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Wprowadzenie 

Obszar Unii Europejskiej cechuje się dużym regionalnym zróżnicowaniem poziomu 
rozwoju gospodarczego. Różnice te mają negatywne konsekwencje ekonomiczne i spo-
łeczne, które są często postrzegane jako zagrożenie dla procesu integracji europejskiej. 
W dość powszechnej opinii ryzyko pogłębiania się różnic rozwojowych zwiększa się 
w warunkach integracji gospodarczej. W interesie integrującego się ugrupowania leży 
zatem prowadzenie działań zmierzających do zmniejszania owych różnic. W związku 
z tym Unia Europejska prowadzi aktywną politykę regionalną, której głównym celem 
jest poprawa spójności gospodarczej, a więc konwergencja poziomów rozwoju gospo-
darczego mierzonych wskaźnikiem PKB per capita. 

Komisja Europejska uznaje, że drogą do osiągnięcia celu jest poprawa konkurencyj-
ności regionów słabiej rozwiniętych, która stwarzałaby perspektywę długookresowego 
ich rozwoju. Według Komisji istotną pozycję wśród czynników konkurencyjności zajmu-
je tzw. dostępność regionu (ang. regional accessibility), będąca w dużym stopniu funkcją 
stanu wyposażenia danego regionu oraz pozostałych regionów rozpatrywanego układu 
w infrastrukturę transportu. Wsparcie jej rozwoju pozostaje zatem jednym z głównych 
obszarów interwencji prowadzonej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. 

Wobec powyższego zasadne jest postawienie pytania o skuteczność działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury transportu podejmowanych w ramach polityki regionalnej Unii 
Europejskiej z punktu widzenia głównych celów tejże polityki. Analizy prezentowane 
w opracowaniu służą weryfikacji tezy, zgodnie z którą pomoc regionalna Unii Europej-
skiej w sferze infrastruktury transportu w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy 
spójności gospodarczej tego obszaru. Przedmiotem analizy jest wpływ pomocy udzielanej 
najsłabiej rozwiniętym regionom Unii Europejskiej (tzw. regionom celu 1 wspólnotowej 
polityki regionalnej) na ich rozwój na tle pozostałych regionów unijnych. Analizowana 
pomoc obejmuje wsparcie udzielane w ramach polityki regionalnej z wykorzystaniem 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności1. Poza obszarem analizy pozo-
staje regionalna pomoc publiczna świadczona przez państwa członkowskie ze środków 
krajowych. 
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Pojęcie dostępności regionów 

U podstaw świadczenia przez Unię Europejską pomocy regionalnej na rzecz infra-
struktury transportu leży przeświadczenie, że inwestycje transportowe przyczyniają 
się do poprawy dostępności słabo rozwiniętych regionów peryferyjnych i podnoszą ich 
konkurencyjność, co przekłada się na wzrost spójności gospodarczej Unii. W związku 
z tym zachodzi potrzeba przedstawienia koncepcji dostępności regionu i omówienia 
mechanizmu, poprzez który zwiększona dostępność wpływa na zdolność i pozycję 
konkurencyjną regionu2. 

Dostępność regionu określa jego położenie w stosunku do możliwości, zasobów 
lub działalności możliwych do podjęcia w innych regionach i w nim samym3. Wyraża 
ona zatem jego przewagę lokalizacyjną względem pozostałych regionów wynikającą 
z relatywnej łatwości (krótszego czasu lub niższych kosztów) dotarcia do określonych 
możliwości (rynek dostaw, zbytu, pracy) lub działalności (praca, zakupy, edukacja, wy-
poczynek) oferowanych przez wszystkie regiony na rozpatrywanym obszarze. 

Na przestrzeni ponad 40 lat od czasu opublikowania pierwszych opracowań dotyczących 
dostępności regionów zarówno teoretyczna struktura tej koncepcji, jak i jej mierniki przybie-
rały różne formy. Jednak wspólnym elementem wszystkich formuł opisujących dostępność 
regionów - w tym licznych modeli dostępności regionów europejskich, które powstawały 
w okresie ostatnich 20 lat - pozostaje niezmiennie to, że konstruują ją dwie funkcje. Jedna 
z nich reprezentuje wymienione możliwości lub działalności oferowane przez regiony, druga 
- wysiłek, czas lub koszt, które trzeba ponieść, by do tych regionów dotrzeć. Dostępność 
danego regionu można zatem przedstawić za pomocą następującej formuły ogólnej: 

A, = z. g ( iv ; f(c,p, 

gdzie: A. - dostępność regionu i, W. - działalność Woferowana przez region j, c.. - ogólny 
koszt dotarcia do regionu; z regionu i. 

Funkcje g ( W ) i f(c.) są nazywane odpowiednio funkcjami działalności (ang. acti-
vity function) i oporu (ang. impedance function). W ujęciu matematycznym dostępność 
regionu i (A) jest zatem skumulowaną wartością możliwości oferowanych w regionie j 
ważonych łatwością dostępu do nich z regionu i. 

W literaturze przedmiotu często wskazuje się na paralelę pomiędzy koncepcją do-
stępności a prawem powszechnego ciążenia, według którego siła przyciągania danego 
ciała jest wprost proporcjonalna do jego masy i odwrotnie proporcjonalna do odległości 
pomiędzy nim a ciałem przyciąganym. W koncepcji dostępności czynnikiem „przycią-
gania" są możliwości oferowane przez regiony; (w tym sam region i), wyrażające się 
np. ich liczbą ludności czy poziomem PKB. Odległość z kolei jest reprezentowana przez 
czynniki „powstrzymywania" (tj. np. koszt transportu lub czas dotarcia do regionu j 
z regionu i, dystans pomiędzy regionami i i /')'. 

Za zastosowaniem kategorii dostępności w analizie wpływu rozwoju infrastruktury 
transportu na konkurencyjność regionów i spójność gospodarczą przemawia głównie to, 



że obejmuje ona szereg współzależności nieuwzględnianych w przypadku, gdy analiza 
taka jest prowadzona jedynie na podstawie oceny stanu wyposażenia danego regionu 
w infrastrukturę transportową. 

Dzięki temu, że dostępność jest zawsze rozpatrywana w układzie wielu regionów, 
odzwierciedla ona interakcje między nimi, np. tę, że regiony oddziałują na siebie wza-
jemnie poprzez własny potencjał gospodarczy, rynkowy, naukowy itp. Atrakcyjność 
inwestycyjna danego regionu może być więc postrzegana przez pryzmat możliwości 
oferowanych przez inne, sąsiednie regiony, do których dostęp umożliwia odpowiednio 
rozwinięta infrastruktura transportu. 

