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PORÓWNANIE POTENCJAŁÓW TRANSPORTOWYCH POLSKI
I KRAJÓW UNIJNEJ „PIĘTNASTKI” W LATACH 1980-2012
W artykule bazującym na wynikach prowadzonej pracy statutowej ZDO/6411 pod tytułem
„Transportowe implikacje ćwierćwiecza gospodarki rynkowej w Polsce. Część I –
transport towarowy.” przedstawiono rezultaty porównań potencjału gospodarczego, w tym
przede wszystkim potencjału transportowego (transportu towarowego) krajów unijnej
„piętnastki” i Polski w latach 1980-2012. Analizę porównawczą poprzedzono omówieniem
historycznych uwarunkowań zacofania zagospodarowania transportowego Polski.
Reasumpcję artykułu stanowi syntetyczna charakterystyka współczesnego stanu polskiej
infrastruktury transportowej oraz posiadanego taboru towarowego.

COMPARISON OF THE TRANSPORT POTENTIAL OF POLAND
AND THE "Fifteen" EU COUNTRIES IN THE YEARS 1980-2012
The article based on the results of the ZDO/ 6411 statutory work being carried out,
entitled: "Transport implications of the quarter of century of the market economy in
Poland. Part I - transport of goods.", presents the results of comparisons of the economic
potential, including in particular the transport potential (freight transport) of the "Fifteen"
EU countries and Poland in the years 1980-2012. The comparative analysis was preceded
by the comentary of the historical conditions of the backwardness in the Polish transport
development. A synthetic characteristics of the modern state of the Polish transport
infrastructure and the freight rolling stock represents reconsideration of the article.
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Każdy proces wytwórczy wymaga transportu, a rozwój i złożoność procesów produkcji
i obrotu towarowego zwiększa wymagania zarówno ilościowe, jak i jakościowe
adresowane do transportu.
W zależności od poziomu ilościowo-jakościowego rozwoju transportu może on być
czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy, lub też w przypadku nie
nadążania za rosnącymi potrzebami obsługiwanego otoczenia istotną barierą ogólnego
rozwoju.
Powyższy paradygmat potwierdza cała historia materialnego rozwoju ludzkości. Odnosi
się on również w pełni do nietypowych warunków polskich, w których w okresie
nowożytnym to jest w ostatnich dwustu latach samodzielne i niezależne państwo polskie
funkcjonowało niespełna pięćdziesiąt lat z sześcioletnim interwałem okupacji hitlerowskiej
i ponad czterdziestoletnim podporządkowaniem imperium sowieckiemu.
Rozbiory Polski usankcjonowane ostatecznie w 1815 roku przez kongres wiedeński
dzieląc obszar państwa polskiego na trzy części zerwały na ponad 100 lat łączące je więzi
administracyjno-gospodarcze. Zapisy traktatu wiedeńskiego gwarantujące zachowanie
jedności gospodarczej Polski wg układu przedrozbiorowego zmieniły się szybko w bariery
celne, które doprowadziły do dezintegracji polskiej gospodarki, w tym dezintegracji
transportowej polskiego terytorium paraliżując jego transport wewnętrzny i znaczenie
w transporcie międzynarodowym. [15]
Rozwój społeczno-gospodarczy zaanektowanych obszarów został podporządkowany
interesom polityczno-gospodarczym każdego z zaborców.
Dotyczyło to w pełni również transportu, który obok zacofania materialnego wobec
transportu krajów zachodnioeuropejskich wkraczających w epokę intensywnej
industrializacji został praktycznie rozczłonkowany na trzy niezależne obszary
zorientowane gospodarczo, a przez to i komunikacyjnie na trzy różne kierunki.
Na poszczególnych terytoriach państwowych rozwijały się koncentryczne sieci
transportowe ukierunkowane ku rosnącym ośrodkom produkcji przemysłowej
i aglomeracjom miejskim państw zaborców. Transport traktowany był jako narzędzie
podporządkowania polskiego obszaru gospodarczego interesom tych państw. Ziemie
polskie traktowane były dodatkowo przez każdego z zaborców jako tereny peryferyjne, co
dodatkowo wpływało na narastanie dysproporcji w rozwoju transportu na obszarach Polski
i krajów ościennych.
