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Streszczenie
Transport mo e by  definiowany na wiele sposobów. Najcz ciej jest okre lany jako zespó

czynno ci polegaj cych na przemieszczaniu dóbr materialnych w przestrzeni przy u yciu
odpowiednich rodków transportu. Od sprawnego funkcjonowania transportu, jako elementu logistyki,
uzale niona jest w du ej mierze sytuacja ca ej gospodarki. Z drugiej strony czynnikami wp ywaj cymi
na rozwój rynku transportowego s  wzrost gospodarczy i rosn ca wymiana handlowa. Po integracji
Polski z UE nast pi  wzrost warto ci brutto rodków trwa ych i nak adów na inwestycje. D ugo  dróg
szybkiego ruchu by a niewystarczaj ca. Szans  na zmian  tego stanu jest wykorzystanie funduszy
unijnych, w tym na rozwój transportu, który b dzie zmierza  w kierunku zrównowa onego rozwoju.

***

1. Wprowadzenie

W literaturze ekonomicznej jest wiele definicji transportu, w których k adzie si

nacisk na ró ne aspekty. W najszerszym znaczeniu transport oznacza proces technologiczny

wszelkiego przenoszenia na odleg , czyli przemieszczania osób, przedmiotów lub energii2.

W znaczeniu podmiotowym transport to techniczne, organizacyjne i ekonomicznie

wydzielone z innych czynno ci, celowe przemieszczanie adunków3. W takim te  znaczeniu

transport  jest rozpatrywany jako jeden z dzia ów gospodarki narodowej4. Najcz ciej jednak

transport jest definiowany jako zespó  czynno ci polegaj cych na przemieszczaniu dóbr

materialnych w przestrzeni przy u yciu odpowiednich rodków transportu5 6 7. Transport jest

fizyczn  nici  wi  rozproszone geograficznie miejsca. Dodaje produktom warto ci,

tworzy u yteczno  czasu i miejsca8. Od sprawnego funkcjonowania transportu i logistyki

1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2009-2012 jako projekt badawczy nr N N112
049637
2 I. Tarski Ekonomika i organizacja transportu mi dzynarodowego, PWE, Warszawa 1973, s. 11.
3 M. Madeyski, E. Lissowska, J. Marzec, Wst p do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa 1971, s. 10.
4 A. Ko lak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego,
Gda sk 2008, s. 11-12.
5 Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 76-77.
6 J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, cz  II, Wydawnictwo
Politechniki skiej, Gliwice 2006, s. 307.
7 J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki skiej,
Gliwice 2003, s. 61.
8 J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 404.
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uzale niona jest w du ej mierze sytuacja gospodarki9. Z drugiej strony czynnikami

wp ywaj cymi na rozwój rynku transportowego s  wzrost gospodarczy i rosn ca wymiana

handlowa. Mo na wi c zauwa  wspó zale no  rozwoju transportu i gospodarki10 11 12.

Rozwój transportu zbli a do siebie rynki, umo liwia zwi kszenie produkcyjno ci, aktywizuje

obszary wokó  jego infrastruktury. Rozwój infrastruktury powinien wyprzedza  rozwój

transportu w stosunku do potrzeb13. W ród najwa niejszych czynników warunkuj cych

funkcjonowanie transportu nale y wymieni  zaopatrzenie w czynniki produkcji oraz

infrastruktur  transportow 14.

Rozwój infrastruktury transportu

Wzrost gospodarczy
Poprawa konkurencyjno ci i spójno ci

ekonomicznej oraz przestrzennej

wzrost produkcji wykonawców
inwestycji infrastrukturalnych

w transporcie

rzeczowy wzrost maj tku
infrastruturalnego transportu

wzrost zatrudnienia w rejonach
realizacji inwestycji

infrastrukturalnych w
transporcie

aktywizacja gospodarcza
regionów, kraju, poprawa

konkurencyjno ci

poprawa warunków
funkcjonowania
przedsi biorstw
transportowych

oszcz dno ci spo eczne -
bezpiecze stwo i rodowisko

Rysunek 1. Wp yw rozwoju infrastruktury transportu na rozwój gospodarczy
ród o: opracowanie w asne na podstawie A. Ko lak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza,

Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2007.

9 Rynek us ug logistycznych, red. naukowy M. Ciesielski, Difin, Warszawa 2005.
10 Raport: Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007, s. 5.
11 S. lubowski, Jest dobrze, b dzie lepiej, Truck&business Polska, nr 4, Wydawca Eurologistics Adam Bu ,
Warszawa 2007, s. 66-67.
12 J. Hawlena, Determinanty kszta towania cen us ug transportowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice 2004, s. 9.
13 Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 1-2.
14 A. Ko lak, op. cit., s. 31-34.
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Wp yw transportu na rozwój gospodarczy jest wynikiem zarówno inwestowania w

infrastruktur  transportu, jak i poprawy funkcjonowania ca ego systemu transportowego (rys.