Dotarcie do określonych możliwości oferowanych przez sam region (tj. rynek zbytu 
lub zaopatrzenia, czynniki produkcji itp.) jest często uwarunkowane stanem infra-
struktury transportu nie tylko w danym regionie, lecz także w regionach sąsiednich 
(tranzytowych). Wykorzystanie koncepcji dostępności regionu daje zatem pełniejszy 
obraz - w porównaniu z sytuacją, gdy podstawą analizy jest jedynie stan wyposażenia 
danego regionu w infrastrukturę transportu - roli, jaką odgrywa ona w procesach roz-
woju regionalnego oraz co za tym idzie - w podnoszeniu konkurencyjności regionów ze 
wszystkimi tego konsekwencjami dla spójności gospodarczej danego obszaru. Dodatko-
wo za wykorzystaniem kategorii dostępności regionów przemawia to, że konsekwentnie 
posługuje się nią w swoich analizach rozwoju regionalnego Komisja Europejska. 

Dostępność jako czynnik konkurencyjności regionów 

W polityce prowadzonej na rzecz rozwoju regionalnego przez Unię Europejską 
dostępność uznaje się za jeden z głównych czynników konkurencyjności regionów, 
rozumianej jako „ich zdolność do osiągania relatywnie wysokiego poziomu dochodów 
i zatrudnienia w warunkach międzynarodowej konkurencji"5. W podejściu Komisji 
Europejskiej do kwestii konkurencyjności regionów za jej podstawowy miernik przy-
jęto regionalny PKB per capita. Poziom tego wskaźnika jest determinowany przez dwa 
elementy składowe konkurencyjności - wydajność siły roboczej i stopę zatrudnienia 
w regionie. Oba elementy składowe konkurencyjności są przedmiotem oddziaływania 
szeregu czynników. Wpływają one na regionalny poziom wydajności pracy lub na wy-
sokość stopy zatrudnienia bądź też na oba te elementy jednocześnie, a w konsekwencji 
- na poziom PKB per capita regionu. 

W badaniach prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej6 zidentyfikowano 
cztery czynniki, które w największym stopniu przesądzają o poziomie konkurencyjności 
regionowi których rozkład jest najsilniej skorelowany ze zróżnicowaniem regionalnych 
poziomów PKB per capita w Unii Europejskiej. Obok struktury działalności gospodar-
czej, poziomu innowacyjności gospodarki i kwalifikacji siły roboczej w regionie można 
wśród nich wskazać transportową dostępność regionu. 
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Znaczenie tego czynnika dla perspektyw rozwojowych regionu wynika przede 
wszystkim z roli, jaką w procesie rozwoju regionalnego odgrywa infrastruktura trans-
portowa7. Bezpośrednim efektem jej rozbudowy są oszczędności czasu przekładające 
się na niższe koszty transportu, a także poprawa bezpieczeństwa na szlakach komu-
nikacyjnych. Efekty te powodują z kolei uruchomienie mechanizmów, poprzez które 
inwestycje transportowe oddziałują na rozwój regionu. Wśród najważniejszych z nich 
należy wymienić następujące: 
• poszerzenie rynku zbytu dla produkcji regionu, 
• poprawa dostępu do rynku siły roboczej i zwiększenie jego zakresu terytorialnego, 
• poprawa dostępu do surowców i dostawców, 
• stymulowanie napływu inwestycji, 
• reorganizacja, racjonalizacja i wzrost produkcji dzięki niższym kosztom, 
• udostępnienie nowych terenów pod inwestycje8. 

Mechanizmy owe można rozpatrywać w odniesieniu do koncepcji konkurencyjności 
regionów. Ich wpływ na zdolność i pozycję konkurencyjną regionu wyraża się poprawą 
elementów składowych konkurencyjności, tj. wydajności siły roboczej i stopy zatrudnie-
nia. Wzrost stopy zatrudnienia może być wynikiem napływu inwestycji lub decyzji firm 
0 dodatkowym zatrudnieniu w wyniku wzrostu produkcji związanego z poszerzeniem 
rynku zbytu i niższymi kosztami operacyjnymi. Powiększenie obszaru geograficznego, 
z którego pracownicy mogą dojeżdżać do pracy w danym regionie, stwarza możliwość 
dotarcia do wykwalifikowanej kadry, co może się przełożyć na wzrost wydajności pracy. 
Dodatkowe zyski przedsiębiorstw wynikające z niższych kosztów mogą być również 
przeznaczone na unowocześnienie produkcji, z czym wiąże się dalszy wzrost wydajności 
siły roboczej. 

Siła oddziaływania powyższych mechanizmów oraz co za tym idzie - znaczenie 
dostępności jako czynnika konkurencyjności regionów zmienia się w ostatnich latach 
w następstwie zjawisk rzutujących na sposób, w jaki infrastruktura transportu wpły-
wa na rozwój regionalny. Niektóre z tych tendencji osłabiają znaczenie infrastruktury 
transportu w procesie rozwoju regionu i budowy jego konkurencyjności. W strukturze 
przewozów rośnie np. udział dóbr wysoko przetworzonych, dla których koszty transpor-
tu stanowią niewielki ułamek kosztów produkcji. Oznacza to, że w niewielkim stopniu 
wpływają one na decyzje o lokalizacji działalności gospodarczej w danym regionie9. 

Rozwój telekomunikacji z kolei ogranicza konieczność podróży i transportu nie-
których dóbr (jakkolwiek przyczynia się również do tworzenia nowych rynków, co 
może indukować wzrost transportu). Wraz ze zmianami strukturalnymi w gospodarce 
1 rozwojem sektorów nowoczesnego przemysłu i usług rośnie rola nowych czynników lo-
kalizacji działalności gospodarczej, związanych z jakością życia, dostępem do informacji 
i wyspecjalizowanych usług czy jakością otoczenia instytucjonalnego itp. Z drugiej strony 
takie zjawiska jak rozwój nowych form transportu (tj. koleje dużych prędkości, które 
podnoszą atrakcyjność inwestycyjną ośrodków i regionów mających do nich dostęp) czy 
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ogólny wzrost wielkości przewozów i liczby podróży wzmacniają rolę infrastruktury 
transportu i dostępności jako czynnika konkurencyjności regionów10. 

Rola efektywnie funkcjonującego transportu, którego podstawę stanowi odpo-
wiednio rozwinięta infrastruktura, w stymulowaniu rozwoju regionów europejskich 
nabrała dodatkowego znaczenia w warunkach wspólnego rynku. Pełne zdyskontowanie 
korzyści płynących ze zniesienia barier w przepływie towarów, usług i osób przez go-
spodarki regionów unijnych jest w dużej mierze uwarunkowane stworzeniem lokalnym 
przedsiębiorstwom możliwości łatwego i taniego dostępu do rynków zbytu, dostaw, 
wykwalifikowanej siły roboczej. Odpowiedniej jakości infrastrukturę transportową 
należy w tym kontekście postrzegać jako czynnik umożliwiający redukcję kosztów 
transakcyjnych związanych z przepływem dóbr, usług i czynników produkcji, a tym 
samym decydujący w dużym stopniu o skali korzyści czerpanych przez region z udziału 
we wspólnym rynku Unii Europejskiej. 

