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Monografia zawiera wybrane wyniki
międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (NN 306 79 19 40)
pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy
a kształtowanie się obszarów wzrostu
i obszarów stagnacji gospodarczej”,
który w okresie 2011–2014 był realizowany przez pracowników Zakładu
Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Partnerami zagranicznymi zaangażowanymi w badania byli: prof. dr
Dovile Krupickaite (Geografijos ir kraštotvarkos katedra Vilniaus Universitetas,
Litwa) oraz prof. dr hab. Pavol Korec (Katedra humánnej geografie a demo geografie, Univerzita Koménskeho v Bratislavie, Słowacja) wraz z ich współpracownikami.
Głównym celem projektu była analiza procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, którego cechą charakterystyczną jest zróżnicowanie przestrzenne prowadzące do powstawania obszarów wzrostu i obszarów stagnacji, oraz rozpoznanie istotnych czynników stymulujących lub hamujących rozwój tych obszarów.
Badanie uwzględniało ujęcie częściowe i całościowe procesu rozwoju. Analiza
prowadzona była zarówno w układzie regionalnym, jak i wewnątrzregionalnym
Polski (NUTS 2 i NUTS 4/LAU 1), z odniesieniem uzyskanych wyników, w zakresie determinowanym dostępnością porównywalnych danych statystycznych,
do sytuacji występującej na Litwie i w Słowacji. Okres analizy obejmował lata
2000–2010. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do sformułowania rekomendacji dla polityki spójności skierowanej do obszarów wzrostu i obszarów stagnacji
gospodarczej w Polsce i w badanych państwach Unii Europejskiej. Ich aplikacyjny
charakter związany jest przede wszystkim z trwającą dyskusją na temat zmiany
paradygmatu polityki regionalnej z modelu wyrównawczego na model polaryzacyjno-dyfuzyjny oraz wynikających z tego szans i zagrożeń dla rozwoju regionalnego Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza

188

Nowości wydawnicze

w kontekście obecnej sytuacji ekonomicznej Europy i świata. Unikalność projektu polega na analizie procesów rozwojowych nie tylko w oparciu o prostą inwentaryzację stanu, ale przede wszystkim w oparciu o trajektorię rozwoju regionów
w układzie wybranych aspektów rzeczywistości społeczno-gospodarczej zarówno w ujęciu częściowym, jak i całościowym. Analiza ta pozwoliła wskazać istotne czynniki lub bariery rozwoju obszarów problemowych poprzez identyfikację
przebiegu zmian, które doprowadziły do aktualnego zróżnicowania. Pełne wyniki
badań udostępnione są na stronie WWW projektu: http://www.owsg.pl.
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