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Podstawy prognozowania regionalnych systemów osadniczych
The prediction oj regional settlement systems
Z a rys t r e ś c i. Ail'tytkuł przedstawia przedmi.oto:we i metodologiczne podstawy prognozowania regionalnych systemów osad[liczych oraz kieruniki pol<skich badań
prog[losty·czny.ch m tym zakresie i możliwoś·ci kh dalsiZego rozwinięcia.

Prognozowanie a

kształtowanie przyszłości

Zagadnienie prognozowania ezyli Tacjonalnego p~rzewidywania przyszłości staje się w odniesieniu do zjawisk i procesów gospodarozych oraz
społecznych przedmiotem szczególnego zainteresowania badawczego. Wynika to przede wszystkim ze związku, jaki zachodzi między przewidywaniem a kształlt:owaniem p!izyszłośoi zdarzeń lub p~ocesów, które chociaż
częściowo podlegają władzy czło·'\vieka, czyli dadzą się kształtować lub
kontrolować.
P r o g n o z o w a n i e stanowi merbodę wnios1k!owania, zmierzającą do
ustalenia rprz)llszłego stanu zdarzeń lub procesu rozwoju tj. prognozy, opartej oróżne założenia (teorie, modele) dotyczące prawidŁowośd występowa
nia, kształtowania lrub trazwoju zjawisk (zdarzeń, p:rocesórw). Pró:by sformuł'Owania jakiegoś jednolitego modelu metodologicznego prog1no:z;owania
nie dają, jak dotąd, zadowalającego rezulrtatu, ponieważ poszczególne metody prognozowania różnią się znacznie w zależności od charaik·teru przewidywanych zjawisk, tj. głównie ich zm~ennośd i zbożonośd, a zatem
i metodologicznego typru wiedzy o nich.
Prognozy posiadają znacznie ztróżni'Cowany storpień uzasadniania, a więc
i ró~ny stopień pra:wdorpodob~eństwa ich 'reali·zacji, tj. poprawnośd lub
trafności ·ze wzg1lędu lila prawomocność i komrpietność wiedzy naukowej
ora:z typu wnioskowania. W ptrognozach spoŁeczno-~onomieznych prawdopodobień!srtwa tego często nie da się określić, stąd trrudno jest ocenić
-a priori poprawność takiej prognozy.
Brak teoretyc2111ej wiedzy na1U.kowej, a zwłaszcza znajomoś~ci odpowiednich prawidłowości i daJnych faktycznych, stanowiących podstawę wnioskowania o prnysztośd sprawia, że brudowa prognoz wymaga uzyskania
takiej włedzy, która mogłaby stanowić podstawę prognozowania, a Więc
~ymaga przeptrowadzenia badań prognostycznych. Badania prognostyczne
m.ają na celu W)llpełn1eni·e lillik w stanie wiedzy niezbędnej dla prognozo-
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wania, a zwłaszcza przygotowanie różnych heurystycznych środków pozmawczych o hipotetycznym ·charakterze, a więc modeli heurystycznych,
refleksji futurologieznych (por. Z. C h oj n i ck i l.g77).
K s z t a l t o w a n i e przyszłości oznacza postępowanie ~mierzające do
realizacji ściśle określonych celów; ma więc chaii'akter praktyczny !i jest
oceniane z punktu widzenia swej skuteczności. W sferze zjawisk gospodarczych i społecznych zasadniczym narzędziem kształtowania przyszłości jest
p l a n o w a n i e. Wyróżnia się planowanie przygotowawcze zwane też
programowand.em i planowanie decyzyjne. Flanowanie przygotowaw·cze
lub programowanie oznacza .dokonywanie wybor.u określonych rozwiązań
(planów-projektów, programórw) przy zastosowaniu przyjętych kryteriów
celu, spoś['ód wielu mmbliwych rozwiązań. Stanowi ono przygotowanie do
podejmowania decyzji planistycznych. Flanowanie decyzyjne strunowi natomiast opracowanie dyrektyw dot)llczących przyjętych celów i środków
ich realizacji.
