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TRANSPORT
JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO
Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę roli, jaką odgrywa transport we współczesnej gospodarce, i wskazano mechanizmy oddziaływania na rozwój regionów. Wpływ transportu na rozwój regionów trzeba badać nie tylko przez pryzmat infrastruktury, ale uwzględnić
należy także inne elementy systemu transportowego. Znaczenie dostępności transportowej
w dyfuzji wiedzy i innowacji, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego pozwala na przesunięcie tego czynnika do grupy nowoczesnych.
Słowa kluczowe: transport, infrastruktura transportu, rozwój regionalny.

1. Wstęp
Koncepcje teoretyczne i badania dotyczące rozwoju regionalnego oraz czynników
oddziałujących na zachodzące procesy mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu
rozwoju regionów. Powszechnie zauważa się występowanie pozytywnych efektów
rozwoju infrastruktury transportu, jednak nie ma konsensusu co do kierunków i siły
tego oddziaływania. Szczególnie w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, posiadających nowoczesną i gęstą sieć transportową, ten wpływ jest czasami kwestionowany, głównie ze względu na wysokie koszty zewnętrzne. Również przechodzenie
do gospodarki opartej na wiedzy sprzyja marginalizowaniu roli transportu jako czynnika rozwoju. Rozwój Polski i jej regionów wymaga podejmowania wyzwań związanych zarówno z nadrabianiem dystansu w zakresie podstawowej infrastruktury,
jak i budowaniem nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego.
W zmienionych uwarunkowaniach rozwoju zaistniała potrzeba zweryfikowania
czynników, które będą w stanie zaktywizować gospodarkę poszczególnych regionów do szybszego wzrostu i budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o endogeniczny potencjał.
W związku z tym celem artykułu jest analiza roli, jaką odgrywa transport we
współczesnej gospodarce, wskazanie mechanizmów oddziaływania na rozwój regionów i jego powiązań z nowoczesnymi czynnikami rozwoju. Autorka stawia tezę, że
rola transportu nie zmniejszyła się, chociaż znacznie się zmieniła w warunkach gospodarki postindustrialnej.
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2. Istota czynników rozwoju regionalnego
Rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem przebiegającym nierównomiernie
w czasie i w przestrzeni, co powoduje, że identyfikacja czynników rozwoju regionalnego nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej że będą one specyficzne dla poszczególnych obszarów. Uznanie określonego zjawiska za czynnik rozwoju zależy od interpretacji mechanizmu rozwoju regionalnego oraz od poziomu podejmowania
decyzji. Według definicji P. Churskiego czynnikami rozwoju są takie składniki lub
własności regionu, które stanowią warunek jego rozwoju, a jednocześnie mają one
charakter czynny i są sterowalne z punktu wiedzenia podmiotów odpowiedzialnych
za politykę regionalną na poziomie regionu, kraju lub Unii Europejskiej [Churski
2008, s. 27–33]. Zgodnie z tym podejściem przyjmuje się, że rozwój systemu transportowego, w tym infrastruktury, będzie zaliczony do czynników rozwoju regionalnego.
Na podstawie różnych teorii wzrostu i rozwoju regionalnego wyodrębnia się
wiele czynników rozwoju, które można zagregować w mniejszą lub większą liczbę
grup. Czynnikami rozwoju regionalnego wymienionymi przez P. Nijkampa są: zasoby naturalne, jakość i ilość zasobów pracy, dostępność kapitału, realizowane inwestycje, kultura przedsiębiorczości, infrastruktura fizyczna, struktura sektorowa gospodarki, infrastruktura technologiczna i postęp techniczny oraz publiczne systemy
wsparcia [Nijkamp 2009, s. 268]. Bardzo przejrzystą i uniwersalną systematyzację
czynników rozwoju regionalnego przedstawił P. Churski, wyróżniając sześć podstawowych czynników: cztery rodzaje kapitału (materialny, finansowy, ludzki, społeczny), innowacje techniczne i organizacyjne oraz zewnętrzne przepływy osób, towarów i kapitału [Churski 2008, s. 68]. Infrastruktura techniczna stanowi podstawowy
składnik kapitału materialnego.