Wypadkową owych zjawisk jest wciąż znacząca rola infrastruktury transportu, 
a przez to dostępności jako czynnika konkurencyjności regionów Unii Europejskiej. 
0 uznaniu tego faktu przez Komisję Europejską może świadczyć opinia wyrażana 
w dokumentach przez nią wydawanych, np. w komunikacie Cohesion and Transport". 
Odnotowano w nim, że „nawet w epoce technologii informacyjnych infrastruktura trans-
portu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego, często decyduje o poziomie regionalnej 
konkurencyjności i dobrobytu". W Europejskiej Perspektywie Rozwoju Przestrzennego 
poprawę dostępności uznano za jedną z priorytetowych sfer interwencji w regionach: 
„dobra dostępność regionów europejskich nie tylko podnosi ich pozycję konkurencyjną, 
lecz również konkurencyjność całej Europy"12. 

Podnoszenie dostępności regionów peryferyjnych a spójność gospodarcza 

Jak wspomniano, Komisja Europejska uzasadnia konieczność udzielania pomocy 
regionalnej na rzecz infrastruktury transportu w regionach słabiej rozwiniętych, pery-
feryjnych tym, że inwestycje transportowe podnoszą dostępność wspieranych regionów 
1 przyczyniają się tym samym do poprawy ich konkurencyjności. Pociąga to za sobą 
wzrost spójności gospodarczej całej Unii. 

Na pierwszy rzut oka uzasadnienie to wydaje się trafne. Konsekwencje poprawy 
dostępności regionów peryferyjnych dla spójności gospodarczej danego obszaru nie są 
jednak tak oczywiste i jednoznaczne, jak by to wynikało z przedstawionego rozumo-
wania. Nie uwzględnia ono bowiem tego, że zwiększanie dostępności danego regionu 
- poprzez pozytywny wpływ na możliwości dotarcia z niego do innych regionów oraz 
ułatwianie dostępu do rynków zaopatrzenia, zbytu, wykwalifikowanej siły roboczej itp. 
- przyczynia się jednocześnie do wzrostu konkurencji z zewnątrz. Poprawa dostępności 
regionu peryferyjnego i obniżka kosztów transakcyjnych (kosztów transportu) z tym 
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związana może skutkować ekspansją przedsiębiorstw z lepiej rozwiniętych regionów 
centralnych i wyparciem z rynku regionu peryferyjnego przedsiębiorstw miejscowych, 
co miałoby negatywne konsekwencje dla rozwoju regionu i spójności gospodarczej 
całego obszaru. 

Kwestia ta była przedmiotem zainteresowania w ramach nur tu nowej geografii 
gospodarczej. Z badań prowadzonych m.in. przez P. Krugmana wyłania się wniosek, 
że to, czy poprawa dostępności słabszych regionów i obniżka kosztów transportu z nią 
związana przyczyni się do centralizacji, czy do dyspersji działalności gospodarczej (czyli 
- innymi słowy - do dalszej koncentracji działalności gospodarczej w regionach cen-
tralnych lub do jej przenoszenia do regionów peryferyjnych i bardziej równomiernego 
rozmieszczenia na danym obszarze), zależy zasadniczo od wyjściowego poziomu i skali 
redukcji tych kosztów. 

W podstawowym modelu13 oddającym zależności pomiędzy kosztami transportu 
a efektami aglomeracji i dyspersji lokalizację działalności gospodarczej determinuje 
oddziaływanie dwóch przeciwstawnych sił - dośrodkowej, powodującej tendencje do 
aglomeracji (centralizacji), i odśrodkowej, sprzyjającej dyspersji działalności gospodarczej 
na danym obszarze. Obecność sił odśrodkowych wynika stąd, że koszty płac, czynszów 
itp. są wyższe w istniejących centrach działalności gospodarczej, co skłania przedsiębior-
stwa do lokalizowania działalności poza centrum. Z kolei siły dośrodkowe są związane 
z występowaniem korzyści wynikających z bliskości innych firm - chociażby niższych 
kosztów dotarcia do dostawców i odbiorców czy współużytkowania infrastruktury. 

Wysokość kosztów transportu rzutuje na siłę oddziaływania czynników odśrod-
kowych i dośrodkowych oraz co za tym idzie - na efekty aglomeracji i dyspersji. Przy 
stopniowej redukcji kosztów transportu pomiędzy dwiema gospodarkami regionalnymi 
w modelu przewiduje się trzystopniowy proces przestrzennej organizacji działalności 
gospodarczej. 

Początkowo przy bardzo wysokich kosztach transportu pomiędzy regionami będzie 
miała miejsce tendencja do rozproszenia działalności na całym analizowanym obszarze, 
ponieważ producenci będą zmuszeni do lokalizacji działalności w pobliżu swych rynków. 
Obydwa regiony będą w dużej mierze samowystarczalne i będą produkować zarówno 
artykuły rolne, jak i przemysłowe, bez specjalizacji i koncentracji przemysłu w którym-
kolwiek z nich (korzyści stąd płynące byłyby bowiem niwelowane przez wysokie koszty 
transportu dóbr do drugiego regionu). Na tym etapie realne płace kształtowałyby się na 
poziomie zbliżonym w obydwu regionach. 

Stopniowe obniżanie kosztów transportu pomiędzy regionami (np. na skutek in-
westycji infrastrukturalnych) z bardzo wysokiego poziomu blokującego możliwości 
interakcji umożliwia wymianę handlową w drugim etapie. Kiedy koszty spadną poniżej 
pewnego poziomu, następuje zmiana dotychczasowego rozmieszczenia działalności go-
spodarczej. Siły dośrodkowe zaczynają przeważać nad odśrodkowymi i jeden z regionów 
przekształca się w centrum, na którego terenie koncentruje się działalność przemysło-
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wa, drugi natomiast - w peryferyjny region rolniczy. Z czasem nierówności w rozwoju 
gospodarczym się pogłębiają, ponieważ wraz ze wzrostem koncentracji działalności 
w regionie centralnym korzyści aglomeracji są wzmacniane. 

Ze zmianami tymi jest związana dywergencja w poziomach realnych płac pomiędzy 
obydwoma lokalizacjami. Zwiększony popyt na siłę roboczą w regionie centralnym 
wpływa na wzrost poziomu płac realnych. Z kolei upadek przemysłu w regionie pery-
feryjnym pociąga za sobą spadek popytu na pracę i obniżkę płac. Jednocześnie koszty 
transportu pomiędzy regionami są wciąż na tyle wysokie, że nie opłaca się przenosić 
produkcji z regionu centralnego do peryferyjnego ze względu na różnice w kosztach płac. 
Oszczędności z tego tytułu nie zrekompensowałyby bowiem sumy utraconych korzyści 
aglomeracji i kosztów transportu dóbr wyprodukowanych w regionie peryferyjnym do 
odbiorców w centrum. 