Tak więc stosunek do przyszłości w sferze zjawisk gospodarczych i społecznych, nad którymi mamy pewną władzę, posiada dwojaki aspekt:
l) poznawczy, polegający na przewidywaniu przyszlośd, czyli prognozowaniu, oraz 2) praktyc'Zil'ly, dotyczący kszta~towania przyszłości, czyli planowania. Zachodzi między nimi ścisły ~wiązek, pogłębiony w praktyce
planrstycznej. Związek ten połega na tym, że działania praktyczne, wpły
wające na bieg prz)llszłych zdarzeń lub 21mierzaj~ce .do ich ukiSztaltowania
lub 'WI'ęcz stworzenia, wymagają informacji o przyszłych stanach zjawisk;
lub ś·ciślej, :zmrniejszenia niepewnośd o tych stanach. Dotyczy to zarówno
sytuacji, gdy owe działania nie zostaną .podjęte (prognoza właśdwa), jak
i przypadku, gdy zostaną podjęte (prognoza jako element planu-1>rojektu)
lub zolStały podjęte (prognoza wykonania planu-decyzji). W pr-aktyce planistycznej sytuacje te mają zwyikle charaklter mieszany i trudno jest na
ogół ściśle rozróżnić sytuacje .planistyczne i prognostyczne.

koł~wi~k P?P~awne formal?ie, je.st zb~ ogólne i mało efektywne, gdyż
w tak1m UJęCIU systemem Jest kamy obiekt złożony lub układ empiryczny
a wynikające. z nieg<_> dyrekty~wy. n;etodol·~giezne ~ą banalne, np. dyrekty~
wa głosząca, ze nalezy uwzględn1ac badan1e relaCJI w postaci oddziaływań
między elementami rozpatrywanego system.u.
Stąd też należy prrzedstawić choćby w Z'arysie koncepcję systemu osadniczego mając na uwadze jej konsekwencje poznawcze.
~ie wdając się w :szczegó!ov:re r~:>Zważania na temat pojęcia systemu
empirycznego (konkretnego) Jakim Jest system osadniczy, należy stwierdzić, że posiada on określony sk~ad, otoczenie i strukturę. Skład systemu
stanowi zbiór obiektów będących jego składnikami, które mogą być również systemami. Otoczenie (środowisko) jest -ro zbiór obiektów nie należą
cych do systemu, ale z którymi jest powiązany, a struktura systemu- to
zbióu:- relacji między jego składnikami oraz .między systemem a jego otoczeniem.
~onceptualizacja systemu osadniczego 1noże mieć różne wersje {por.
Z. C h oj n i ck i 1974). Nie jest to jednak sprawa konwencji terminologicznej, lecz rozpoznania struktury rzeczywistości.
W literaturze tego zagadnienia przyjmuje się, że ,gystemem jest zarówno jednostka osadnicza, jak i pewien zbiór takich jednostek. Lapidarnie
sformułowal to B. J. L. B e rr r y (1964) w tytule Cities as systems within
systems of cities. ~onceptualizacja systemu osadniczego musi się więc
liczyć z tym rozróżnieniem. Wydaje się, że należy tak rozwiązać to zagadnienie, aby obie te koncepcje mieściły się w pojęciu systemu osadniczego.
J alko podstawę takiego ujęcia przyjmiemy ·występowanie różnych rzę
dów danego rodzaju systemów: elementarnego tj. takiego, któl!'y nie zawiera jako składników .systemów tego samego rodzaju; wyższego rzędu
tj. zŁożonego z systemów tego samego rodzaju o charakterze elementa.rny1m itd.
Z geograficznego punktu widzenia należy przyjąć występowanie systemów osadniczych na dwóch poziomach organizacji przestrzennej: lokalnyrn i reg:i:onalnym.
Systemem osadniczym lokalnym jest jednostka osadnicza stanowiąca
elementarny system wyodrębniony terytorialnie (geograficznie). Jego
składnikami są ludzie jak:o mieszikańcy; otoczeniem bezposrrednim budynki i różnocodne urządzenia komunalne stanowiące wytwory działal
ności ludzkiej oraz elementy środowiska geograficznego, a strukturą ogół relacji zachodzących między jej składnikami oraz między nimi a oto-czeniem.
Systemem osadniczym regionalnym jest zbiór jednostek występujących
na pewnym obszarze stanowiący zatem system wyższego rzędu. Chodzi tu
oczywiście o zbiór w sensie kolektywnym a nie mnogościowym.
Konceptualizacja systemu osadniezego za1równo lokalnego jak i regionalnego wym:a~a okreś~enia _jego relacji do przestrzennego .systemu społecZ!llo-ekanomlcznego Jako Jego podsystemu. Ogólnie biorąc przestrzennym s~stemem społeczno-ekonomicznym jest społeczeństwo ludzkie wyodręhrn.one tery~orialn~e (geograficznie), a więc o zlokalizowanych przestrzenn~e składnikach 1 o określonej przestrzennie s·brukturze i otoczeniu.
