenie już 
uzbrojonym 

• korzyści aglomeracji – położenie zakładów pracy w jednym miejscu zmniejsza 
koszty produkcji gdyż wykorzystują one tę samą infrastrukturę tech., pozwala 
to również na niskie koszty transportu oraz możliwość współpracy między 
zakładami 

• rynek zbytu 
• siła robocza – należy wziąć pod uwagę zarówno jej zasoby (przemysły 

pracochłonne) jak i jej kwalifikacje (przemysł precyzyjny itp.) 
• zaplecze naukowo-techniczne, zapewniające przemysłowi unowocześnienie 

procesów technologicznych 
6. społeczno-polityczne – chodzi o wpływ różnych organizacji np. związków 

zawodowych albo organizacji ekologicznych na decyzje dotyczące lokalizacji zakładu. 
Protesty ludności mogą doprowadzić do zaniechania budowy (np. budowa elektrownii 
atomowej w Żarnowcu). Państwo również ma wpływ na lokalizację pewnych 
zakładów poprzez rozporządzenia dotyczące np. ulg podatkowych dla inwestorów, 
ograniczeń celnych itp. Wpływ państwa widać wyraźnie na Śląsku w specjalnych 
strefach ekonomicznych, które mają na celu ściągnięcie zagranicznych inwestorów, 
aby zmniejszyć bezrobocie na obszarach objętych restrukturyzacją przemysłu. Wśród 
czynników znajdujących się w tej grupie możemy wyróżnić: 

 
• politykę państwa 
• prawodawstwo 
• czynniki społeczne 
• czynniki strategiczne – dzisiaj nie mają już takiego znaczenia jak przed, w 

czasie i po II wojnie światowej. Obecnie wszystkie cele widać wyraźnie dzięki 
satelitom. 
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    Należy pamiętać, że nie można pokazać najważniejszych czynników lokalizacji gdyż dla 
każdego rodzaju przemysłu są one inne. Ich znaczenie zmienia się również w czasie wraz z 
rozwojem technologicznym. 
Przykłady dominujących czynników lokalizacji w niektórych gałęziach i branżach przemysłu: 
Dominujący czynnik lokalizacji Gałęzie i branże przemysłu 
Surowce • górnictwo 

• hutnictwo żelaza 
• przemysł materiałów budowlanych i 

cementowy 
• tartaczny 
• cukrowniczy i owocowo-warzywny 
• rybny 

Energia • hutnictwo metali nieżelaznych 
 

Woda • energetyka (napęd i chłodzenie 
urządzeń) 

• celulozowo-papierniczy 
• chemiczny 
• włókienniczy 
• spożywczy np. browarniany 

Wykwalifikowana i niewykwalifikowana siła 
robocza 

• włókienniczy 
• elektroniczny, precyzyjny 
• farmaceutyczny 

Rynek zbytu • spożywczy np. mleczarski 
• maszynowy  
• chemiczny np. produkcja kosmetyków 
• materiałów budowlanych 

Zaplecze naukowo-badawcze • elektroniczny 
• farmaceutyczny 
• chemii organicznej 

 
 