W zależności od poziomu rozwoju regionu i jego cech oraz występujących uwarunkowań będzie zmieniała się rola poszczególnych czynników rozwoju, a także ich
zestaw, który powinien być uwzględniony przy opracowywaniu najlepszej strategii
rozwoju dla konkretnego regionu. Przejawem takiego podejścia jest wyznaczenie w
UE regionów, do których środki z funduszy strukturalnych kierowane są na różne
cele. W trzecim raporcie na temat spójności gospodarczej i społecznej wskazano
dwie grupy uzupełniających się czynników rozwoju regionalnego [European Commission 2004, s. 36–37]:
–– wyposażenie w podstawową infrastrukturę (sieci transportowe, telekomunikacyjne, energetyczne, wodociągowe, urządzenia związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego) oraz zapewnienie zasobów ludzkich o odpowiednim poziomie kwalifikacji i wykształcenia;
–– czynniki nierzeczowe, związane z gospodarką opartą na wiedzy, takie jak: innowacyjność, zapewnienie dostępu do technologii informatycznych i komunikacyjnych i ich efektywne wykorzystanie, określona kultura działalności gospodarczej sprzyjająca przedsiębiorczości, tworzenie sieci współpracy i skupisk
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poszczególnych rodzajów działalności, a także zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego.
Zestaw czynników będzie uzależniony od pozycji wyjściowej, charakterystyki
danego regionu, dominujących okoliczności oraz obranej ścieżki rozwoju. Dlatego
też wspomaganie rozwoju kapitału rzeczowego i ludzkiego oraz poprawa w zakresie
systemów wsparcia instytucjonalnego ma szczególne znaczenie w regionach słabiej
rozwiniętych, gdzie występuje obecnie poważny niedobór tych elementów. Natomiast czynniki z drugiej grupy w większej mierze odnoszą się do regionów wysoko
rozwiniętych, które są w stanie budować swoją konkurencyjność gospodarczą na
podstawie tzw. nowoczesnych czynników rozwoju. Takie podejście Komisji Europejskiej stanowi potwierdzenie zasadności działań podejmowanych w Polsce w zakresie infrastruktury transportowej, co nie zmienia faktu, że rozwój infrastruktury
fizycznej jest czynnikiem koniecznym, ale niewystarczającym do trwałego rozwoju
regionów.

3. Efekty rozwoju systemu transportowego
Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego wynika z jego wielostronnych powiązań z różnymi formami ludzkiej działalności, w związku z czym ocena wpływu
transportu na sytuację ekonomiczną i rozwój regionalny jest zagadnieniem bardzo
złożonym i wieloaspektowym, mechanizmy sprawcze są trudne do ustalenia i występuje wiele sprzężeń zwrotnych. W celu pogłębionej analizy przyjęto, że transport
jest to „technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie wydzielone z innych czynności,
celowe przemieszczanie wszelkich ładunków i osób” [Madeyski, Lissowska, Marzec 1971, s. 10], przy czym wydzielenie techniczne oznacza wykorzystanie do przemieszczania środków pracy, w tym infrastruktury transportowej. Sprawność i efektywność obsługi transportowej regionów zależy od jakości wszystkich elementów
systemu transportowego1 i ich wzajemnego dopasowania. Ilość, jakość i różnorodność usług w transporcie jest determinowana przez takie komponenty systemu transportowego, jak: technologie zastosowane w pojazdach, fizyczna infrastruktura transportowa, infrastruktura niematerialna i informacyjna, organizacja podaży usług oraz
interakcje między nimi.