1). Sprawny system transportowy wp ywa na aktywizacj  gospodarcz  i zwi ksz  mobilno

spo ecze stwa. Powstawanie nowych szlaków komunikacyjnych przyczynia si  do wzrostu

produkcji, handlu, turystyki, us ug15.

W opracowaniu przedstawiono stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce.

Wykorzystane zosta y dane statystyki masowej, ukazano dynamik  zmian w rodkach

trwa ych i infrastrukturze drogowej. Informacje te dotycz  okresu przed i po integracji z UE.

Na podstawie sformu owanych strategii okre lono perspektywy rozwoju transportu. W pracy

wykorzystano dane statystyki masowej GUS.

2. Najwa niejsze wska niki makroekonomiczne wp ywaj ce na sytuacj  w transporcie

Sytuacja gospodarki znacz co wp ywa na stan i perspektywy rozwoju transportu. Do

oceny gospodarki mog  pos  wybrane mierniki makroekonomiczne (rys. 2). Zmiany

zosta y przedstawione w stosunku do roku poprzedniego, a jako ceny sta e przyj to ceny

rednioroczne roku poprzedniego. Wzrost gospodarczy i rosn ca wymiana handlowa to

ówne czynniki wp ywaj ce na rozwój polskiego rynku us ug transportowych i

logistycznych. Koniunktura w gospodarce od 1996 r. by a dobra. Jedynie w latach 2001-2002

wzrost PKB wyniós  odpowiednio zaledwie 1,2 i 1,4%. Du e tempo rozwoju zaobserwowano

od momentu przyst pienia Polski do UE (5,3%). W wyniku kryzysu gospodarczego w 2009 r.

odnotowano jednak tylko wzrost wynosz cy 1,7%, co jednak jest i tak bardzo dobrym

wynikiem na tle innych krajów UE. W przypadku importu i eksportu gorsza by a sytuacja w

latach 1999 i 2001. Mo na zaobserwowa  du e o ywienie po akcesji Polski do UE, kiedy

stale nast powa  wzrost warto ci dodanej brutto w transporcie, gospodarce magazynowej i

czno ci. Problemem mo e by  okre lenie przyrostu warto ci tylko w odniesieniu do

transportu. Popyt krajowy jedynie w 2001 roku by  ni szy ni  w roku poprzednim, w

pozosta ych latach nast powa  wzrost zapotrzebowania omawiane dobra. Wed ug wst pnych

danych w 2009 roku popyt krajowy by  ni szy ni  w roku poprzednim. Nak ady brutto na

rodki trwa e w latach 2001-2003 zmniejsza y si . O ywienie nast pi o z chwil  wej cia

15 Logistyka …, op. cit., s. 79.
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Polski do struktur UE. Podmioty dzia aj ce w gospodarce zyska y mo liwo  korzystania ze

rodków unijnych w ramach wielu programów.
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Rysunek 2. Wybrane mierniki gospodarcze w latach 1996-2008 (rok poprzedni = 100)
ród o: opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS

Zmiany w wolumenie i wielko ci pracy przewozowej mog  ukaza  przemiany, jakie

zachodzi y w transporcie (rys. 3). Dane zosta y przedstawione w stosunku do roku

poprzedniego. Wielko  przewozów w transporcie kolejowym w latach 2000-2003 ulega a

du ym wahaniom. Integracja Polski z UE wp yn a na stabilizacj  i utrzymanie podobnego

wolumenu. Podobne zmiany zachodzi y w przypadku pracy przewozowej kolei. Wolumen

przewo onych adunków przez transport samochodowy zmniejsza  si  w latach 2000-2003.

Integracja z UE wp yn a na wzrost wagi przewo onych adunków, a najwi ksz  zmian

odnotowano w 2005 roku ( wzrost o 12,8%). W odniesieniu do pracy przewozowej otwarcie

rynków UE spowodowa o jeszcze wi kszy, ni  w przypadku wolumenu, wzrost pracy

przewozowej. W 2005 r. wykonano jej 24,6 % wi cej ni  w roku wcze niejszym. Malej ca z

roku na rok liczba przewiezionych pasa erów wynika z posiadania przez coraz wi ksz  liczb

gospodarstw domowych w asnych pojazdów. Dla portów morskich korzystne by y lata 2002-
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2004, gdy wolumen przewo onych adunków z roku na rok by  wy szy. Paradoksalnie

