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Przestrzenna nierównomierność rozwoju ekonomicznego i zwiaþzane z tym
funkcjonowanie obok siebie regionów prosperity i zacofania, a takzúe czynniki
decydujaþce o miejscu danego regionu na ekonomicznej mapie świata, od
dawna saþ przedmiotem zainteresowania teoretyków wielu dyscyplin naukowych
oraz polityków. Jest to zagadnienie złozúone, dotykajaþce wielu dziedzin nauki
i zúycia społecznego. Nieustajaþca dyskusja na ten temat wynika z istotnej wagi
tego problemu w teorii i praktyce programowania rozwoju oraz zarzaþdzania
regionalnego.

Zagadnienie przyczyn i konsekwencji dysproporcji w rozwoju przestrzennym
nabiera obecnie szczególnego znaczenia. W obliczu poszerzenia z dniem
1 maja br. Unii Europejskiej o 10 nowych państw istotnie zmieniajaþ sieþ relacje
centrum�peryferie w Europie i konieczna staje sieþ weryfikacja celów i in-
strumentów polityki przestrzennej UE. Recenzowana publikacja Krystyny
Gawlikowskiej-Hueckel doskonale wpisuje sieþ w nurt badań dotyczaþcych
przyczyn zrózúnicowania rozwoju regionów i stanowi istotny głos w trwajaþcej
wśród badaczy dyskusji na temat: �Konwergencja czy polaryzacja?�.

Celem recenzowanej pracy była próba zidentyfikowania przyczyn nierów-
ności regionalnych w Europie. Nowatorstwo zastosowanego przez Autorkeþ
podejścia polega na tym, izú przeprowadzona analiza dotyczy zarówno przy-
czyn wynikajaþcych z pierwotnych przewag lokalizacyjnych niektórych ob-
szarów, jak i zwiaþzanych z procesami integracyjnymi w Europie. Takie po-
stawienie problemu determinuje struktureþ pracy i wpływa na jej przejrzysty
układ.

W pierwszej czeþści Autorka analizuje przyczyny zrózúnicowań w rozwoju
regionalnym z punktu widzenia rózúnorodnych teorii, które dzieli na trzy
grupy. Zastosowany podział przytaczanych koncepcji teoretycznych wynika
z tego, izú światowy dorobek badań regionalnych podlegał istotnej ewolucji
polegajaþcej na ciaþgłym wzbogacaniu go o wyniki analiz kolejnych zjawisk
beþdaþcych pochodnaþ rozwoju gospodarczego. Katalog motywów wyboru loka-
lizacji działalności ekonomicznej, poczaþtkowy ograniczony jedynie do kosztów
transportu, powieþkszał sieþ wraz z rozwojem gospodarczym � coraz wieþkszaþ
roleþ odgrywały bowiem korzyści skali, korzyści aglomeracji, powstawanie
biegunów wzrostu, innowacje i posteþp techniczny, wykształcenie sieþ sektorów
wiodaþcych, a takzúe handel zagraniczny.



Druga czeþść ksiaþzúki, poprzedzona wsteþpem szeroko nakreślajaþcym problem
regionów i definiujaþcym pojeþcie regionalizmu europejskiego, dotyczy wpływu
integracji na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów. Autorka dokonuje
wnikliwej analizy wpływu pogłeþbiania integracji polegajaþcego na przechodze-
niu kolejnych etapów, tj. od strefy wolnego handlu poprzez unieþ celnaþ i wspólny
rynek do unii gospodarczej i walutowej, na procesy rozwoju przestrzennego,
ze szczególnym uwzgleþdnieniem regionów słabo rozwinieþtych. Ocenia równiezú
wpływ polityk sektorowych UE na terytorialnaþ równomierność wzrostu gos-
podarczego.

Nalezúy podkreślić, izú ta czeþść publikacji zawiera szerokie omówienie naj-
bardziej aktualnych kierunków w badaniach nad peryferyjnościaþ w układzie
regionalnym, w tym tzw. nowej geografii ekonomicznej. Jej twórca
� P. Krugman � wskazuje, zúe alokacja kapitału i produkcji przejawia tendencje
do koncentracji w wybranych miejscach ze wzgleþdu na przewagi skali, pozy-
tywne efekty zewneþtrzne, lepszy dosteþp do rynków i szereg innych korzyści.
Podkreśla on, izú działalność gospodarcza koncentruje sieþ w wybranych miej-
scach, aglomeracjach, które nazywa �złozúonymi krajobrazami� (complex land-
scapes). Ich przewaga wynika ze wzajemnego oddziaływania na siebie jedno-
stek gospodarczych zgromadzonych na ich terytorium. Teoria P. Krugmana
jest swoistym powrotem do problematyki znaczenia lokalizacji w działalności
gospodarczej.

Ciekawe uzupełnienie rozwazúań teoretycznych stanowi czeþść końcowa pub-
likacji stanowiaþca empirycznaþweryfikacjeþ opinii zawartych we wcześniejszych
rozdziałach. Dokonana przez Autorkeþ analiza zmian struktury zatrudnienia,
poziomu PKB per capita i stopy bezrobocia w latach 1989�1998 w wybranych
regionach europejskich wskazuje na wysteþpowanie tzw. efektu doganiania,
polegajaþcego na bardziej dynamicznym rozwoju regionów opóźnionych gos-
podarczo.

Wnioski płynaþce z tej czeþści saþ zbiezúne z wynikami badań prowadzonych
przez Komisjeþ Europejskaþ i publikowanymi w kolejnych raportach spójności.
Dlatego tezú mozúna było zakończyć praceþ optymistycznaþ konkluzjaþ, zúe w celu
odrobienia dystansu do silniejszych partnerów regionom słabszym gospodarczo
potrzeba tylko jednego czynnika � mianowicie czasu.

Pewien niedosyt budzi dość pobiezúna analiza SWOT przeprowadzona dla
wybranych regionów UE, zawarta w rozdziale drugim czeþści trzeciej. Nie-
waþtpliwym atutem omawianej pozycji jest natomiast systematyzowanie pre-
zentowanej wiedzy w formie podsumowań, zestawień tabelarycznych oraz
rysunków.

Podsumowujaþc, nalezúy podkreślić, izú ksiaþzúka Krystyny Gawlikowskiej-
-Hueckel stanowi rzetelne źródło wiedzy o przyczynach nierównomierności
rozwoju gospodarczego regionów i tendencjach w tym zakresie obserwo-
wanych w krajach UE.
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