1
System transportowy można rozpatrywać z wielu punktów widzenia i różnie definiować, zależnie od celu i przedmiotu badania. Nawet w ujęciu ekonomicznym w systemie transportowym mogą być
wydzielone różne podsystemy i elementy. B. Liberadzki ujął system transportowy bardzo szeroko, jako
„…całokształt środków technicznych, ludzkich i organizacyjnych zatrudnionych w celu wykonywania
usług transportowych” [Liberadzki 1998, s. 98]. Postęp technologiczny wprowadzający nową jakość do
systemów transportowych oraz wzrost znaczenia informacji spowodował, że coraz częściej przy definiowaniu systemów transportowych podkreśla się ten nowy wymiar. K. Button i D. Hensher zwrócili
uwagę na to, że system transportowy może być postrzegany jako kombinacja nakładów fizycznych
i informacyjnych, które umożliwiają prowadzenie działalności transportowej [Button, Hensher (eds.)
2001, s. 3].
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W literaturze poruszającej tematykę transportu w kontekście rozwoju regionów
dominuje przyjmowanie infrastruktury transportowej za czynnik rozwoju i badanie
wpływu wyposażenia infrastrukturalnego na zagregowane miary rozwoju. Analizuje
się m.in. wpływ kosztów transportu na koszty produkcji, infrastrukturę transportu
włącza się jako czynnik do funkcji produkcji na różnych poziomach agregacji,
a także bada się przestrzenne zmiany w kierunkach wymiany handlowej i rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych.
Wpływ transportu na rozwój gospodarczy jest wynikiem zarówno inwestowania
w infrastrukturę transportu, jak i poprawy funkcjonowania całego systemu transportowego. Działalność inwestycyjna może dotyczyć też środków transportu, a coraz
częściej o inwestowaniu mówi się także w odniesieniu do zasobów niematerialnych,
jak zasoby ludzkie czy informacyjne. Większość dotychczasowych badań koncentrowała się jednak na efektach ekonomicznych inwestycji w infrastrukturę transportu. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na poprawę produktywności i rozwój
gospodarczy regionów może być analizowany na poziomie [Vickerman 2008,
s. 34–35]:
–– gospodarki regionu,
–– rynków,
–– przedsiębiorstw.
Infrastruktura transportu odgrywa istotną rolę w procesach produkcyjnych jako
nakład, obok pracy i kapitału prywatnego, a inwestycje transportowe przyczyniają
się do wzrostu ekonomicznego bezpośrednio poprzez zwiększenie zasobów kapitału
publicznego. Rozwój infrastruktury i poprawa obsługi transportowej oznacza, że gospodarka regionalna może efektywniej wykorzystać pozostałe czynniki produkcji w
celu zwiększenia produkcji, lub inaczej – że do tego samego poziomu produkcji
będzie potrzebować mniejszych zasobów. Wpływ inwestycji transportowych na procesy zachodzące w sferze produkcji i wymiany towarowej najbardziej jest widoczny
w krajach rozwijających się, gdzie przyrost PKB jest najszybszy.
System transportowy przyczynia się do wzrostu gospodarczego również w sposób pośredni. Udoskonalone usługi transportowe jako nakład w przedsiębiorstwach
wykorzystujących transport przyczyniają się do większej efektywności ze względu
na korzyści z lepszej dostępności, rozwoju rynku i zmian w strukturze działalności,
a ich wzrost produktywności przekłada się na korzyści dla szeroko pojmowanej gospodarki regionu.
Skutki inwestycji transportowych są obserwowane także na poziomie rynków.
Transport ma różne znaczenie dla poszczególnych sektorów gospodarki, gdzie podmioty rynkowe wchodzą w specyficzne interakcje z sektorem transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL). Badania wpływu transportu na rozwój regionów muszą
więc uwzględniać sytuację rynkową, w jakiej świadczone są usługi transportowe
i uzupełniające (np. model konkurencji), jakie relacje zachodzą między działalnością
transportową a lokalizacją innych typów działalności, rozmieszczeniem osadnictwa,
miejsc pracy, źródłami zaopatrzenia i rynkami zbytu [Vickerman 2008, s. 34].