wej cie do UE spowodowa o przewo enie w ci gu roku adunków o mniejszej cznej wadze.
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Rysunek 3. Zmiany w wolumenie i wielko ci pracy przewozowej w latach 2000-2008 (rok

poprzedni = 100)
ród o: opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS

Zmiany, które dokona y si  w odniesieniu do wolumenu i wielko ci pracy

przewozowej, szczególnie w okresie integracji z UE, by y istotne. Bardziej konkurencyjny

sta  si  transport samochodowy, ni  morski, a kolejowy utrzyma  swoj  pozycj . Dodatkowo

mo na zauwa  dodatni  korelacj  mi dzy PKB, wymian  handlow  i nak adami na rodki

trwa e. Przyk adowo, w niekorzystnym dla gospodarki 2001 roku zmniejszy  si  wolumen i

wielko  pracy przewozowej wykonan  przez wszystkie ga zie transportu. Od 2004 r.

nast powa  sta y wzrost nak adów na rodki trwa e, co mia o odzwierciedlenie w transporcie.

Przedstawione relacje s  wi c zgodne z tymi, które s  opisywane w literaturze przedmiotu.

3. Stan transportu w Polsce
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Rozwój gospodarczy wymaga rozszerzonej reprodukcji rodków wytwórczych w

ka dym dziale gospodarki. Reprodukcja zaw ona prowadzi do zwalniania, wstrzymywania

lub hamowania procesów wzrostu. Utrzymywanie transportu w stanie sta ego rozwoju jest

cz sto wa niejsze ni  w innych dzia ach16. W ca ej gospodarce nak ady inwestycyjne

wyra one w cenach bie cych w latach 2006-2008 by y co roku wy sze (rys. 4). Skala

przyrostu jednak si  zmniejsza a. Powodem mog o by  stopniowe nasycenie gospodarki. W

dziale transport, gospodarka magazynowa i czno  w 2008 r. wydano jedynie o 6,4 %

wi cej rodków na inwestycje ni  w roku wcze niejszym. Trudno jest wyodr bni  wysoko

nak adów poniesionych na transport. Wysoko  nak adów na rodki transportu co roku by a

wy sza, jednak w 2008 roku wydano jedynie o 5,5% wi cej ni  w roku ubieg ym, a w 2006 r.

by o to a   22%. Przyczyn  takiej sytuacji mog o by  korzystanie z funduszy unijnych w

pierwszych latach cz onkostwa Polski w UE. Wej cie na nowy rynek wymaga o inwestycji w

nowoczesne rodki transportu.
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Rysunek 4. Nak ady inwestycyjne w gospodarce narodowej w latach 2006-2008 (rok

poprzedni = 100)
ród o: opracowanie w asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS

16 .Transport …, op. cit., s. 12.
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Podzia  na sektory gospodarki klasyfikuje transport razem z gospodark  magazynow .

Takie te  dane s  podawane przez GUS. Zmiany w warto ci brutto w sektorze transport i

magazynowanie w latach 2002-2008 by y na poziomie 0,5-3,3% rocznie. Dane w konkretnym

roku by y porównywane do roku wcze niejszego i wyra one w cenach ze stycznia danego

roku. Wa nym zasobem jest równie  praca. W 2009 r. w sektorze transport i gospodarka

magazynowa pracowa o przeci tnie w ci gu roku oko o 480 tys. osób, w tym w sektorze

publicznym 290 tys., a prywatnym 180 tys.17.

Infrastruktura transportowa, w tym liniowa jest niezb dna do w ciwego

funkcjonowania transportu. W latach 90. i na pocz tku XXI wieku w Polsce budowa o si

niewiele dróg. Przyk adowo, d ugo  dróg publicznych o twardej nawierzchni w latach 1990-

2006 zwi kszy a si  o 17%18. Wykorzystanie rodków unijnych mo e przyczyni  si  do

poprawy takiej sytuacji.
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Rysunek 5. D ugo  dróg ekspresowych i autostrad w Polsce w latach 2003-2008
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS i GDDKiA

Du e znaczenie przy ocenie infrastruktury ma jej jako . Wa ne s  drogi szybkiego

ruchu. Przyk adem takich w transporcie samochodowym s  autostrady i drogi ekspresowe

(rys. 5). Ich d ugo  w latach 2003-2008 zwi kszy a si  odpowiednio o 89 i 100%. Oprócz

17 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej I-III kwartale 2009 r., Zak ad Wydawnictw
Statystycznych, Warszawa 2009, s. 25-30.
18 Logistyka …, op. cit., s. 80.
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dynamiki zmian trzeba zwróci  uwag  na d ugo  wybudowanych dróg w kilometrach.

