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Do czynników wpływaj�cych na zró�nicowanie poziomu i dynamiki rozwoju 

społeczno-gospodarczego w przestrzeni zalicza si� m.in. takie cechy, jak stopie�

urbanizacji, wyst�powanie metropolii oraz kapitał społeczny, charakteryzuj�ce 

okre�lone terytorium. Budowanie przewagi konkurencyjnej przez regiony 

pozostaje w �cisłym zwi�zku nie tylko z zasobami zewn�trznymi, ale tak�e  

z uwarunkowaniami wewn�trznymi, do których zalicza si� te� wyst�powanie 

du�ych o�rodków miejskich. Metropolie, niezale�nie od ich statusu – metropolii 

europejskich, krajowych czy regionalnych – s� postrzegane jako obszary przy-

spieszonego wzrostu gospodarczego, kumuluj�ce na swoim obszarze kapitał, 

innowacje i wiedz�. Okre�la si� je cz�sto jako �ródła dynamizuj�cego oddziały-

wania na bli�sze i dalsze otoczenie zewn�trzne. Jednak nie tylko metropolia 

wywiera wpływ na otoczenie regionalne, jej funkcjonowanie i rozwój s� bowiem 

du�ej mierze uzale�nione od umiej�tno�ci budowania współpracy i powi�za�  

z otoczeniem regionalnym.   

Autorzy artykułów prezentowanych w niniejszej publikacji poprzez badania 

prowadzone na okre�lonych studiach przypadków podejmuj� rozwa�ania, które 

z jednej strony koncentruj� si� na analizie wpływu okre�lonych czynników na 

wykształcanie si� funkcji metropolitalnych, z drugiej za� strony podejmuj�

próby wyja�nienia, czy i w jakim stopniu metropolia jest impulsem aktywizu-

j�cym rozwój gospodarek regionalnych. Przedmiotem analiz autorów prezento-

wanych opracowa� s� m.in. kwestie zwi�zane z budowaniem zdolno�ci inno-

wacyjnych polskich metropolii, procesami ich integracji i dezintegracji, czy te�

rol� metropolii w umi�dzynaradawianiu regionów. 

Publikacj� otwiera praca M.W. Gaczek po�wi�cona teoretycznym rozwa�a-

niom dotycz�cym roli, jak� w budowie przewagi konkurencyjnej regionu od-

grywa metropolia. Rozwa�ania dotycz�ce oddziaływania metropolii na region 

podejmuje tak�e, w kolejnym artykule, M. Pi�ta-Kanurska. 

Nast�pne opracowania zawarte w publikacji skupiaj� si� na zagadnieniach 

zwi�zanych z rozwojem innowacyjno�ci w regionie. A. Nowakowska podejmuje 

rozwa�ania nad ewolucj� i wyzwaniami stoj�cymi przed regionaln� polityk�

innowacyjn� w kontek�cie realizacji Strategii Europa 2020. A.W. Tomaszewska 

w swoim artykule pyta o wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

kreacje innowacji w relacjach metropolia-region, natomiast A. Rutkowska- 

-Gurak podejmuje rozwa�ania dotycz�ce poszukiwania miar innowacyjno�ci 

regionu.  
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Kolejn� grup� artykułów stanowi� opracowania (cz��� z nich stanowi� wni-

kliwe studia przypadku), na przykładzie których autorzy próbuj� wyja�ni� eko-

nomiczne zwi�zki pomi�dzy metropoli� i regionem.  

T. Pasterz na podstawie analizy studium przypadku – Rzeszowa – próbuje 

zbada� wpływ kapitału ludzkiego, wiedzy i innowacji na wzmacnianie funkcji 

metropolitalnych miast wojewódzkich. Ł. Olipra w swoim artykule analizuje 

inwestycje w infrastruktur� lotnicz� jako czynnik rozwoju gospodarczego miast  

i regionów, natomiast D. Rynio podejmuje rozwa�ania nad atrakcyjno�ci� dla 

lokalizacji inwestycji zagranicznych stwarzan� przez metropolie. W kolejnym 

artykule młodzi badacze, J. Kwa�ny i A. Mroczek dokonuj� analizy porównaw-

czej Krakowa z wybranymi du�ymi o�rodkami miejskimi w Polsce.   

Dalsze trzy artykuły prezentuj� wyniki bada� prowadzone w Łodzi i woje-

wództwie łódzkim. M.E. Sokołowicz podejmuje rozwa�ania nad koordynacj�

polityki proinwestycyjnej w procesach umi�dzynarodowienia metropolii (przy-

kład ŁOM), M. Słupi�ska dokonuje oceny wykorzystania funduszy aloko-

wanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

w relacjach metropolia-region, a E. Kusideł bada wpływ metropolii łódzkiej na 

rozwój społeczno-gospodarczy regionu.  

W ko�cowej cz��ci opracowania znalazły si� prezentacje zawieraj�ce wyniki 

bada� prowadzonych w zachodnich regionach Polski. E. Szostak prezentuje 

badania dotycz�ce oddziaływania obszaru metropolitalnego Wrocławia na two-

rzenie klastrów w regionie, T. Norek prezentuje narz�dzie realizacji benchmar-

kingu innowacyjno�ci przedsi�biorstw – platform� audytow� funkcjonuj�c�  

w województwie zachodniopomorskim, natomiast B. Ma�kiewicz przedstawia 

pogł�bion� analiz� obrotu gruntami w aglomeracji pozna�skiej. 

Jeste�my przekonani, �e opracowania prezentowane w niniejszym zbiorze 

maj� powa�ne walory naukowe i mog� zainteresowa� wszystkich, zajmuj�cych 

si� problematyk� rozwoju miast i regionów  
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