„Postęp techniczny wpłynął m.in. na efektywne wykorzystanie surowców, a przez 
miniaturyzację produkcji na zmniejszenie ich zużycia. Ponadto zmiany technologiczne 
pozwoliły zastąpić jedne surowce innymi. Przykładem jest zdecydowane zmniejszenie roli 
węgla kamiennego jako surowca energetycznego na rzecz innych źródeł. Możliwość 
przesyłania energii elektrycznej liniami wysokiego napięcia ograniczyła wpływ bazy 
energetycznej na lokalizację zakładów.(...) Postęp technologiczny zmienił także rolę siły 
roboczej jako czynnika lokalizacji. Coraz mniejsze znaczenie ma ilość rąk do pracy, 
natomiast wzrasta rola wysokich kwalifikacji, niezbędnych w nowoczesnych gałęziach 
przemysłu (Jednak kraje wysokorozwinięte często korzystają z dużych zasobów taniej siły 
roboczej np. w krajach Azji SE – sprawdź gdzie wyprodukowano twój magnetofon). 
Zmieniło się także znaczenie zasobów wodnych jako czynnika lokalizacji, dzięki 
opracowaniu technik oczyszczania ścieków i wprowadzeniu zamkniętych obiegów wody, 
pozwalających na kilkakrotne wykorzystanie tych samych zasobów (oczywiście w większości 
przypadków tyczy to KWR, które mają rozwiniętą świadomość ekologiczną – mam taką 
nadzieję- i które mają na to pieniądze. W KSR sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ale o tym 
później). Społeczeństwa zamieszkujące tereny uprzemysłowione, maja wyższe kwalifikacje i 
większą świadomość zmian, które powoduje przemysł. Dlatego w KWR zaczęły dominować 
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społeczne i ekologiczne czynniki lokalizacji. Z przemysłów surowcowych kraje te przechodzą 
na nieniszczące środowiska gałęzie zaawansowanych technologii. Zmiany te jednak są 
kosztowne i mogą sobie na nie pozwolić tylko kraje o wysokim PKB.” 
Przykładem zmiany struktury produkcji na jakimś obszarze jest np.  
   Zagłębie Północne we Francji. 
Zagłębie to zaczęło się rozwijać w XIX wieku. Położone jest w północnej Francji a do jego 
głównych ośrodków należą takie miejscowości jak: Lille, Arras, Lens, Douai, Dunkierka, 
Roubaix (czytaj – Rubo). 
Zaczęło się ono rozwijać dzięki sporym pokładom węgla kamiennego. Dzięki temu 
surowcowi zaczęto rozwijać w tym okręgu: 1) hutnictwo Fe na bazie rud dowożonych tu z 
Lotaryngii, 2)przemysł koksowniczy, 3)nawozów sztucznych – przemysł ten bazował na 
produktach przem. koksowniczego 4)przem. elektromaszynowy, który produkował maszyny 
dla przemysłu wydobywczego, włókienniczego i tabor kolejowy 5)elektroenergetycznego – 
wszystkie zakłady przecież potrzebowały energii elektrycznej do produkcji. 
Dzięki hutom produkującym stal i bliskości morza w Dunkierce rozwinął się przemysł 
stoczniowy. Masowy napływ ludności szukającej pracy spowodował rozwój przemysłu 
włókienniczego, szczególnie tkanin bawełnianych, tym bardziej, że region ten od wieków 
słynął z upraw lnu i tkactwa ( Arrasy). Jak to zwykle bywa napływ ludności spowodował 
rozwój budownictwa, przemysłu odzieżowego i spożywczego. W ten sposób do istniejących 
tu zakładów przemysłowych zaczęły dołączać inne wykorzystując istniejącą już infrastrukturę 
techniczną, rosnące zasoby siły roboczej ( korzyści aglomeracji). Rozwinął się więc przemysł 
chemiczny , produkujący barwniki, nawozy sztuczne i kosmetyki. W miarę upływu czasu 
struktura gałęziowa tego okręgu zaczęła się zmieniać wraz  ze wzrostem świadomości 
ekologicznej i rozwojem technicznym. Spadła opłacalność wydobycia węgla dlatego 
zamieniono część elektrowni węglowych na elektrownie jądrowe (obecnie czynne jest 
zaledwie kilka kopalń). Z hut istniejących na tym obszarze w 1960 roku została zaledwie 
jedna trzecia. Na skutek zamykania tych zakładów rację bytu stracił przemysł maszynowy 
produkujący ciężkie maszyny dla hutnictwa, górnictwa i energetyki. Zamiast tego powstały 
zakłady przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i precyzyjnego. Przemysł 
koksochemiczny bazujący na węglu zastąpiono przemysłem petrochemicznym Rozwinął się 
przemysł chemiczny m.in. dzięki ośrodkom naukowym zlokalizowanym w pobliżu. W 
miejsce nawozów azotowych i tworzyw sztucznych produkuje się teraz włókna syntetyczne, 
barwniki i lekarstwa. Zamknięto też większość zakładów przemysłu włókienniczego. 

Opisany powyżej okręg przemysłowy miał lokalizację przymusową –  kopalnie 
muszą być zlokalizowane w miejscu występowania surowca. Oprócz tego typu lokalizacji 
wyróżniamy jeszcze dwa inne rodzaje: 1) lokalizację związaną, czyli taką gdy waga 
surowców potrzebnych do produkcji przeważ wagę gotowego produktu; 2)lokalizację 
swobodną gdy waga produktu końcowego jest niższa od wagi surowca niezbędnego do jego 
produkcji. Nietrudno się domyślić, że w przypadku tego pierwszego przypadku opłaca się 
lokalizować zakład w pobliżu bazy surowcowej aby produkcja była opłacalna. W drugim – 
ważniejszy jest rynek zbytu. 
 