. Por:newa~ przedmłotem niniejszego artykułu jest zagadnienie prognozowania regwnalnych systemów osadniczych dalsze rozważania będą ich
tylko dotyczyć.
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Własności

i sytuacja poznawcza systemów osadniczych

Do zagadniernia prognozowania systemów osadniczych można podejść
z dwóch punktów widzania: l) od ;przeglądu metod, :które dadzą się zastosować do prognozowania systemów osadniczych; 2) od strony wlaśdw-ośd
przedmiotu prognozowania tj. systemu osadniczego. Wybierzmy ten drugi
punkrt widzenia, gdyż popirawne prognozowanie wymaga przede wszystkin1
znajomośd specyficznych własności przedmiotu prognozowania orraz jego
sytuacji poznawczej.
Fojęcie systemu osadniczego wedł:ug K. D :z i e woński ego, który
wiąże z nim nowe ujęcie w badaniach geograficzno-osadniczych miało rozszerzyć i pogłębić "koncepcję wzajemnego powiązania osiedli, implikując
nie tyllk:o istnienie .racjonalnego ich rozmiesz-czenia lecz również funkcjonalnego powiązania i specjaHzacji". {K. D z i e woński 1972, s. 164).
Samo pojęcie systemu osadniczego jest jednak mało sprecy1zowane,
a jego konsekwencje metodoilogiczne są słabo rozpoznane. Dość reprezentatywne jest tu o!kreślenie systemu osadniczego jako zbiorru jednostek
osadniczych .okJreślonego regionu, rozpatrywanego w ich wzajemnych zależn•ościach i oddziaływaniach. Określenie takie, nawiązujące do pojęcia
systemu jrako zbioru elementów i relacji zachodzących między nimi, jak-
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Składnitkami regionalnego SJilstemu osadniczego są jednostki osadnicze
różnego typu i wielkośd; otoczeniem różne podsystemy przestrzennego systemu s:połeczll1o-'elkonomicznego kraju :(np. system przemysłowy,
transpor~owy It'p.) oraz ele:nenty ś:rodowiska geograficznego, a strukturą.- og?ł relaCJI r~alny~h 1 przestrzennych, wewnętrznyrch zachodzących
między Jego składnikami oraz zewnętrznych tj. z otoczeniem.

globalnych systemu osadniczego: l) wewnętrzne, przysługujące mu jako
zbiorowi elementów, rozpatrywanemu jako całość przestrzenna, np. liczebność osad, stopień koncentracji osadnictwa itp.; 2) zewnętrzne, odnoszące
się do relacji z innymi systemami, np. poziom rozwoju przemysłowego,
produkcji rolnej lub ogólmiej -produkcji materialnej, typ stosunków społecznych itp. Ptrzeksztakanie się w toikJU procesu historye2'nego zewnętrz
nych .globalnych własności !I'ełatywnych odgrJ71wa decydującą rolę w kształ
towaniu się systemu, a więc modyfi'k!owaniu elementów przez całość,
a zwłaszcza tworzeniu się nowych ich funkcji.
Obok g1lobalnyoh własności opisowych należy wyróżnić własności globalne normatywne. Własności te są pewnymi celami stanowią·cymi preferowane społecznie .stany :rzeczy systemu. Ich uzasadnienie opiera się na
ró·żnych wartościowaniach stanowiących swoiste ideologie i budzące niekiedy poważne spory. Własności te (cele) mają charakter wewnętTzny
np. pootulat policenJta:'yzmu lub też zewnętrzny, poś!redni np. postulat zapewnienia wysokiej jakości życia itp.
Z punktu widzenia badania rozwoju systemów osadni·czych oraż ich
prognozowaDJia przedstawiona powyżej koncepcja własności przedmiotowych systemów osadniczych wymaga uzupełnienia rprz.ez określenie ich
s y_t u a c j i p o z n a w c z ej. Nie chodzi .tu o podanie za!I'ysu metod badania systemów osadniczych, lecz jedynie o scharakteryzowanie tych włas
noś·ci metodologicznych, kltóre będąc konsekwencją ich systemowej specyfiki przedmiotowej, okreś1lają ich własności prognostyczne.