W przeciwieństwie do podejścia makroekonomicznego, łączącego zagregowany
przyrost wartości infrastruktury transportu z zagregowanym wzrostem produktyw-
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ności, w mikroekonomicznej perspektywie podejmuje się próby określenia związku
między rozwojem infrastruktury i poprawą wydajności w jednostkach produkcyjnych. W tym sensie mikroekonomiczna analiza jest kluczem do zrozumienia makroekonomicznych skutków inwestycji w infrastrukturę transportu, zaobserwowanych
w badaniach ekonometrycznych [Lakshmanan, Anderson 2002, s. 21].
Inwestycje w infrastrukturę transportu oraz poprawa jakości świadczonych usług
pozwalają obniżyć koszty i zwiększyć dostępność do różnych podmiotów na rynku
– dostawców, zasobów pracy i klientów, zapewniając rozwój różnych rynków i ich
integrację. Przez zwiększenie efektywności produkcji i procesów dystrybucji stwarzają możliwości korzystania z ekonomii skali, pogłębiają specjalizację produkcji,
a także wywierają wpływ na rozwój systemów logistycznych i redukcję ich kosztów.
W konsekwencji pozytywne bodźce wynikające z poprawy stanu infrastruktury
transportu powodują wzrost produktywności działalności gospodarczej, wzrasta
PKB przypadający na mieszkańca regionu i regiony stają się bardziej atrakcyjne dla
potencjalnych inwestorów [Koźlak 2012, s. 139–142].

4. Nowe podejście do kosztów transportu
we współczesnej gospodarce
Szybkie zmiany, jakie dokonują się w gospodarce od ponad dwóch dekad, powodują, że oceniając wpływ transportu na rozwój regionów, należałoby przyjąć szersze
rozumienie jego kosztów. Nowym podejściem do tej kwestii jest zastępowanie
finansowych kosztów transportu tzw. kosztami uogólnionymi. Składają się one
z kosztów finansowych, kosztów czasu, utrudnień, dyskomfortu i innych elementów,
które mogą być postrzegane przez użytkowników transportu jako koszty. Koszty te
są silnie uzależnione od jakości infrastruktury i z reguły są uwzględniane w ocenie
dostępności transportowej regionu [Combes, Lafourcade 2005, s. 324].
Coraz istotniejszym wymiarem transportu staje się czas, ponieważ firmy i konsumenci wykazują rosnącą gotowość do płacenia za szybką dostawę. Szybszy dostęp do dostawców i klientów oraz przepływ towarów redukuje koszty transakcyjne
wymiany handlowej. Podstawową korzyścią z inwestycji transportowych jest skrócenie czasu realizacji transakcji biznesowych i potrzebnego na bezpośrednie spotkania ludzi, zaangażowanych w działalność gospodarczą. Stąd też pojawiła się propozycja, aby odejść od modeli opierających się wyłącznie na redukcji kosztów
transportu do modeli obejmujących również oszczędności czasu transportu oraz nabywania i przekazywania informacji. Jednym ze sposobów jest uwzględnianie kosztów logistycznych, które obejmują wszystkie koszty związane z gospodarowaniem
zapasami, koszty czasu niezbędnego na pokonywanie odległości, jak też koszty
usług transportowych [McCann, Shefer 2004, s. 182].
W krajach wysoko rozwiniętych można spotkać się z argumentacją, że koszty
transportu mają niewielki udział w kosztach produkcji i dlatego wpływ transportu na
jej funkcjonowanie jest niewielki. Faktycznie, dla wielu sektorów koszty transportu
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w stosunku do ogólnej wartości dodanej są bardzo niskie i ciągle się obniżają ze
względu na postęp techniczny w transporcie i rozwój infrastruktury. Z drugiej strony
należy wziąć pod uwagę, że koszty transportu mierzone na poziomie gospodarki są
najczęściej niedoszacowane. Obejmują one koszty zakupu usług od przedsiębiorstw
transportowych, natomiast nie uwzględniają kosztów przewozów ładunków realizowanych we własnym zakresie (transport niezarobkowy), kosztów podróży pracowników służbowymi samochodami czy też kosztów czasu poświęconego na takie podróże. W gospodarce opartej na wiedzy, w której duże znaczenie mają bezpośrednie
kontakty, może okazać się, że właśnie koszty czasu podróży służbowych są najważniejszym elementem kosztów transportu [Impact… 2002, s. 129].