W historii ludzkości możemy wyróżnić kilka rewolucji przemysłowych, związanych z 
pojawianiem się wynalazków naukowych. Wyróżniamy: 

5. rewolucję przedprzemysłową – miała miejsce na przełomie XVI i XVII wieku i była 
związana z wykorzystaniem węgla jako źródła energii cieplnej w domach i 
manufakturach. Objęła ona najpierw Anglię (wówczas najlepiej rozwinięty kraj 
świata) później Holandię, Włochy, Francję i kraje Europy Środkowej. Przyczyniła się 
do rozwoju górnictwa i sieci komunikacyjnej. 
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6. pierwszą rewolucję przemysłową – miała miejsce pod koniec XVIII wieku i trwała do 
połowy XIX.  Była możliwa dzięki odkryciu przez J. Watta maszyny parowej 
(1769).Wpłynęło to na rozwój górnictwa węglowego i przemysłu włókienniczego. 
Wynaleziono maszynę przędzalniczą i tkacką. Do wytopu stali zaczęto stosować koks 
a nie węgiel drzewny. W ten sposób dynamiczny rozwój tych trzech gałęzi przemysłu 
(górnictwo, włókienniczy i hutnictwo) wymusił rozwój przemysłu maszynowego. 
Zaczęły tworzyć się okręgi przemysłowe. Rozwijał się transport dzięki wykorzystaniu 
energii parowej – powstały parowozy i parowce. 

7. druga rewolucja przemysłowa – miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Była 
związana z takimi wynalazkami jak: a)opracowanie metod rafinacji ropy naftowej 
(Łukasiewicz), b) wynalezienie żarówki (Edison) c)skonstruowanie silnika 
spalinowego (przez R. Diesla). Wynalazki te pozwoliły rozwinąć nowy nośnik energii 
(ropa naftowa), wykorzystać energię elektryczną do napędu maszyn i zmienić system 
oświetlenia (żarówka) i wytwarzać nowe środki transportu (z wykorzystaniem 
silników). 
Efektem tej rewolucji był spadek znaczenia węgla zastępowanego przez tańszą i 
bardziej kaloryczną ropę naftową, rozwój hutnictwa miedzi i aluminium, rozwój 
przetwórstwa ropy naftowej. Surowcowe okręgi przemysłowe nie miały już takiego 
znaczenia. Ośrodkami przemysłowymi o podstawowym znaczeniu okazały się porty, 
do których dowożono ropę naftową ( i tu lokalizowano rafinerie) i aglomeracje 
miejskie, które zapewniały zbyt dla powiększającej się liczby towarów przy wzroście 
liczby ludności. Nowymi potentatami przemysłowymi stały się USA, Japonia, Niemcy 
i ZSRR (pamiętaj, że kraj ten dziś nie istnieje).Francja i Wielka Brytania musiały 
zrestrukturyzować nieopłacalne już gałęzie przemysłu, zamknąć nierentowne kopalnie 
węgla, zrestrukturyzować hutnictwo itp. Jeśli chciały się liczyć na arenie 
przemysłowej i nie pozostać w tyle. 

8. trzecia rewolucja przemysłowa – zaczęła się w latach 70-tych XX wieku w oparciu o  
automatyzację produkcji i powszechne użycie komputerów. Wiązały się z nią takie  
wynalazki jak: tranzystory, półprzewodniki, energia atomowa, światłowody,  
biotechnologie i układy scalone. Rozwój technologiczny spowodował duży popyt na 
 wykwalifikowanych specjalistów przy jednoczesnym zwalnianiu zbyt licznej rzeszy  
robotników (automatyzacja). Rozwijały się przemysły wysokich technologii  
powiązane ściśle z bazą naukową, która obok wykwalifikowanej siły roboczej staje się  
podstawowym czynnikiem lokalizacji nowych zakładów przemysłowych. Powstają  
one więc w dużych aglomeracji w sąsiedztwie uniwersytetów lub w technopoliach –  
ośrodkach innowacji technologicznych  (o nich również będzie później). 
Jak widać ta ostatnia rewolucja związana jest z krajami o dużym PKB, dobrze 
 rozwiniętej nauce itp. Czyli z KWR (USA, Japonia, kraje Europy W), ale również z  
tzw. Tygrysami azjatyckimi – są to kraje o bardzo atrakcyjnych przepisach  
podatkowych dla zagranicznych inwestorów i bardzo taniej sile roboczej (Korea S, 
 Tajlandia, Indonezja, Malezja). W KSR dominują przemysły surowcowe  
charakterystyczne dla początkowych etapów rozwoju przemysłu. 
 