Za podsltawę cha!I'akterystyki zasadniczych właściwości rozwojowych
i prognostycznych systemów osadniczych przyjmujemy typologię systemów empky·cznych opartą na kryteriach determinacji. Ze wzg1ędu na te
klryteria wyróżnia się cztery zasadnicze tY\PY metodologkzne systemów:
l) determiinistyczne, 2) umiarko,wanie stochastyczne, 3) si:lnie stochastyczne, 4) niezdeterminowane (nieolkreślone). Z każdym z tych typów łączy srię
pewien model lub typ modeli posiadający określone własności prognostyczne (por. J. W. S u rt h er l a n d 1975).
Sy,stemy d e t er m i n i styczne cechruje brak istotnych zrrnian ukła
du skladn:ików systemu i zależności zachodzących między nimi oraz stalość odpoW1iednich współczynników. Właśd·wymi modelami prognozowania
dla teg.o typu systemów są modele liniowe oraz programowania liniowego.
Modele takie poz·walają więc jednoznacznie okTeślić kształtowanie się pewnych ·:mniennych jako własnośd systemu.
Systemy u m i ar lk o w a n i e s t o c h a s t y c z n e charakteryzują się
pewnymi z·mrianami WiSpółezynniików w czasie, przy zachowaniu stałości
układu składników oraz zależności zachodzących pomiędzy nimi. N ajwlaś
ciw.szymi modelami są w ty1m przypadku modele ekonometryczne (regresyjne, korelacyjne, serii czasowych, analizy harmonicznej), modele wieloczynnikowe, modele procesów Markowa. Modele te różnri od determ[nistycznych element Josowy modelru, którego rozkład może być z góry znany.
(model p['obabilistyczny) lub oszacowany na podstawie próby (model statystyczny). Utrzymywa111ie się zależności w czasie pozwala na ek~Strapola
cję modelu, a więc prognozowanie, którego dokładność daje się ustalić
w postaci przedziaŁu lkZ)bowego.
Systemy .s i l n li e s t o c h a s t y c z n e ·cechują istotne zmiany podstawowych zależności w czasie prowadzące do zasadniczych zmian współ
czynników. Przyjętymi ;modelami są tu modele symulacji stochastycznej,
np.: tJ71Pu Monte Cai'ilo, modele teorii gier i inne. Prognozowanie oparte na

Regionalny system osadniczy chara~l:deryzują określone własillości systeinotwórcze, a więc te które nadają mu charakter systemowy. Należą do
nich własności funkcjonalne elen1entów syste:rriru, własności strukturalne
zachodzące między elementami systemu ora·z własnośd globalne systemu.
Własności f u n kc jon aol n e składników regionalneg;o .systemu osadniczego stanowią istotne własności systemotwórcze. Własności funkcjonalne tych składników charakteryzują role jakie pelnią one w ksztaltnwaniu
się regionałnego systemu osadniczego. W tym znaczeniu funkcje .miast pojmuje się jako "całokształt działalności spoleezny,ch i gospodarczych jaJkie
miasta pełnią w ,systemie gospodarki narodowej {M. Jer ·czyń ski 1973,
s. 19).
Nie wszystkie funkcje jednostek osadniczych mają jednak charakter system:otwórczy. Nie należą do nich te fur:nl{!cje jednostek osadniczych, które
pełnią one w stosunku do własnej ludności czyli endogeniczne. Istotną
rolę w kształtowanilu systemu m·ają przede wszJilstkim funkcje wyspecjalizowane miast, gdJ71ż na skutek swej komplementarności stanowią zasadniczy czynnik powstawania zintegrowanego systemu społeczno-ekonomicz
ne·go jako zbioru wyspecjalizowanych oś1rodkórw.
Jednocześnie pewne typy funkcji jak funkcje centralne jednostek osadniczych stanowią podstawę tworzenia się subregionalnych systemów osadniezych różnego rzędu.
Własności struktur a l n e regionalnych .systemów osadniczych odnoszą się do relacji wewnętrznych tj. :relacji kształtujących się między elementami systemu oraz •zewnętrrznych tj. zachodzących między elementami
systemu a otoczeniem.
Relacje wewnętrzne syste,mu obejmują:. 1) relacje prrzestrzenne (porząd~ujące), np. odległość; 2) oddziaływania (relacje typu realnego) np. dojazdy do .pracy, migracje, przepływy towarorwe i inne powiązania produkcyjne i usługowe. Relacje przestrzenne mogą warunkować pewne relacje
realne, np. odległość może wywierać .wpływ na kształtowanie się dojazdów
do_ pracy. Z kolei relacje realne mogą determtnować pewne funkcje elementów systemu np. powiązania usługowe warunkują funkcje centralne
osiedli. Tak więc między kształtowaniem się relacji przest:rzennych, oddziaływań i fu111kcji osiedli zachodzą zależności, które stanowią zasadnicze
prawidłowości struktury systemu osadniczego.