Statystyki przy takim podej ciu nie s  ju  tak dobre. W latach 2003-2008 wybudowano 226

km dróg ekspresowych i 360 autostrad. Du ego przy pieszenia inwestycji infrastrukturalnych

mo na b dzie si  spodziewa  przed mistrzostwami Europy w pi ce no nej w 2012 roku.

4. Perspektywy rozwoju transportu w Polsce

Polityka transportowa kraju pozwala okre li  kierunki rozwoju transportu.

Opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury „Polityka transportowa pa stwa na lata 2006-

2025” zawiera ogólne wytyczne. Autorzy uznali, e mo liwe b dzie nadrobienie

zasadniczych zaleg ci cywilizacyjnych w dziedzinie transportu ju  w perspektywie 2025

roku. Pomoc unijna sprawia, e w tej perspektywie mo na realnie my le  o zrealizowaniu

planów budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz o modernizacji podstawowej sieci

linii kolejowych. Powinno nadrobi  si  zaleg ci infrastrukturalne w pozosta ych ga ziach

transportu, by pó niej mo na by o koncentrowa  wysi ki na przedsi wzi ciach bardziej

zaawansowanych technologicznie. Oprócz zada  zwi zanych z infrastruktur  transportu

wa ne jest doko czenie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi biorstw transportowych oraz

doko czenie procesu liberalizacji poszczególnych rynków transportowych.1920.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym

okre laj cym cele i priorytety rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które

powinny ten rozwój zapewni . Dokument opracowano przy uwzgl dnieniu zasady

zrównowa onego rozwoju. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrz dnym, wieloletnim

dokumentem strategicznym rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju, stanowi cym

odniesienie dla innych strategii i programów rz dowych, jak i opracowywanych przez

jednostki samorz du terytorialnego21. Dla priorytetu II dotycz cego poprawy stanu

infrastruktury technicznej i spo ecznej w ród podstawowych wska ników zwi zanych z

realizacj  strategii znalaz y si  zwi zane z budow  dróg szybkiego ruchu (tab. 1). Zak adana

wska niki s  ambitne. Ich realizacja b dzie wymaga a du ych nak adów. Szans  jest

mo liwo  korzystania z funduszy unijnych.

19 Polityka transportowa pa stwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005, s. 3-4.
20 A. Ko lak, op. cit., s. 413-415.
21 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 6-7, 76.
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Tabela 1. Zak adana d ugo  dróg szybkiego ruchu w Polsce

Wyszczególnienie
Stan na
2008 r.
[km]

Zak adana warto  wska nika w latach
[km]

2010 2013 2015
czna d ugo  autostrad 765 1629 1754 1913
czna d ugo  dróg ekspresowych 452 901 2555 2890

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego, Warszawa 2006.

Wizja rozwoju polskiego systemu transportowego opiera si  na strategii transportu

zrównowa onego, który odpowiada bie cym i przysz ym potrzebom. W ciwe skorzystanie

z dost pnych rodków wspólnotowych powinno przyczyni  si  do zrównowa onego rozwoju

transportu w Polsce.

5. Zako czenie

Transport pozwala na przemieszczanie dóbr w przestrzeni. W zwi zku z czym

odpowiednie wyposa enie i nak ady inwestycyjne oraz infrastruktura s  niezb dne dla

zapewnienia wzrostu gospodarczego. Powi zanie transportu z wymian  handlow , wzrostem

gospodarczym i innymi miernikami gospodarczymi opisywane w literaturze zosta o

potwierdzone równie  w artykule. Z drugiej strony dobra sytuacja w gospodarce pozwala na

inwestowanie, a wi c i wzrost warto ci brutto rodków trwa ych, nak adów inwestycyjnych,

czy te  przeznaczanie rodków publicznych na budow  i unowocze nianie infrastruktury.

Szans  jest korzystanie ze rodków unijnych. Za enia zawarte w „Strategii Rozwoju Kraju

2007-2015”, czy „Polityce transportowej pa stwa na lata 2006-2025” wytyczaj  kierunki

rozwoju transportu oraz stawiaj  ambitne cele do zrealizowania. Jednym z najwa niejszych

celów jest zrównowa ony rozwój transportu.
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Summary
Transport can be defined in many ways. Most often is defined as a group of activities

consisting of movement material goods in the space. In these activities are using appropriate means of
transport. From the efficient functioning of the transport and logistics depends largely situation of
national economy. On the other hand, factors influencing the development of the transport market is
economic growth and increasing trade. After the Polish integration with the EU has increased the gross
value of fixed assets and investments. The length of roads was insufficient. Chance to change this
situation is the use of EU funds. Development of transport will be sought towards sustainable
development.