Ogólna tendencja do obniżania się kosztów transportu spowodowała, że przedsiębiorstwa, które generują zapotrzebowanie na transport towarowy, stały się mniej
wrażliwe na jego koszty. To z kolei powoduje, że w zakresie przepływów towarowych coraz częściej wybierane są rozwiązania wymagające większego zaangażowania transportu, szczególnie samochodowego. J. Preston podsumował to w następujący sposób: „Paradoksalnie, transport może mieć coraz większe znaczenie, ponieważ
jego koszty stają się mniej istotne, pozwalając na rozwój nowych metod produkcji,
które są zależne od wysokiego wkładu transportu” [Preston 2001, s. 17].
Znaczenie transportu jako czynnika produkcji może znacznie różnić się w zależności od sektora i firmy. W związku z tym, aby przewidzieć wpływ inwestycji transportowych na gospodarkę regionu, należy przeanalizować udział kosztów transportu
w wartości produkcji, poziom wrażliwości na koszty transportu działalności gospodarczej prowadzonej w regionie oraz zachowania lokalizacyjne podmiotów gospodarczych.
Bezpośredni wpływ poprawy funkcjonowania transportu na koszty przedsiębiorstw nie jest może znaczny, ale usprawnienia transportowe pozwalają na reorganizację wielu procesów, zmiany w organizacji przedsiębiorstw i korzystanie z dodatkowych oszczędności kosztowych. Jedną z podstawowych zmian na skutek poprawy
funkcjonowania transportu i obniżenia jego kosztów jest reorganizacja systemów
logistycznych, wynikająca z konieczności optymalizacji kosztów zapasów. Tańsze i
niezawodne usługi transportowe są dla przedsiębiorstw bodźcem do wprowadzania
zmian polegających na obniżaniu średniego poziomu zapasów zarówno pośrednich
(surowców, materiałów), jak i wyrobów gotowych. Nowa organizacja systemów logistycznych powoduje zmiany w wielkości i harmonogramie zapotrzebowania na
dostawy (np. systemy just in time, quick response). Łańcuchy dostaw są coraz bardziej złożone, gdyż taka struktura dystrybucji jest niezbędna w celu dostosowania
produktów końcowych do preferencji klienta. Na przykład D. Quarmby podaje, że
korzyści z reorganizacji systemu dystrybucji i sieci magazynów w handlu artykułami spożywczymi mogą przekroczyć bezpośrednie oszczędności kosztów czasu
transportu nawet o 30–50% [Quarmby 1989, s. 86].
Omówione powyżej tendencje w zakresie wzrostu znaczenia logistyki i wpływu
zmian w transporcie na procesy logistyczne skłaniają do sformułowania wniosku, że
do oceny efektów inwestycji transportowych powinny być uwzględniane całkowite
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koszty logistyczne, a nie tylko koszty transportu. Ujmowanie kosztów logistyki
opiera się na założeniu, że wszystkie działania przedsiębiorstw mające znaczenie
w fizycznym przepływie i składowaniu surowców do produkcji oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane jako całość, a nie indywidualnie.
Kompleksowa ocena wpływu systemu transportowego na rozwój regionalny
wymaga uwzględnienia wszystkich efektów zewnętrznych, zwłaszcza że rozwój aktywności transportu pociąga za sobą znaczny wzrost efektów negatywnych. Nieproporcjonalny rozwój poszczególnych elementów systemu transportowego jest przyczyną wzrostu strat gospodarczych i społecznych. Jest to szczególnie istotne
w kontekście wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego. Efekty zewnętrzne transportu odnoszą się do sytuacji, kiedy użytkownik transportu albo nie ponosi wszystkich kosztów związanych z procesem transportowym, w tym kosztów środowiskowych, kongestii czy wypadków, albo nie otrzymuje pełnych korzyści związanych
z jego realizacją [Commission of the European Communities 1995, s. 4].