Relacje zewnętrzne systemu osadniczego odnoszą się do .otoczenia bezpośredniego oraz pośredniego. Bezpośrednim otoczeniem systemu osadniczego są inne podsystemy przestrzennego systemu społeczno-ekonomicz
nego kraju oraz środowisko geograficzne. Pośrednim otoczeniem są inne
przestrzenne systemy społeczno-ekonomiczne (kraje). Relacje dotyczące 1nnych p1rzestrzennych systemów społeczno-ekonomiczny,ch charaik:teryzuje
względne odosobnienie systemu.
Własności g l o b a l n e regionalnego systemu osadniczego obejmują
te jego własności, które przysługują mu jako pewnej całości przestrzennej
i które determinują (warunkują) własności i relacje jego elementów czyli
jednostek osadni·czych. Należy wy!I'óżnić dwa rodzaje opisowych własności
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tych modelach charakt~~yzuje alte~natywność, a w.~ę<; prognozy stanowią
zestaw alteo:-natyw o roznym stopn1u prawdopod.ob1enstwa.
Systemy n i e z d e t er m i n ·o w a n _e (niedk!reślo~e) cech~ją zasa?nicze zmiany stkładników systemu w cz:as1e, oo_ prowa~?~l do zm1an zalez~o
ści i współczynników. Jako n~rzędz1la an~hzy mozhwe ~ą n;odele nlezalgorytmizowane i niesformahzowane, ktore _mogą przyib1erac .~haTakter:
heurystyczny i normatywny, np.: metoda delfłcka, prognoz.owa~1e ~euTy
styczne, modele "uczenia się" i inne. Podstawą pr·ognozo'Yan1a Jest tu
sformułowanie pewnych ogólnytch preteoretycz:r:ych lub empirycznych założeń, w tym również celów i możEwych rozw1ązań, ~ którrych \Vyprowadza się ja!ko prognozę pew?ą , ilość przyszłych sta~ov;r alter~atyw:ny:h,
którym z kolei można przyp1sac :pe:wne prar\·':71 ~opo~~ble~·?t:vva tJ. nad~c ~m
charakter stochastyczny lub chocmz uzasadn1c m?~hwosc _1~~ wystą~1en1~.
Konkiretne systemy empiryczne mogą stanowic oczyw1s<;1e kombinacJę
przedstawionych wy.żej ujęć (mo~deli~ poza:a~~~z.ych syste~ow, przy c~ym
w toku procesu poznawczego moze .s1ę ~m1e1_11C 1ch, sytuacJa metodologiczna _ np. przej-ście od modeli syste:mo~ n1eok1reslonych do stochastycznych, co powd.ększa stopień uzasadnienia prognoz. ,
.
Analiza syrbuacji poznawczej reg_ional~ych. syste~ow os~·~nl~~ych, a
sz•czególności ich prognozowania opiera s1ę w1ęc na Identyf;~aCJl czt~·re~ch
wymiarów ich modeli: l) składnikó~ _systemu; 2) własnosc1 skł~dna1:o~
systemu czyli zmiennych; 3) własnosc1 globalnY'ch _sy~temu czyh zr:nen
nych systemowych; 4) zależności i kh parame~r~w, .Jalk1e zacho~zą między
własnościami składniików, strukturą i wlasnosc1am1 globalnymi systemu.
Sytua·cję poznawczą regionalnych systen;ów . .
z punlktu
dzenia ich prognozowania należy rozp~trzec w UJęciu . .
(np. 5-let:ruim) oraz w ujęci·u d~ugoterm1nowym {20-30-letnl~).
W ujęciu krótkoterminowym regiona~n~ systeiny ~sadnlc~eHTTT<Vt-r"''"'"'-~
cechuje: l) pewna stałość układu slkładn1kow _tego system. u tJ.
wania i położenia jednostek osad_nic~~ch oraz Jego strt~kt~ry
2) względna stałość pewnych ·zaleznosc1 zachodzących m1ędzy
składników, zwłaszcza funkcjonalnymi, a st~uktu;ą ~ewnętrzną
oraz jego własnościami gł•obalnymi. WystępuJe naLomJ.ast brak
rainetrów tych ·zależnośd.