Dalszy spadek kosztów transportu do poziomu bardzo niskiego powoduje jednak, że 
korzyści aglomeracji (siły dośrodkowe) praktycznie przestają mieć znaczenie. W obliczu 
minimalnych kosztów transportu bliskość kontrahentów nie odgrywa roli. Region pery-
feryjny oferuje tymczasem niższe koszty pracy. W pewnym momencie spadek kosztów 
transportu jest wystarczający do tego, by niższe koszty pracy w regionie peryferyjnym 
z nawiązką zrekompensowały wszelkie niedogodności wynikające z usytuowania pro-
dukcji z dala od dostawców i nabywców. W rezultacie następuje stopniowa relokacja 
działalności gospodarczej z centrum do regionu peryferyjnego, za którą postępuje 
również wzrost płac realnych w tym regionie. Na tym etapie zaznacza się tendencja do 
wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego pomiędzy obydwoma regionami. 

Jeżeli na rozwój procesów aglomeracji i dyspersji działalności gospodarczej prze-
widywany w prezentowanym modelu spojrzeć przez pryzmat spójności gospodarczej 
badanego układu, nasuwa się następujący wniosek. Kiedy koszty transportu pomiędzy 
regionami kształtują się na bardzo wysokim poziomie, ich umiarkowana redukcja może 
doprowadzić do dywergencji regionalnych poziomów rozwoju gospodarczego. Kiedy 
natomiast poziom kosztów transportu jest stosunkowo niski, ich dalsze obniżenie po-
woduje wzrost spójności gospodarczej całego obszaru. 

Można założyć, że na analizowanym obszarze występuje ustalony gospodarczy układ 
regionów centralnych i peryferyjnych (jak ma to miejsce w przypadku Unii Europejskiej, 
gdzie podział na dobrze rozwinięty „rdzeń" i słabo rozwinięte peryferia jest wyraźny) 
oraz co za tym idzie (w myśl przedstawionej teorii) - względnie niski poziom kosztów 
transportu pomiędzy regionami. Można wówczas wysnuć konkluzję, że im większy jest 
poziom redukcji istniejących kosztów transakcyjnych związanych z transportem, a za-
tem im większy jest postęp w wyposażeniu w infrastrukturę transportową tam, gdzie 
jej niedostatek obciąża działalność gospodarczą dodatkowymi kosztami, tym lepsze 
są perspektywy rozwojowe regionów peryferyjnych. Redukcja kosztów transportu do 
poziomu bardzo niskiego prowadzi bowiem do wzrostu znaczenia kosztów siły roboczej 
(niższych w regionach peryferyjnych) dla decyzji o lokalizacji działalności gospodarczej. 



Może się to przełożyć na zwiększony napływ inwestycji i ożywienie gospodarcze w tych 
regionach. 

W przypadku gdy skala oszczędności związanych z dogodniejszymi warunkami 
transportu jest nieznaczna, w dalszym ciągu korzystniej jest lokować produkcję w re-
gionach centralnych. Zyski z koncentracji działalności będą wówczas bowiem przeważać 
nad ewentualnymi korzyściami związanymi z niższym kosztem siły roboczej w regionach 
peryferyjnych. W długim okresie, kiedy to wyraźniej uwidacznia się wpływ poprawy 
stanu infrastruktury transportu na obniżkę kosztów transakcyjnych związanych z trans-
portem, należy się spodziewać, że gospodarki słabszych regionów peryferyjnych będą 
czerpać korzyści ze swej zwiększonej dostępności w stopniu większym niż gospodarki 
regionów przodujących14. 

Interwencja w sferze infrastruktury transportu prowadzona w ramach unijnej po-
lityki regionalnej jest zatem - w myśl powyższych rozważań - uzasadniona z punktu 
widzenia jej celu traktatowego, czyli wzmacniania spójności gospodarczej Unii Euro-
pejskiej. Ma to miejsce, o ile przyczynia się do znacznej redukcji kosztów transportu po-
między regionami centralnymi i peryferyjnymi. Istotne dla tej konkluzji jest poczynione 
uprzednio założenie, że na obszarze Unii Europejskiej występuje wyraźny gospodarczy 
układ centrum - peryferia. Zgodnie z zaprezentowanym modelem wpływa to15 na kształ-
towanie się kosztów transportu pomiędzy regionami centralnymi i peryferyjnymi na 
względnie niskim poziomie. 

Należy zdawać sobie również sprawę z tego, że redukcja kosztów transportu po-
między regionami centralnymi a peryferyjnymi może się odbywać poprzez poprawę 
infrastruktury transportu w obydwu typach regionów. Argumentem, który w świetle 
niniejszego wywodu przemawia za koncentracją działań na rzecz rozwoju infrastruk-
tury transportu w regionach słabszych (a więc uzasadnia podejmowanie tych działań 
w ramach wspólnotowej polityki regionalnej), jest to, że w krajach i regionach o dobrze 
rozwiniętej sieci transportu dalsza jej poprawa przynosi jedynie niewielkie korzyści 
w postaci niższych kosztów transportu16. Dużą ich oszczędność oraz znaczną poprawę 
dostępności, a także większe szanse na uzyskanie pożądanego efektu w zakresie spójności 
gospodarczej przynosi natomiast rozwijanie tej infrastruktury w krajach i regionach 
gorzej w nią wyposażonych. 

Pomoc regionalna Unii Europejskiej na rzecz infrastruktury 
transportu - wybrane aspekty 

W świetle poczynionych uwag należy pozytywnie ocenić alokację wspólnotowej po-
mocy regionalnej na rzecz infrastruktury transportu. Zdecydowana większość tej pomocy 
trafia do regionów celu 1 i państw uzyskujących wsparcie z Funduszu Spójności. Duża 
koncentracja tej pomocy w regionach Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Irlandii, w południo-



wych Włoszech oraz we wschodnich Niemczech (od 2000 roku) oznacza jednocześnie, 
że w latach 1989-2004 większość środków pomocowych dla transportu skierowano do 
regionów o najniższej dostępności w dawnej Unii (wyjątkiem są tu wschodnie Niemcy). 
Szacuje się, że około 80% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności17 przeznaczanych na rozwój transportu trafiało do regionów o do-
stępności mniejszej niż przeciętnie w UE-15, które skupiały 38-40% ludności i zajmowały 
42% obszaru dawnej Unii. Co więcej, aż 66-68% środków w ramach omawianego wsparcia 
było alokowanych w regionach o dostępności (odpowiednio z wykorzystaniem transportu 
drogowego i kolejowego) co najmniej o połowę mniejszej niż przeciętnie w UE-15. Z kolei 
regiony o dostępności o przeszło połowę większej niż przeciętnie w UE-15 otrzymały 
jedynie 4% środków w ramach „transzy transportowej" EFRR i Funduszu Spójności18. 