Kształtowanie systemu transportowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania szerokiego zestawu narzędzi, w tym instrumentów
ekonomicznych. Najważniejszym z nich jest wdrożenie internalizacji kosztów zewnętrznych2 transportu, czyli obciążenie zanieczyszczających kosztami szkód przez
nich spowodowanych. Zasada „zanieczyszczający płaci” stanowi, że użytkownik
powinien ponosić wszystkie społeczne koszty (w tym koszty środowiskowe) swojej
działalności [Martino i in. 2009, s. 28]. Wycena zewnętrznych efektów transportu
ma zatem ogromne znaczenie w kategoriach wspierania procesu podejmowania decyzji w zakresie polityki regionalnej oraz oceny projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.

5. Transport jako warunek skuteczności polityki proinnowacyjnej
Współczesny rozwój bazuje na wiedzy i szybkim wdrażaniu innowacji. W sytuacji
polskich regionów przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy wymaga stworzenia warunków do rozprzestrzeniania się tej wiedzy, a co za tym idzie – innowacji.
Można przyjąć, że dobrze funkcjonujący transport może wpłynąć na rozwój innowacji poprzez dyfuzję wiedzy, stymulowanie transferu technologii, wprowadzanie nowoczesnych produktów i usług na nowe rynki zbytu oraz pośrednio poprzez przyciąganie zagranicznych inwestycji. Ich znaczenie dla gospodarki regionów jest o tyle
istotne, że zapewniają one źródło finansowania zewnętrznego, związane są z tworzeniem miejsc pracy i wprowadzaniem nowych technologii przez międzynarodowe
korporacje. Efekty rozprzestrzeniania się korzyści (spillovers) w wyniku bezpośredInternalizację kosztów zewnętrznych można zdefiniować jako włączenie efektów zewnętrznych
do procesu podejmowania decyzji na rynku w postaci cen. W celu zinternalizowania kosztów zewnętrznych transportu z mechanizmami rynkowymi koszty te należy określić ilościowo i uwzględnić w cenach wymiany i kupna dóbr oraz usług [Martino i in. 2009, s. 28].
2
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nich inwestycji zagranicznych przejawiają się we wzroście produktywności przedsiębiorstw krajowych. Efekty te mogą wystąpić w wielu formach, takich jak technologie, metody pracy oraz umiejętności zarządzania, ale mają jedną wspólną cechę
– prowadzą do zwiększenia produktywności [OECD… 2008, s. 11].
Międzyregionalne stosunki między przedsiębiorstwami również w zakresie
współpracy technologicznej zależą od indywidualnej mobilności, ponieważ część
przepływu wiedzy może dotyczyć wiedzy ukrytej, która jest przekazywana poprzez
kontakty osobiste. Szczególnie ważna jest mobilność wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Dlatego też można założyć istnienie pozytywnych relacji przyczynowo-skutkowych między poziomem jakości infrastruktury transportowej między
regionami i międzyregionalnej wymiany wiedzy. W tym przypadku poprawa infrastruktury transportowej sprzyja interakcjom zarówno rynkowym, jak i nierynkowym.
Gospodarka oparta na wiedzy wymaga więc intensywnych kontaktów personalnych, a przede wszystkim połączenia centrów wielkich miast szybkim transportem
publicznym. Poza kontaktami na poziomie regionalnym i międzyregionalnym potrzebna jest współpraca regionalnych miejsc aktywności naukowej i gospodarczej z
centrami gospodarki światowej, a takie powiązania może zapewnić tylko rozwinięty
transport lotniczy lub koleje dużych prędkości. Natomiast rozprzestrzenianie się
wiedzy z ośrodków centralnych w regionie na obszary zaplecza wiąże się z koniecznością poprawy stanu infrastruktury transportu na poziomie regionalnym i lokalnym, aby zwiększyć promień zasięgu.