.
Sprawia to, że podstawo\;vymi modelan:i progno~tyczny~1 ~~ ~
zowaniu k·rótikotern1 inowym 1nodele um1ankowan1e bądz s1ln1e
styczne.
.
Dodat~ową trudnośdą która zmniej'~za m~żlirwości wyikorzy?tanla
ty1pu modeli do progmozowan:ia roz•woJU regwnalnych systemo~~ vucA.u.~. .....
czych jest jeszcze: l) brak danych dotyczących pewnych wl~sn~s·~.l
nych) składników syste~ów; 2) nieliniowy cha'rakter zaleznosc1,
mierny stopień agregacJI danych.
.
.
w ujęciu dl!ugoterminowym regionalne systemy ~s~dn1cze 1
mrniejsza stabilizacja, co jest wy111;ikiem: l) z~ian skład_rnkow system~,
1
t)llpów oraz podstawowych funk:c,ji? 2) zasadn1czyc~ zm'Ian struktury
czenia systemu; 3) zmian :własnose global~ych sysLe?'lu, a zwłaszcza
o charakterze normatywnym oraz 4) możhwych, z:n1an
.
dzy nimi zależności i zWiią:zany,ch z tym ttrudr;o_sci us_ta1elnla~"''"'""''ui .rhrur!~'ll,
ków tych zależności. Do dodatkowych trudn~se1 nalezy tu
relatywnych własności globalnych systemu (1<;h. pro~irlOZY) . naln
rają, alternatywny charakter, np. liczba ludnosc1 kraJU, reg1:o
Y
ludnośd irtd.

. _Tak ~ięc sytuację poznaw~zą. regionalnJlc~ systemów osadruiczych (rozWOJOWą 1 prognostyczną) w UJęciu długoterminowym należy oklreślić jako
zbliżoną do systemów nieokreślonych bądź silnie stochastycZ!I1ych, czego
konsekwencją_ je~t. mała przydatność prognostyczna szeregu metod typu

programowania hnwwego oraz metod ekonometrycznych (regresji) dla prognozowania ich przyszłego rozwoju.
Badania systemów osadniczych dla celów ich prognozowania
Studia dotyczące systemów osadnkzych rozpato:ywane z punk,tu wd.d·zenia ich znaczenia dla prognozowania należy podzieEć na dwie grupy:
l) przydatne beZtpOŚ'rednio - są to studia pPognostyezne, .
2) przydatne pośrednio - są to w zasadzie WSIZelkie badania nad syste'Inami osadnkzymi.
Trudno byłoby przeds.tawić całość .badań nad systemami osadniczymi
(por. K. D ·z i e woń s lk 'i 1973), gdyż wylkrracza to poza zakres niniejszego
opracowania. Najogólniej biorąc w badaniach systemów osadniczych w
Pols·ce wstąpiły w ostatnich latach dwa zasadnicze kierunki:
l) studia dotyczące ·całego systemu osadniczego krraju;
2) studia dotyczące podsystemów osadniczych, jednak przede wszystktim
aglomeracji ,miejskich; pozostałym podsystemom poświęcono .:mniej
uwagi.
Co do pierwsz,ego kierunku tj. studiów systemu osadniczego kraju, do
kitórych ograniczamy nasze uwagi, to .studia o praktycznym znaczeniu dla
prognozowania dotyczyły głównie probiernatykli proteoretycznej i empirycznej, w mniejszym stopniu teoretycznej, a w zakresie problematyki
matematy~cmo--modelowej wykazywały wy:raźny niedorozwój.
:Problematyka preteo["etyczna {czyli problematyka przygotowująca właś
ciwe badania) objęła opracowanie koncepcji przedmiotowych i okTeślenie
własności systemów osadniczych, ich typologii, charakteru i sikali przestrzennej oraz typów oddziaływań wewnętrznych i ze·wnętrzrr1ych, czyli zależności od innych systemów.
P:roblemartylka empilryczna objęła przede wszystkim badania składnika
demograficznego, a mianowicie potencjału ludności, mig["acj1i i dojazdów
do pracy jako podstawowych oddziaływań przestrzennych zachodzących
w systemie osadniczym kraju orai.Z badania zasięgu i funkcji centralnych
oraz wyspecjalrzowanych jednostek osadniczych i podsystemów, co pozwoliło poznać pewne istotne własności mechanizmu wewnętrznego systemu osadniczego kraju. Ponadto badania nad gospodarką przestrzenną
kraju dały w wyniku charakterystykę zależności zewnębrznych związanych
z roll!Wojem przemysłu, czyli charakterystykę kształtowania się funkcji
prze1rnysłowych. Problematyka tych badań ma dość wa·żne 21naczend.e dla
progno:oowania, ,gdyż dostarcza Wiedzy o prawid1owośdach stru.'kturalnych
.
syste1nu i ustala warunki jego działania i rozwoju.