Wśród inwestycji transportowych realizowanych w ramach polityki regionalnej Unii 
Europejskiej w jej regionach najsłabszych ekonomicznie znajdują się zarówno projekty 
wchodzące w skład transeuropejskich sieci transportowych (ang. Trans-European Trans-
port Networks, TEN-T), tworzących „kręgosłup" unijnego systemu transportowego, jak 
i komplementarne projekty o charakterze regionalnym i lokalnym19. 

Komisja Europejska przykłada dużą wagę do rozwoju regionalnych sieci transpor-
towych. Umożliwiają one zintegrowanie regionalnych systemów z międzynarodowymi 
sieciami transportowymi, co warunkuje czerpanie przez gospodarki wspieranych re-
gionów korzyści związanych z przebiegiem TEN-T przez ich terytorium. Jest bowiem 
oczywiste, że autostrada czy linia szybkiej kolei, do których brak lokalnych „podłączeń", 
w małym stopniu przyczynia się do zwiększenia dostępności i konkurencyjności da-
nego regionu. Co więcej, może ona doprowadzić do powstania tzw. „efektu tunelu", co 
będzie się wiązać z pogorszeniem pozycji konkurencyjnej danego regionu względem 
regionów sąsiednich na skutek lepszego wykorzystania przez te ostatnie dostępu do 
infrastruktury. Uwzględnienie przez Komisję Europejską konieczności uzupełniania 
transeuropejskich połączeń transportowych siecią połączeń regionalnych i lokalnych 
świadczy o jej racjonalnym podejściu do kwestii harmonijnego rozwoju unijnej infra-
struktury transportu. 

Należy jednocześnie podkreślić, że wsparcie rozwoju infrastruktury transportu ze 
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności odbywa się w ramach stabilnego, 
dobrze ustrukturyzowanego i silnie umocowanego w prawie unijnym systemu polityki 
regionalnej. Kryteria wypracowane w toku ewolucji tej polityki, bogate instrumentarium 
i sprawdzone mechanizmy programowania i wdrażania pomocy pozytywnie rzutują na 
realizację wspieranych projektów. 

Wobec tego za zasadne należy uznać uwzględnianie w różnych programach unijnych 
możliwości ich koordynacji z działaniami prowadzonymi w ramach polityki regionalnej, 
tak by ich realizacja odbywała się z wykorzystaniem jej skutecznych zasad, procedur 
i narzędzi. W odniesieniu do infrastruktury transportu dobrym przykładem takiej 
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koordynacji jest wprzęgnięcie programu budowy transeuropejskich sieci transportowych 
w słabszych gospodarczo regionach i państwach członkowskich w ramy organizacyjno-
prawne polityki regionalnej Unii Europejskiej. 

Wpływ wspólnotowej pomocy regionalnej na rzecz infrastruktury 
transportu na dostępność regionów i spójność gospodarczą 
obszaru Unii Europejskiej 

Analiza wpływu wspólnotowej pomocy regionalnej na rzecz infrastruktury trans-
portu na dostępność regionów i spójność gospodarczą obszaru Unii Europejskiej, mająca 
podstawowe znaczenie dla realizacji celu prezentowanych badań, napotyka szereg ogra-
niczeń. Opiera się ona w znacznym stopniu na wynikach badań prowadzonych w ramach 
kompleksowego międzynarodowego projektu ESPON (ang. European Spatial Flanning 
Observation Network). Projekt ten stanowi najbardziej jak dotąd zaawansowaną próbę 
oceny stanu i tendencji w zakresie rozwoju przestrzennego w rozszerzonej Unii Euro-
pejskiej oraz konsekwencji działań podejmowanych w ramach polityk wspólnotowych 
dla kształtu przestrzeni europejskiej. 

Jednymi z ważniejszych obszarów badań w ramach projektu ESPON były modelowa-
nie wpływu rozwoju infrastruktury transportu na dostępność regionów unijnych oraz 
ocena konsekwencji tych zmian dla wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego 
w Unii Europejskiej. Jednakże ani w ramach projektu ESPON, ani w ramach badań 
stanowiących podstawę dla modelu w nim skonstruowanego, przedmiotem analizy 
nie był wpływ, jaki na dostępność i PKB per capita regionów wywiera wspólnotowa 
pomoc regionalna na rzecz infrastruktury transportu. Model ESPON20 pozwala jedynie 
na oszacowanie wpływu realizacji połączeń wchodzących w skład transeuropejskich 
sieci transportowych w regionach celu 1 unijnej polityki regionalnej na dostępność 
i wielkość PKB per capita regionów UE-27. 

Aby wyniki uzyskane dzięki modelowi móc wykorzystać w prowadzonej analizie, 
konieczne było poczynienie szeregu założeń upraszczających. Po pierwsze przyjęto, 
że zdecydowana większość inwestycji TEN-T w regionach celu 1 była, jest lub będzie 
w najbliższych latach przedmiotem wsparcia unijnego w ramach polityki regionalnej. 
Po drugie, pominięto efekty wsparcia udzielanego w ramach tej polityki dla projektów 
transportowych o znaczeniu regionalnym bądź lokalnym (tj. innych niż projekty TEN-T). 
Po trzecie, założono, że - z uwagi na jej relatywnie niewielkie rozmiary - pomoc regio-
nalna dla inwestycji transportowych poza regionami celu 1 nie odgrywa istotnej roli dla 
analizowanej kwestii. 

O ile pierwsze i ostatnie z powyższych założeń znajdują uzasadnienie w danych obra-
zujących wspólnotową pomoc regionalną na rzecz infrastruktury transportu, o tyle nie-
uwzględnienie efektów tejże pomocy dla projektów transportowych poza siecią TEN-T 



w regionach celu 1 musi w pewnym stopniu zniekształcać wnioski płynące z analizy. 
Przyjęcie takiego rozwiązania jest usprawiedliwione. Oprócz braku odpowiednich da-
nych dotyczących owych regionalnych inwestycji umożliwiających uwzględnienie ich 
w modelu ESPON należy tu wskazać na to, że obszarem odniesienia dla szacowanych 
efektów inwestycji transportowych w sferze spójności gospodarczej jest całe terytorium 
Unii Europejskiej. W skali poszerzonej Unii znaczenie kluczowe dla dostępności regionów 
i spójności ugrupowania mają bowiem inwestycje o charakterze ogólnoeuropejskim, jakimi 
są połączenia TEN-T. 