Z modeli wzrostu uwzględniających efekty rozprzestrzeniania się wiedzy i technologii wynikają pewne wskazania dla polityki regionalnej. Ponieważ wszelkie
działania, które sprzyjają poprawie innowacyjności, pozytywnie oddziałują na gospodarkę regionów – w zakresie zarówno wzrostu, jak i wyrównywania różnic w
poziomie dochodów – rozwój infrastruktury transportu powinien być szczególnie
ukierunkowany na ułatwianie przepływu osób [Baldwin i in. 2003, s. 433–434]. Wiąże się to z jednej strony z umacnianiem powiązań aglomeracji miejskiej z obszarami
ją otaczającymi, z drugiej zaś z zapewnieniem dostępu do sieci transportowych wyższej rangi, umożliwiających szybkie przemieszczanie się na dalekie odległości. Jeżeli jednak inwestycje w infrastrukturę transportu międzyregionalnego będą niewspółmiernie wyprzedzać rozwój sieci wewnątrzregionalnej (jak ma to miejsce
obecnie w Polsce), to pozytywne impulsy z aglomeracji nie będą rozprzestrzeniać
się w regionie i pogłębią się istniejące zróżnicowania.

6. Podsumowanie
Sprawny system transportowy wpływa na wzrost aktywizacji gospodarczej, rozwój
produkcji, handlu, turystyki oraz wszelkiego rodzaju usług, większą mobilność społeczeństwa i w rezultacie jest jednym z czynników stymulujących rozwój społeczno-
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-gospodarczy. Bardzo ważna jest rola transportu w utrzymywaniu międzynarodowych
stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych oraz poprawie spójności regionów. Tak postrzegana jest rola transportu jako tradycyjnego czynnika rozwoju.
Natomiast dostrzeżenie znaczenia transportu (dostępności transportowej) w dyfuzji
wiedzy i innowacji, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego pozwala na przesunięcie tego czynnika do grupy nowoczesnych, czyli związanych z rozwojem intensywnym i jakościowym. W analizach oddziaływania transportu na rozwój regionów należy uwzględniać również negatywne efekty zewnętrzne.
Wpływ transportu na rozwój regionów trzeba traktować szerzej niż tylko przez
pryzmat rozwoju infrastruktury fizycznej. Innowacyjne i skuteczne sposoby, w jakie
działalność transportowa odpowiada na wyzwania zintegrowanych, bardzo szybko
zmieniających się systemów produkcji i konsumpcji, powinny być ujmowane w ramach systemowych – systemu transportowego. Zdaniem autorki postulat ten jest
w pewnym stopniu spełniany przez włączenie do czynników rozwoju dostępności
transportowej. Dostępność transportowa uwzględnia zarówno wyposażenie infrastrukturalne, ofertę podmiotów świadczących usługi transportowe (lub szerzej – logistyczne), jak i możliwości stworzone przez system transportowy przedsiębiorstwom i ludności3.
W gospodarce postindustrialnej podstawowe kierunki rozwoju systemu transportowego powinny obejmować:
–– w transporcie osób: poprawę dostępności transportowej i szybkiego transportu
publicznego dla ułatwienia podróży służbowych i powiększenia zasięgu rynków pracy,
–– w transporcie ładunków: rozwój różnych form transportu intermodalnego i infrastruktury logistycznej dla stworzenie efektywnych łańcuchów dostaw oraz
poprawy konkurencyjności gospodarki regionu.
Równolegle z rozwojem infrastruktury transportu w Polsce powinny być prowadzone działania stymulujące poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw sektora TSL
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, aby był on w stanie zaspokajać potrzeby
zgłaszane przez użytkowników transportu.
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TRANSPORT AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT
Summary: The paper analyses the role of transport in the economy and points mechanisms
that influence regional development. The impact of transport on the development of regions
should be considered not only in terms of infrastructure, but also other elements of the
transport system. The role of transport accessibility in the diffusion of knowledge and
innovation, development human and social capital allows moving this factor to a group of
modern factors of regional development.
Keywords: transport, transport infrastructure, regional development.
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