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ABSTRAKT:  

Współczesne prawidłowości procesu rozwoju społeczno-gospodarczego wykazują tendencje do pogłębiającej 
się dywergencji. Podkreśla to tym samym niską efektywność dotychczasowych działań polityki regionalnej oraz 
występowanie barier w osiąganiu zróżnicowania poziomu i warunków życia akceptowalnego społecznie. 
Zewnętrzne uwarunkowania procesu rozwoju, wykazujące swoją specyfikę w różnych częściach świata, w tym 
w Europie Zachodniej oraz Europie Środkowo-Wschodniej,  związane są z długofalowymi przemianami 
systemów gospodarczych (Naisbitt, 1982; Naisbitt, Naisbitt, 2016; Robert, 2014; Horváth, 2015; Salamin, 2016). 
Obecny okres tych przemian stanowi konsekwencje transformacji zmierzającej do kształtowania się 
postmodernizacyjnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystycznych dla 
obecnego etapu rozwoju kapitalizmu kognitywnego (Harvey, 1990; Boutang, 2012). Są one wzmacniane 
globalizacją, której przejawy zwiększają się wraz z postępującym procesem integracji gospodarczej (Huwart, 
Verdier, 2013). W tych trudnych uwarunkowaniach, kształtowanych przez wskazane megatrendy, prawdziwym 
wyzwaniem staje się efektywne oddziaływanie na czynniki rozwoju regionalnego zmierzające skutecznie do 
optymalizacji warunków prowadzenia procesów gospodarczych i w konsekwencji poprawy poziomu życia  (The 
Future of Cohesion Policy…, 2015). Czynniki te bowiem zmieniają swój zakres, sposób interpretacji, mechanizm 
oddziaływania oraz istotnie różnicują się w przestrzeni.  
Celem analizy jest określenie trajektorii rozwoju regionów państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z 
identyfikacją czynników determinujących ich przebieg. Postępowanie badawcze obejmuje trzy etapy. W 
pierwszym etapie przedstawia się wyniki ustaleń porządkujących kierunek i zakres oddziaływania 
współczesnych megatrendów rozwoju społeczno-gospodarczego na przemiany czynników rozwoju 
regionalnego. Drugi etap obejmuje analizę i typologię zróżnicowań poziomu oraz dynamiki rozwoju państw  
członkowskich Unii Europejskiej. Trzeci, zasadniczy, etap analizy dotyczy identyfikacji trajektorii rozwoju 
regionów reprezentujących państwa członkowskie usystematyzowane w układzie wyznaczonych typów 
rozwojowych. W postepowaniu tym uwzględnia się wyprowadzone czynniki rozwoju regionalnego i ich aspekty, 
uporządkowane w kategoriach trzech spójności: ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Analiza ta zmierza do 
identyfikacji czynników i subczynników kształtujących zmiany i stan obecny regionalnych zróżnicowań 
społeczno-gospodarczych w Europie oraz ich specyfik w układzie regionów: bardziej rozwiniętych – 
przejściowych - mniej rozwiniętych. Przedmiotowe badanie realizowane jest w ramach projektu badawczego 

FORSED (http://www.forsed.amu.edu.pl) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 

konkursu OPUS 10 - 2015/19/B/HS5/00012: Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników 
rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych.   
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