Przyjęcie powyższych założeń pozwoliło na dokonanie oceny na podstawie wy-
ników modelu ESPON. Przeprowadzona symulacja ujawniła, że na przestrzeni 20 lat 
analizowana pomoc przyczyni się do widocznej absolutnej poprawy dostępności wspie-
ranych regionów. Ze zrozumiałych względów największe przyrosty dostępności związane 
z rozbudową połączeń TEN-T na tym obszarze dotyczą państw kohezyjnych południa 
Europy oraz nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w Europie Środkowej 
i Wschodniej. 

W stopniu największym poprawiłaby się dostępność regionów Portugalii (w 2021 roku 
o prawie 12 pkt proc. w stosunku do roku 2001). W Grecji przyrost ten wynosiłby ponad 
8 pkt proc., w Hiszpanii ponad 6 pkt proc. Z rozwojem sieci TEN-T w regionach celu 1 
unijne polityki regionalnej nie należy natomiast wiązać nadziei na istotną poprawę 
dostępności transportowej Irlandii. W roku 2021 pozostałaby ona praktycznie na tym 
samym poziomie co 20 lat wcześniej. Spośród nowych państw członkowskich poprawa 
dostępności w największym stopniu dotyczyłaby Litwy, Polski i Słowacji (ponad 10 pkt 
proc.). W przypadku pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej poddanych 
analizie przyrosty dostępności są również widoczne i wynoszą od ponad 6 pkt proc. do 
niemal 10 pkt proc. 

Ten zauważalny przyrost dostępności najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Euro-
pejskiej, wspieranych w ramach celu 1, nie oznacza jednak istotnej zmiany ich statusu. 
Przyrosty dostępności względem pozostałych regionów unijnych sięgające maksymalnie 
8 pkt proc. w Portugalii, 5 pkt proc. w Grecji, 3 pkt proc. w Hiszpanii i przeciętnie około 
5 pkt proc. w nowych państwach członkowskich nie są wystarczające do tego, by spo-
wodować znaczące przesunięcie się wspieranych obszarów w górę rankingu regionów 
centralnych i peryferyjnych. 

Wobec tego, że dostępność wszystkich wymienionych regionów kształtuje się na 
poziomie poniżej 60% średniej dla poszerzonej Unii Europejskiej, a w przypadku wielu 
z nich nie przekracza 40% tej średniej, nawet poprawa dostępności o ponad 8 pkt proc. 
w stosunku do reszty analizowanego obszaru (jak w przypadku Portugalii) nie pozwala 
na zmianę statusu tego kraju jako peryferyjnego w skali poszerzonej Unii. Tymczasem 
to właśnie poprawa dostępności regionów słabiej rozwiniętych względem regionów cen-
tralnych ma zasadnicze znaczenie dla procesów konwergencji gospodarczej. 
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Podstawą ostatecznych wniosków co do znaczenia wspólnotowej pomocy regio-
nalnej w sferze infrastruktury transportu dla spójności gospodarczej obszaru Unii 
Europejskiej są wyniki uzyskane w drugiej części modelu ESPON. Oszacowano w niej 
zmiany regionalnego PKB per capita wywołane realizacją sieci TEN-T w regionach celu 1 
oraz zmiany w dostępności regionów unijnych. Należy stwierdzić, że wpływ ten jest 
uderzająco niewielki. W ujęciu ogólnym dodatkowy przyrost PKB per capita regionów 
i krajów, które w największym stopniu korzystają i będą korzystać z pomocy regionalnej 
dla infrastruktury transportu, wyniesie na przestrzeni 20 lat nie więcej niż 1-2 pkt proc. 
w stosunku do średniej unijnej. 

Jedynie w przypadku kilku regionów NUTS-3 (ang. Nomenclature of Unitsfor Ter- 
ritorial Statistics) przyrost ten osiągnie poziom 3 pkt proc. Ich pozycja konkurencyjna 
względem reszty obszaru Unii Europejskiej nie poprawi się zatem znacząco. Co więcej, 
tak nieznaczna redukcja dysproporcji rozwojowych na tym obszarze, możliwa do uzy-
skania w efekcie rozbudowy infrastruktury transportu w regionach najsłabszych, nie 
wynika stąd, że większość państw członkowskich ma szansę odnotować w wyniku tych 
działań podobne, wysokie przyrosty PKB per capita. 

Wyniki uzyskane w modelu ESPON wskazują bowiem na to, że również absolutne 
zmiany PKB per capita indukowane rozwojem infrastruktury transportu w zacofanych 
gospodarczo regionach Unii Europejskiej będą niewielkie. Można zatem zaryzykować 
twierdzenie, że analizowane działania nie tylko nie redukują znacząco różnic w pozio-
mie rozwoju gospodarczego na obszarze Unii, ale w ogóle nie wpływają w zauważalnym 
stopniu na poziom PKB per capita. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować wniosek, w myśl któ-
rego unijna pomoc w sferze infrastruktury transportu udzielana regionom najsłabszym 
gospodarczo wydaje się mało efektywna z punktu widzenia zwiększania spójności go-
spodarczej obszaru Unii Europejskiej. Wysokie nakłady pochodzące z EFRR i Funduszu 
Spójności przeznaczane na rozwój infrastruktury transportu w regionach celu 1 skutkują 
wprawdzie zauważalnym wzrostem ich dostępności, jednak wzrost ten nie pociąga za 
sobą istotnej poprawy ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do reszty Unii. Jak wy-
nika z symulacji przeprowadzonych w ramach projektu ESPON, regiony otrzymujące 
największą pomoc w zakresie infrastruktury transportu zredukują w jej wyniku dystans 
rozwojowy dzielący je od reszty Unii (wyrażony różnicą PKB per capita) o zaledwie 
1-2 pkt proc. w ciągu 20 lat. 

Tezę, w myśl której pomoc regionalna Unii Europejskiej w sferze infrastruktury 
transportu w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej 
tego obszaru, należy uznać za zweryfikowaną negatywnie. Do uzyskanych wyników 



należy jednak podchodzić z dużą ostrożnością. Przebieg analizy determinowały bowiem 
w pewnym stopniu ograniczenia metodologiczne, które nie pozostały bez wpływu na 
uzyskane wyniki. 

W wykorzystanym modelu wpływ zmian w dostępności regionów na ich konku-
rencyjność i spójność obszaru Unii Europejskiej został odizolowany od wpływu innych 
czynników. Zabieg ten był konieczny z punktu widzenia celu prowadzonych analiz. Po-
ciąga on jednak za sobą nieuwzględnienie efektów synergii, które ujawniłyby się, gdyby 
konsekwencje rozwoju infrastruktury transportu analizować w szerszym kontekście 
kompleksowych programów rozwoju regionalnego (a takie są przecież przedmiotem 
wsparcia unijnej polityki regionalnej). 

