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Streszczenie 

Artykuł analizuje długofalowe trendy procesu przekształceń gospodarczych w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej w warunkach rozszerzania UE oraz procesu globalizacji. Arty-
kuł opisuje i porównuje trendy ogólne i specyficzne, które wystąpiły po rozszerzeniu UE 
oraz trendy, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Autor omawia również niektóre niestandar-
dowe pomysły i modele możliwego rozwoju gospodarczego w przyszłości. Analizie podda-
no procesy rozwoju integralnej europejskiej przestrzeni gospodarczej, społecznej i kulturo-
wej. 

Na szczególną uwagę zasługują następujące cechy przekształceń gospodarczych, za-
chodzących w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie rozszerzenia UE oraz postępują-
cej globalizacji: intensywne zróżnicowanie tradycyjnych struktur gospodarczych, fundamen-
talne zmiany we wszystkich sektorach gospodarek narodowych, powstanie nowych form 
współpracy międzyregionalnej w nowej integralnej przestrzeni gospodarczej; bardzo nie-
równomierny wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach, regionach i sektorach, rosną-
ce różnice i dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz między poszczegól-
nymi grupami społecznymi; intensywny proces innowacji, przybierający różne formy, oraz 
wdrażanie nowych modeli działań innowacyjnych; kontrowersyjny rozwój przemysłu, bar-
dzo nierównomierny postęp technologiczny, zwielokrotnienie zaawansowanych technologii 
oraz nowe formy działalności przemysłowej, wpływającej na nową jakość życia, a także nowe 
trudności i problemy społeczne i gospodarcze. 

Istnieje wiele możliwości wdrożenia nowych, nietradycyjnych sposobów osiągnięcia 
intensywnego rozwoju gospodarczego, które mogą w przyszłości w znacznym stopniu spraw-
dzić się w Europie Środkowej i Wschodniej. Podkreślono następujące idee: (1) idea racjo-
nalnej specjalizacji każdego narodowego lub regionalnego systemu gospodarczego (struk-
tura i priorytety każdego narodowego lub regionalnego systemu gospodarczego muszą być 
zorientowane na najbardziej dynamiczny wzrost wartości dodanej tworzonej przez gospo-
darkę narodową lub regionalną); (2) idea tzw. „oaz” (idea opiera się na następujących zało-
żeniach: po ustaleniu określonych priorytetów na szczeblu krajowym, sektorowym lub re-
gionalnym, tworzy się szczególnie korzystne warunki społecznego i gospodarczego rozwoju, 
działania innowacyjne oraz postęp technologiczny); (3) idea tworzenia złożonych klastrów 
(tworzone są i rozwijane regionalne, międzyregionalne oraz międzynarodowe sieci 
sektorowych i wielosektorowych klastrów, włączając systemy parków nauki i technologii, 
ośrodki innowacji, inkubatory przedsiębiorczości oraz regionalne centra przemysłu). Wdro-
żenie wyżej wymienionych pomysłów jest bardzo ważne dla osiągnięcia pozytywnych prze-
kształceń w Europie Środkowej i Wschodniej w przyszłości. 


