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Wstęp

Złożone, dynamiczne i nieuchronne procesy kształtujące współczesną gospodarkę
światową wyznaczają nowe uwarunkowania makroekonomiczne funkcjonowania
poszczególnych podmiotów, instytucji oraz jednostek terytorialnych. Globalizacja,
internacjonalizacja i turbulencje wywołane światowym kryzysem finansowym
powodują wzrost zainteresowania problemami regionalnymi. Regionalizm pozwala
na większe zaangażowanie społeczności lokalnych w procesy przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i przez to lepszą realizację wyzwań stojących przed krajami,
w tym członkami Unii Europejskiej. Regiony, stając się nowym podmiotem zarówno
w przekrojach krajowych, jak i międzynarodowych, zaczynają coraz silniej podlegać mechanizmom i zjawiskom charakterystycznym dla współczesnej gospodarki.
Dlatego zaproponowane w książce tematy mają istotne znaczenie zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia.
Autorzy podręcznika postawili sobie za cel opisanie nowych tendencji występujących we współczesnej gospodarce i polityce regionalnej. W opracowaniu, poza
zagadnieniami teoretycznymi rozwoju regionalnego, znajdujemy więc treści eksponujące znaczenie wartości aplikacyjnych związanych między innymi z infrastrukturą, innowacjami, gospodarką kreatywną, sieciami współpracy, otoczeniem biznesu
oraz programowaniem rozwoju regionalnego w polityce Unii Europejskiej w dobie
zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Ponadto poruszane w książce tematy odnoszące się do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Krajowej Polityki
Miejskiej, obszarów metropolitalnych, miejskich obszarów funkcjonalnych oraz
inteligentnych specjalizacji ilustrują praktyczny wymiar polityki regionalnej Unii
Europejskiej w warunkach polskich. Takie ujęcie, zdaniem autorów, ma na celu
przybliżenie czytelnikowi wiedzy potrzebnej do poznania ram funkcjonowania gospodarki regionalnej i miejskiej w nowych realiach, nie zapominając przy tym
o aspekcie przestrzennym, gdyż każda działalność człowieka odbywa się w czasie
i przestrzeni. Zauważając potrzebę kompleksowego i aktualnego podejścia, zgodnego z unijnymi standardami, przy studiowaniu zagadnień dotyczących teorii oraz
praktyki gospodarki i polityki regionalnej, autorzy mają nadzieję, iż książka stanowić będzie interesującą lekturę.
Autorzy dziękują Prof. Andrzejowi Pruskowi i Prof. Adamowi Drobniakowi za
cenne uwagi, które pozwoliły w znacznym stopniu podnieść walory niniejszej książki.
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