Istotne ograniczenie stanowiła także niemożność uwzględnienia w szacunkach 
projektów transportowych realizowanych w regionach celu 1 poza siecią TEN-T. Takie 
ograniczenie analizy powoduje, że uzyskane wyniki nie mogą w pełni odzwierciedlać 
efektów całości działań podejmowanych na rzecz infrastruktury transportu w ramach 
polityki regionalnej Unii Europejskiej. 

W analizie nie brano ponadto pod uwagę wpływu rozbudowy infrastruktury trans-
portu realizowanej w regionach celu 1 poza systemem wspólnotowej polityki regionalnej 
(np, przy wykorzystaniu krajowych środków publicznych lub prywatnych). W połączeniu 
z inwestycjami prowadzonymi równolegle efekty analizowanych projektów transporto-
wych finansowanych ze środków unijnych dla dostępności i konkurencyjności wspiera-
nych regionów oraz procesów konwergencji gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej 
byłyby z pewnością większe. 

Znaczenie dla uzyskanych wyników miała sama konstrukcja modelu ESPON. Ob-
szarem odniesienia jest w nim całe terytorium poszerzonej Unii Europejskiej, co pozwala 
na ocenę efektów analizowanej pomocy dla spójności całego obszaru. Oznacza to jednak, 
że wpływ analizowanych inwestycji transportowych realizowanych w regionach celu 1 
rozkłada się na dużą liczbę regionów. Gdyby analiza była prowadzona w odniesieniu 
do obszaru mniejszego, uzyskano by zapewne wyniki świadczące o bardziej wyraźnym 
wpływie badanej pomocy na spójność tegoż obszaru. 

Modelowaniu poddano ponadto wpływ inwestycji transportowych realizowanych 
w regionach celu 1 traktowanych łącznie. Bez oceny wpływu takiego rozwiązania na 
uzyskane wyniki wypada poprzestać na stwierdzeniu, że większą wartość poznawczą 
miałoby poddanie modelowaniu wpływu tych inwestycji realizowanych w grupach 
regionów sąsiadujących ze sobą lub bardziej homogenicznych pod względem położenia 
geograficznego. Wyniki takie byłyby też z pewnością łatwiejsze do zinterpretowania. Jed-
nakże wobec braku innych modeli, w których byłby szacowany wpływ zmian wywołanych 
inwestycjami transportowymi w regionach celu 1 na ich dostępność i PKB per capita na 
tle pozostałych regionów unijnych, przyjęto go jako podstawę prowadzonych badań. 

Wyniki analizy wydają się zgodne z przedstawionymi ustaleniami teoretycznymi. 
Korzyści ze zwiększonej dostępności regionów słabiej rozwiniętych są udziałem nie 
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tylko ich samych, lecz także regionów centralnych, lepiej rozwiniętych. Można zatem 
mówić o pewnym bilansie korzyści, który jest nieznacznie pozytywny dla słabszych re-
gionów peryferyjnych. Niewielki jedynie efekt poprawy spójności możliwy do uzyskania 
dzięki wsparciu rozwoju infrastruktury transportu w regionach słabiej rozwiniętych 
można ponadto tłumaczyć tym, że w warunkach współczesnej gospodarki znaczenie 
czynnika dostępności regionów dla ich konkurencyjności może być mniejsze, niż to 
mu się zazwyczaj przypisuje. Coraz większą rolę odgrywają natomiast takie czynniki, 
jak innowacyjność gospodarki, łatwy dostęp do informacji i specjalistycznych usług 
gwarantowany przez nowoczesne technologie telekomunikacyjne, jakość instytucji życia 
społeczno-gospodarczego. 

Wnioski płynące z badań nie mogą jednocześnie stanowić podstawy do podważania 
zasadności udzielania wsparcia na rozwój infrastruktury transportu w ramach polityki 
regionalnej Unii Europejskiej. Wyposażenie w odpowiedniej jakości infrastrukturę 
transportu uznaje się bowiem za podstawową przesłankę rozwoju regionalnego. Należy 
zakładać, że w przypadku braku pomocy unijnej w tej sferze zdolność konkurencyjna 
najsłabiej rozwiniętych regionów Unii byłaby jeszcze mniejsza, a ich perspektywy roz-
wojowe dodatkowo ograniczone. Co więcej, porównanie dwóch scenariuszy rozwoju in-
frastruktury transportu zbadanych w ramach modelu ESPON (dotyczących budowy sieci 
TEN-T jedynie w regionach celu 1 oraz na całym obszarze UE-27) dostarcza kolejnych 
argumentów na rzecz prawdziwości wniosków płynących z wcześniejszych badań empi-
rycznych. Kierowanie środków na rozwój infrastruktury transportu do regionów słabiej 
w nią wyposażonych jest mianowicie bardziej efektywne z punktu widzenia możliwych 
oszczędności kosztów i czasu podróży - a zatem także potencjalnego wzrostu dostępności 
- niż ich alokowanie w regionach o dobrze rozwiniętej sieci transportowej. 

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że poprawa stanu infrastruktury trans-
portu w regionach słabszych nie jest warunkiem wystarczającym szybkiego odrobienia 
zaległości cywilizacyjnych dzielących wspierane regiony od pozostałych. W rozwoju 
infrastruktury transportu w regionach peryferyjnych nie należy zatem upatrywać klu-
cza do zapewnienia im sukcesu gospodarczego. Pomoc w tej sferze należałoby raczej 
traktować jako jeden z pożądanych elementów szerszych strategii rozwoju regional-
nego. Dopiero zintegrowanie pomocy dla infrastruktury transportu z działaniami na 
rzecz poprawy innowacyjności, podnoszenia kwalifikacji siły roboczej, dostosowania 
struktury gospodarczej do wymogów współczesnej gospodarki czy wreszcie rozwoju 
pozostałych sfer infrastruktury technicznej i społecznej w ramach kompleksowych 
strategii rozwoju regionalnego może doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności 
wspomaganych regionów oraz - w dłuższej perspektywie - do wyraźniejszego wzrostu 
spójności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej. 

Ograniczenia, jakie napotkała przeprowadzona analiza, uwidaczniają potrzebę pro-
wadzenia dalszych badań nad wpływem inwestycji transportowych na rozwój regionalny, 
w tym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. Pożądana byłaby zwłaszcza 



próba oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu w poszczególnych regionach 
lub państwach członkowskich Unii Europejskiej (a nie łącznie w regionach celu 1) na ich 
konkurencyjność lub na tempo redukowania różnic rozwojowych na obszarze Unii. 

Interesujące wyniki dałoby z pewnością zbadanie wpływu zmian dostępności wy-
wołanych inwestycjami transportowymi w danym regionie lub państwie (np. w Polsce) 
na jego rozwój gospodarczy nie tyle na tle całego obszaru Unii Europejskiej, ile w odnie-
sieniu do regionów lub państw sąsiednich (np. wschodniego pogranicza Unii lub państw 
Grupy Wyszehradzkiej). Wreszcie badaniu mogłyby być poddane konsekwencje wzrostu 
dostępności danego regionu lub grupy regionów, osiągniętego w wyniku zrealizowanych 
lub planowanych inwestycji w infrastrukturę poszczególnych gałęzi transportu. 

