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Recenzja książki pt.
„Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T”
Pod koniec 2012 r. nakładem Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)
w Warszawie ukazała się książka pod tytułem „Rozwój gałęziowy transportu w Europie priorytetowe osie sieci TEN-T”. Jej autorami są prof. dr hab. Jacek Brdulak z Katedry
Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz pracownicy ITS:
mgr Piotr Pawlak i mgr Cezary Krysiuk.
W 2004 r. Wspólnota Europejska rozszerzyła się o dziesięć kolejnych państw.
W każdym z nich rozpoczęto, z finansową pomocą Unii Europejskiej, realizację
programów integracji krajowych systemów transportowych z siecią infrastrukturalną
Europy Zachodniej. System transportowy starego kontynentu rozwija się, i to zarówno od
strony organizacyjnej, technologicznej jak i ekonomicznej. Wzrost potencjału
transportowego wymaga jednak jego stałego monitorowania i analizowania, a także
prowadzenia prac prognostycznych w zakresie tendencji rozwojowych. Wymaga to
poszukiwań najnowszych danych statystycznych charakteryzujących funkcjonowanie
poszczególnych elementów systemu transportowego.
Na rynku wydawniczym nie znajdziemy obecnie aktualnych szerokich analiz rozwoju
gałęziowego transportu w Europie w kontekście polityki transportowej Unii Europejskiej
oraz potrzeb kształtowania zrównoważonego rozwoju całego europejskiego systemu
transportowego. Inicjatywa podjęta przez autorów budzi zatem uznanie tym bardziej, że
powyższe opracowanie może być użyteczne dla uczniów i studentów, a także dla
przedsiębiorców, którzy powinni dążyć do powiększania swej wiedzy na temat rozwoju
mechanizmów i tendencji europejskiego systemu transportowego.
Książka składa się z wprowadzenia i zakończenia oraz z siedmiu rozdziałów
stanowiących całościową analizę problemu zawartego w tytule. Zanalizowano wszystkie
gałęzie transportu i transeuropejskie sieci transportowe, gdzie scharakteryzowano główne
osie priorytetowe sieci TEN-T. Na tle ogólnej charakterystyki transportu jako działu
gospodarki narodowej, kryteriów jego klasyfikacji według gałęzi i rodzajów,
przedstawiono w książce strukturę systemu transportowego posługując się pojęciem
homeostatu Ashby’ego. Autorzy we wprowadzeniu przedstawili czynniki i uwarunkowania
kształtowania się systemów transportowych poszczególnych państw, w tym politykę
gospodarczą państw UE, która ma duże znaczenie dla kształtu obecnego i przyszłego
rozwoju systemu transportowego Europy. W dalszych rozdziałach omówiono zmiany
w rozwoju infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu i efektów ich działania, a także
szersze potraktowanie problematyki sieci TEN-T jako krwiobiegu gospodarczego Unii
Europejskiej. W kolejnych rozdziałach pracy Autorzy przedstawili zmiany w rozwoju
poszczególnych gałęzi transportu według układu chronologicznego głównych akcentów
polityki transportowej UE. Warto tu dodać, że transport drogowy był pierwszą gałęzią,
która znalazła się w dokumentach o podstawowym charakterze dla przyszłego kształtu
polityki transportowej UE.
W rozdziale 1 Autorzy dokonali analizy statystycznej obrazującej rozwój transportu
samochodowego w UE i pozostałych krajach Europy.
Rozdział 2 dotyczy transportu kolejowego i przedstawia bogaty materiał statystycznoanalityczny, obrazujący potencjał przewozowy kolei, rozwój infrastruktury kolejowej

i udział tej gałęzi transportu w rynku. Analizie poddano zmiany zachodzące w polskim
systemie kolejowym, wskazując na symptomy regresu, jaki obecnie obserwujemy i jego
skutki społeczno-gospodarcze.
W rozdziale 3 zanalizowano transport morski, a w rozdziale 4 transport lotniczy.
Wskazano na priorytety w rozwoju infrastruktury lotniczej. Porty lotnicze są obecnie
istotnymi elementami sieci TEN-T, a osiem polskich portów lotniczych należy już do tej
sieci - ich rozwój jest wspierany przez środki unijne.
W rozdziale 5 zanalizowano stan transportu wodnego-śródlądowego odgrywającego
ważną rolę w systemach transportowych państw UE (5% przewozu ładunków), lecz
niestety nie w Polsce. Autorzy podkreślają nieskuteczność działań w zakresie rewitalizacji
żeglugi śródlądowej w Polsce.
W rozdziale 6 analizie poddano transport przesyłowy, który obecnie nabiera coraz
większego znaczenia w Europie.
Drugą część opracowania stanowi rozdział 7 (objętościowo połowa książki)
poświęcony TEN-T. Program tworzenia transeuropejskich sieci transportowych jest
wynikiem wspólnej polityki transportowej UE i ważnym nośnikiem zmian, m.in.
infrastrukturalnych w europejskim transporcie. Autorzy porządkują wiedzę w tym
zakresie: podstawy polityczno-prawne, wymogi techniczne, elementy sieci, aktualną
sytuację w zakresie implementacji osi priorytetowych TEN-T oraz kosztów ich
finansowania. W ujednoliconej formie opisano 30 osi priorytetowych, ich rozwój i zmiany
jakie dzięki temu zachodzą w systemie transportowym Europy. Rozdział ten pokazuje,
w jaki sposób rozwija się infrastruktura transportowa UE. Syntetyczne omówienie
trzydziestu priorytetowych inwestycji transportowych (tzw. osi) TEN-T stanowi
przestrzenną, geograficzną ilustrację kierunków rozwoju infrastruktury transportowej Unii
Europejskiej. Intencją autorów było zapewnienie wszystkim zgłębiającym omawianą
problematykę podstaw dla uszczegółowiania swoich wywodów, analiz lub badań.
W Zakończeniu książki Autorzy podsumowują opracowanie syntetyzując swoje
rozważania. Opracowanie posiada też spis tablic i rysunków.
Opracowanie autorstwa J. Brdulaka, P. Pawlaka i C. Krysiuka wypełnia lukę szerokiej
dostępności informacji liczbowych odnośnie funkcjonowania poszczególnych gałęzi
transportowych w krajach Unii Europejskiej i wybranych krajach europejskich nie
będących członkami Unii. To szerokie kompendium wiedzy w zakresie stanu i perspektyw
rozwoju różnych gałęzi transportu i szczegółowy opis projektów priorytetowych osi
transportowych łączących Unię Europejską z innymi krajami. Autorzy wykorzystali
w pracy aktualną literaturę przedmiotu. Opracowanie zostało napisanie czytelnie
i poprawnie merytorycznie. Podsumowując, monografia podejmuje ważną problematykę,
której zrozumienie i popularyzacja ma duże znaczenie poznawcze dla polityki i praktyki
gospodarczej. Publikacja ta może być skierowana do środowiska transportowego, zarówno
naukowego, jak i biznesowego oraz dla studentów i uczniów szkół średnich.
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Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw
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