Rewolucje przemysłowe miały więc wpływ na powstanie okręgów przemysłowych, 
 rozwój pewnych gałęzi przemysłu, rozwój transportu ale również na powstanie 
 nowych klas społecznych jak robotnicy czy przedsiębiorcy, na wzrost zatrudnienia w 
 innych działach gospodarki narodowej jak usługi, finanse itp. Na podstawie  
 zatrudnienia w poszczególnych działach gospodarki mówimy o pozycji danego kraju  
w rozwoju gospodarczym.  
Etap przedindustrialny – zatrudnienie gł. w I sektorze gospodarki (rolnictwo,  
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leśnictwo). Z przemysłów rozwija się gł. górnictwo, hutnictwo i przemysł 
 włókienniczy 
Etap industrialny – zatrudnienie gł w budownictwie i przemyśle. Dominują gł. 
 przemysły ciężkie takie jak górnictwo, hutnictwo, energetyka i inne nie wymagające 
 wysokiego przetwórstwa wytwarzanych produktów. 
Etap postindustrialny – zatrudnienie gł. w III sektorze gospodarki. Dominuje 
przemysł przetwórczy ( elektromaszynowy, chemiczny) i przemysły zaawansowanych   
technologii (ich spis znajduje się w temacie pod tym tytułem poniżej). 
 
 
 
 
 
Podsumowanie rewolucji przemysłowych przedstawia poniższa tabelka. 

 
 Rewolucja 

przedprzemysłowa 
Pierwsza 
rewolucja 
przemysłowa 

Druga rewolucja 
przemysłowa 

Trzecia rewolucja 
przemysłowa 

Okres XVI/XVII wiek XVIII/XIX wiek XIX/XX wiek Od lat 70 XX wieku 
Wynalazki 
naukowo-
techniczne 

 • maszyna 
parowa 

• maszyna 
tkacka 

• maszyna 
przędzalnic
za 

• statek 
parowy 

• parowóz 

• rafinacja 
ropy 
naftowej 

• żarówka 
• silnik 

spalinowy 
• samochód 
• samolot 
• rozbicie 

jądra atomu 

• tranzystor 
• półprzewodniki 
• układy scalone 
• światłowody 
• biotechnologie 
• mikroprocesory 

Główne źródła 
energii 

• woda 
• drewno 
• węgiel 

kamienny 

• węgiel 
kamienny 

• ropa 
naftowa 

• węgiel 
kamienny 

• gaz ziemny 
• energia 

jądrowa 

• ropa 
• gaz ziemny 
• energia jądrowa 
• źródła 

alternatywne 

Wiodące gałęzie 
przemysłu 

• włókienniczy 
 

• górnictwo 
• hutnictwo 

Fe 
• maszynowy 

• chemiczny 
• maszynowy 

• przemysły 
zaawansowa-
nych technologii 

 
Główny czynnik 
lokalizacji 
obszarów 
koncentracji 
przemysł€ 

• woda • surowce 
mineralne 
(węgiel, 
rudy 
żelaza) 

• dogodne 
położenie 
komunikac
yjne 

• korzyści 
aglomeracji 

• baza naukowa 
• wykwalifikowana 

siła robocza 
Uprzemysławiane 
obszary 

• Anglia 
• Holandia 
• Francja 
• Włochy 

• Anglia 
• Francja 
• USA 
• Niemcy 

• USA 
• B.ZSRR 

• KWR 
• Tygrysy 

azjatyckie 
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• Polska 
  Źródło: Tablice geograficzne, Wyd. Adamantan, W-wa 1998 
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