~~"'ob~e~atyka teoretyczna .. ogTaniczyła się nat>Omiast do interpretacji
teorn mieJSC centTalnych, teorn bazy ekono:1nkznej oraz biegunów wzrostu
~lla P?trzeb bada~wczych (ukieru~kowam.ie badań) systemu osadniczego kraJU. N1e znalazła ona jednak swoJego wyra:zu w sformułowaniu spójnej koncepcji teoretycznej stanowiącej jednolitą teorię. Mimo wiellkiej wagi, jaką
przywiązują metodolodzy do roli teo['ii w prognozowaniu, wydaje się, że
w budowie tem·ii nie dostarcza właściwych podstaw
prognozowania. Dzieje się tak ze względu na statycz1
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ny charakter teorii ppołeczno-ekonomicznych i ich niską moc prognostyczną, co jest spowodowane ogólnikowym i mało precyzyjnym oraz bezwarunkowym charaikterem twierdz·eń. Fostęp w budowie teorii mógłby natOiniast przyczynić się do lepszego ukierunkowania badań empi['ycznych
(konkretyzacji) oraz ustalić istotne czynniki i składniki odpowiednich modeli prognostycznych.
.
.
.
Najsłabszym ogni:wem w badan1ach systemu osadniczego Jest problematJ~ka budowy i wykorzystania kompleksowych, 1natematyeznych modeli
opisowych systemów osadniczych. Modele te posiadają istotne znaczenie
dla poznania mechanizmu działania systemów, gdyż poz·walają ustalić
pewne empiTyczne prawidłowości statystyczne. Mogą też stanowić podstawę prognozowania, o ile relacje te nie ulegną zmianie w przysz1ośd.
Brak opracowań takich modeli stwarza poważną lukę za:równo poznawczą,
jak i praktyczną w badania·ch sySitemów Otsadnkzych w Po1sce.
Sbudia o b e z p o ś r e d n i e j przydatności dla prognozowania, czyli
badania pr":J'gnostyczne stanowią badania, których zasadni·czym celem jest
przygobcrwanie prognozy. Należy zauważyć, że samo prognozowanie jako
procedura wnioskowania może się odbywać bądź w oparciu o określoną
wiedzę teoretyczną, bądż też na drodze heurystycznej, kiedy w toku pewnego postępowania badawczego ustala się prognozę jako jego rezultat. To
d:ru:gie podejście realizują właśnie badania prognostyczne..
Badania prognostyczne dotyczące rozwoju systemów osadniczych moż
na przeprowadzać w różny sposób: na drodze modelowych koncepcji prognostycznych, postępnwania heurystyczno-modelowego:, refleksji nad
przyszłością i innych.
Badania prognostyczne systemu osadniczego kraju wyraziły się V/ kilku podstawowych studiach, które doprowadziły do sformułowania prognoz
ich rozwoju w postaci modelowych koncepcji prognostycznych, a mianowide: koncepcji rozwoju skoncentrowanego wokół istniejących aglomeracji miejski,ch (S. L e s z c ·z y ck !i, P. E b e[' h ar d t, S. H er m a n), koncepcji pasmowo--węzłowej (B. M a l i s z, P. Z a T e m b a), koncepcji systemu regionów miejskich (K. D z i e w o ń s k i) i innych. Prognozy te,
a właścirwie modelowe koncepcje prognostyczne były oparte na analizie
ilościowej i jakościowej transformacji struktur osadniezych, traiktuj'tc je
jako odksztaŁcenia isrtniejących układów pod ~pływem zmian własności
globalnych systemów, któTe bądź zostały ro~poznane, bądź też zostały
uznane za wysoce plt'awdopodobne lub celowe.
Ni·e wdając się w przedstawienie treści tych prognoz oraz szczegóło
wych procedur ich opracowania należy stwierdzić, że zarówno typ tych
prognoz o planiJStyczno-dyrekrtywnym charakterze, jak i ·metody ich ustalania (głównie heuTystyczne) są okJreś[one sytuacją poznawczą systemów
osadniczych jaiko systemów nieokrr-eślonych lub silnie stochastycznych.