Wobec zarysowanych wyzwań badawczych opisane badania należy traktować jako 
przyczynek do dyskusji o potrzebie bardziej dogłębnej analizy roli, jaką infrastruktu-
ra transportu odgrywa w procesach rozwoju regionalnego. Uzyskane wyniki można 
zaś postrzegać jako punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych studiów nad 
wpływem pomocy regionalnej Unii Europejskiej w sferze infrastruktury transportu na 
konkurencyjność regionów i spójność gospodarczą. 

Przypisy 

1 Terminem „pomoc regionalna Unii Europejskiej w sferze in f ras t ruk tury t ranspor tu" świadomie 
objęto także wsparcie świadczone w ramach Funduszu Spójności. Mimo że beneficjentami tego instru-
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cyjność regionów. 
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częściej (np. w dokumentach programujących rozwój regionalny i wykorzystanie wspólnotowej pomocy 
regionalnej w Polsce), to jednak sama koncepcja dostępności nie była do tej pory dokładniej omówiona 
w polskiej literaturze przedmiotu. Szerzej na temat pojęcia, rodzajów i wskaźników dostępności regionów 
zob.: M. Bujnowski, Znaczenie dostępności regionów dla ich konkurencyjności i spójności gospodarczej 
obszaru zintegrowanego, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej" 2004, nr 261. 

3 Por.: M. Wegener, H. Eskelinen, F. Fürst, C. Schurmann, K. Spiekermann, Indicators of Geographi-
cal Position. Final Report of the Working Group "Geographical Position" of the Study Programme on 
European Spatial Planning, IRPUD, D o r t m u n d 2000. 

4 K. Spiekermann, M. Wegener, Socio-Economic and Spatial Impacts of Trans-European Networks: 
The SASI Project, 8th World Conference on Transport Research, Antwerp 1998. 
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5 Por. np.: European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and 
Development of the Regions of the European Union, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 1999. 

6 Ibidem. 
7 Dlatego też w analizach wpływu zmian w dostępności regionów na ich konkurencyjność i spójność 

gospodarczą przyjmuje się zazwyczaj stalą wartość „czynników przyciągających" (np. liczbę ludności lub 
poziom PKB poszczególnych regionów). Dzięki temu zmiany w dostępności regionów są przypisywane 
wyłącznie inwestycjom w infras t rukturę t ransportu , które decydują o wartości „czynnika powstrzy-
mującego" (kosztu, czasu podróży). Por.: B. Linneker, Transport Infrastructure and Regional Economic 
Development in Europe: A Review of Theoretical and Methodological Approaches, TRP 133, Department 
of Town and Regional Planning, University ofSheffield, Sheffield 1997, s. 44. 

8 Za: Standing Advisory Committee on Trunk Road Assesment, Transport Investment, Transport 
Intensity and Economic Growth: Interim Report, London 1998. Pominięto efekty popytowe inwestycji 
transportowych. 

9 Znaczenie większe niż koszt transportu ma w tym przypadku jakość usług transportowych. Por.: 
R. Vickerman, K. Spiekermann, M. Wegener, Accessibility and Economic Development in Europe, "Re-
gional Studies" 1999, No. 33, s. 3. 

10 Ibidem. 
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12 European Commission, ESDP. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and 
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nomics" 1995, Vol. 110, No. 4, s. 857-880. Por. też: B. Linneker, op.cit., s. 15-20; M.F. Dunford, R. Hall, 
A. Smith, L. Tsoukalis, Introduction [w:] Competitiveness and Cohesion in EU Policies, red. R. Hall, A. Smith, 
L. Tsoukalis, Oxford University Press, New York 2001, s. 18-20. 

14 Por.: European Commission, First Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official 
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15 Z powodu przypisania kosztom transportu roli czynnika decydującego o efektach aglomeracji 
i dyspersji. 

16 Por. np.: R. Vickerman, K. Spiekermann, M. Wegener, op.cit., s. 3. 
17 Są to główne instrumenty wsparcia infrastruktury transportu w ramach polityki regionalnej Unii 

Europejskiej. 
18 ESPON 2.2.1: The Territorial Effects of the Structural Funds. Third Interim Report, Luxembourg 

2004, s. 92. 
19 Rozróżnienie połączeń TEN-T i połączeń o znaczeniu regionalnym i lokalnym - oprócz przemawia-

jących za tym względów merytorycznych - ma istotne znaczenie w związku z metodologią oceny efektów 
pomocy regionalnej na rzecz infras t ruktury transportu dla spójności gospodarczej Unii Europejskiej, 
przeprowadzonej w ramach prezentowanych badań. 

20 W ramach projektu ESPON stworzono wiele modeli, które posłużyły do kompleksowej oceny kie-
runków rozwoju przestrzennego w poszerzonej Unii Europejskiej. W dalszej części opracowania określenie 



„model ESPON" jest odnoszone do jednego z nich, dotyczącego wpływu infras t ruktury t ransportu na do-
stępność i PKB per capita regionów Unii Europejskiej. Por.: ESPON 2.1.1. Territorial Impact of EU Transport 
and TEN Policies, Luxembourg 2004. 

* * * 

European Union Regional Aid in Sphere of Transport Infrastructure 
and Its Impact on Economic Integrity of EU Area 

(Summary) 

The thesis of the paper comprises the conclusion that the European Union regional 
aid in the sphere of transport infrastructure significantly facilitates improvement of 
economic integrity within the entire EU territory. In the analysis, the Author makes use 
of not only the condition of equipment in transport infrastructure of a given region, but 
also of the concept of regions' accessibility, in order to obtain more complete picture of 
the role played by transport infrastructure in the processes of regional development. 
The Author analyses the nature of a concept of "accessibility of regions" and analyses 
its influence on the region s competitiveness. There are also presented the results of the 
analysis on the accessibility of selected regions and the volume the European Union 
regional aid on behalf of the transport infrastructure. Moreover, the Author justifies 
a distinction between the aid of regional importance and projects included in the so-
-called Trans-European Transport Networks. 

The assessment of the aid influence was largely based on the results of surveys 
carried out within the framework of the complex international project ESPON (Euro-
pean Spatial Planning Observation Network). The project constitutes the hitherto most 
advanced attempts at assessment of the situation and trends of spatial development in 
the extended European Union, as well as the consequences of actions initiated within 
the framework of Community policies for the shape of the European space. Following 
several assumptions that allow the appliance of the ESPON model in assessing the im-
pact of the analysed aid on accessibility of the EU regions and economic integrity of its 
territory, there were obtained the results, on the basis of which the thesis presented at 
the beginning was verified negatively. 