Prognozy te dotyczą przede wszystkim własn:ośd globalnych prze. skzennego uikładu oraz st~uktocy powiązań i frunkeji zewnętrznych systemu osadniczego kraju, co jest metodologicznie i prakty·cznie slluszne, gdyż
własności te deteTminują przestrzenny układ składników systemu i jego
funlkeje. Prognozy te mają charakteT lt'amowy i w mniejszym stopniu podlegają fluktuacjom niż konkretne prognozy.
Sądzę jednak, że zachodzi możliwość uściślenia tego typu prognoz lub
opracowania ich następnej gene:racji, mając na uwadze stochastyczne właś
ciwości systemów osadniczych, co jest moż[iwe .przy wykorzystaniu .matematycznych metod heur)llsrtyczno-modelowy,ch prognozowania. Jakikolwiek
wiele nadziei, jakie pokładano w walorach prognostycznych modeli eik!o-
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nometrycznyeh. nie spełniło się, to jednak budowa i zastosowanie m d y
typu symulacyJnego, stochastycznego i teorii gielt', pozwala na doko:a:i~
da1szego postępu w pTo~ozowan~u systemów, któlt'e są słabo deterministyczne oraz wysoce zJ:lozone, a w1ęc typu sojt systems.
:-wsfĘ>ół'?zesne metody prognozowania tego typu systemów nie ograniczaJą ~nę Jednak tylko do metod symulacyjnych i stochastycmy·ch a więc
rnodeh matematy<:znych, lecz .wymagają wzięcia pod uwagę szereg~ metod
hem;ystycznyc~ n1e opartych na założeniach stochastycznych, jak metoda
delf1cka (o:st,atnw zas~osowana przez K. D z i e w 0 ń 1s ik i e g 0 dla elk:spertyzy. procesow unban1stycznych), metody refleksjd. futurologicznych i szeTeg 1nnych.
. Dals:zy . postęp w ,~ro~nozow~?iu systemów osadniczych wymaga. też
z /.J~d?~J ~trony pogłęb1an1a .st:udww ~01tyczących mechanizmu i plt'a:vvidło
woscl.cząstiko~ych, a z d~gleJ - wz1ęcia pod uwagę aspektów normaty"W"~
nych l d~cyzyJnych, gdyz prognozowanie to stanowi jedynie składnik per..:
spektyw1•cznego procesu p1anowania.
··
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ZBYSZKO CHOJNICKI
THE PREDICTION OF REGIONAL SETTLEMENT SYSTEMS

The antkle is ooncerned wtih the p·rediction of regiooal settlement .SJlStems, and
with the directd.ans of P.oliish reseaTch in thi:s area, and the possibilities of their
'further development. It is composed of three parbs in which predJdion and the
lshaping of the future, the properrt;ies and oognitive situation of S·ettlement systems,
and the study of settlement system for predidion, are conSiidered.
In the fif'st section, the ccmcept of prediction is cha,racterdised as a me~hod of
inference for determ1ning future sta.tes of events or develapment p:rocesses ba1sed
on varied assumptions (theories, model<s). ThLs is distingui•shed from goal-orientated
behaviour, that is the shaping of the future, whose ba:s:i:c tool in the sphere of eco'nomic and social phenomena is planning.
The ·secO!nd section oon'tains an a.ttempt to formulaJte a new conception of the
regi.onal se'ttlement system, and to set out its cognitive features. The c0'I11Cept of
the regional settlement system is characterised by the specific functional features
of the elements of the sy,stem, the strudural features ex.isting between the system
elements, and the global feature:s of the SJlstem. In turń the analysis of the cogni1tive situation of ng.ional settlement systems, and ]n partkular their prediction, is
'based on the identlificaition of four dimens,i,o!111s of their models: l) system components; 2) the praperties of these com!Ponen:ts; 3) the globa•l features of the system;
and 4) dependencies, anrd their parameters, exi:st1ng between the features of the
comp.onents, and the strudure and the global feature,s of the system.
The thir1d sec;tion de'S'CtTibes studie,s ooncem:iJng settlement sys;tems in Poland,
con;sidered from the pod.nt of view of their si~nif:i:cance for predidion. These studies
are either diredly, as foreca,sting studies, or indirectly applica ble, comprising all
studies of settlement sy:s1tems.
Translated by Roger Bivand