Konsekwencje powyższej sytuacji były tym bardziej istotne i długofalowe, że miała ona
miejsce w okresie niezwykłego przyspieszenia rozwoju transportu w wyniku jego
mechanizacji.
Zastosowanie w XIX wieku trakcji mechanicznej, otworzyło przed transportem okres
rozwoju różny jakościowo od całej jego dawnej historii. [15]
Wprowadzenie jako siły napędowej kolejno: silnika parowego, silnika elektrycznego
i silnika spalinowego zmieniło radykalnie system transportowy świata, w tym przede
wszystkim Europy.
Pojawiły się nowe gałęzie transportu:
- transport kolejowy – pierwsza publiczna linia kolejowa została oddana do użytku w 1825
roku w Anglii, a już 25 lat później na świecie eksploatowano 38 tys. km linii kolejowych,
z tego 23 tys. km w Europie, a w 1900 roku odpowiednio 800 tys. km linii i 286 tys. km
linii. [15]
- transport samochodowy – pierwszy pojazd drogowy z silnikiem spalinowym zbudowany
został w 1884 roku, a już w 1928 roku na świecie eksploatowano ponad 25 mln pojazdów
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samochodowych, z tego ponad 23 mln w USA, ok. 1,3 mln w Wielkiej Brytanii, ok.
miliona we Francji, ok. pół miliona pojazdów w Niemczech. [8]
- transport lotniczy, który w rekordowo krótkim okresie kilkunastu lat, od 1903 roku to jest
od momentu pierwszego udanego wzlotu samolotu braci Wright, stał się integralną
składową systemów transportowych takich państw jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy
czy Francja.
Na ziemiach polskich przed 1850 rokiem zbudowano zaledwie dwie linie kolejowe
o podstawowym do dnia dzisiejszego znaczeniu, a mianowicie kolej górnośląską WrocławOpole-Mysłowice przedłużoną koleją krakowsko-śląską do Krakowa oraz kolej
warszawsko-wiedeńską biegnącą z Warszawy do Częstochowy łączącą się poza granicą
Królestwa Polskiego z koleją krakowską.
W drugiej połowie XIX wieku wśród budowanych linii kolejowych na obszarze Polski
zaczął dominować kierunek równoleżnikowy, przy rosnącym zagęszczeniu sieci na terenie
zaboru pruskiego i austriackiego. Rozbudowa sieci kolejowej w Królestwie Polskim,
zgodnie z rosyjską doktryną obronną zakładającą powstrzymanie rozwoju
zagospodarowania transportowego na swoim pograniczu ograniczyła się do budowy kilku
linii łączących Warszawę z centralnymi okręgami Rosji.
Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja w zakresie infrastruktury drogowej. W drugiej
dekadzie XIX wieku na ziemiach polskich funkcjonowało jedynie 600 km dróg bitych na
terenie Śląska.[15] W połowie XIX wieku długość tych dróg wzrosła do 8 tys. km, z czego
ponad połowa przypadała na tereny zaboru pruskiego.
Również w zakresie dróg dominował kierunek równoleżnikowy podporządkowany
interesom państw zaborców, którego przykładem mogą być szosy łączące Berlin ze
Szczecinem, Koszalinem, Gdańskiem czy też Berlin z Poznaniem. [15]
Ponad sto lat kolonizacyjnej gospodarki państw zaborczych przesądziło o pogłębieniu
zacofania zagospodarowania transportowego terytorium Polski, którego syntezę mogą
stanowić poniższe dane: na progu II Rzeczypospolitej w 1919 roku Polska posiadała:
zaledwie 7,1 tys. km linii kolejowych (na ponad milion km linii na świecie, w tym 380 tys.
km linii w Europie), 22 tys. pojazdów samochodowych (przy ponad 25 mln pojazdów
zarejestrowanych na świecie w tym ok. 3 mln pojazdów zarejestrowanych w Europie),
kilka statków pełnomorskich przy flocie światowej liczącej ponad 50 tys. jednostek,
z których ponad 90% napędzanych już było silnikami parowymi, kilka samolotów
komunikacyjnych przy flocie światowej liczonej w tysiącach sztuk. [8]
Po dwudziestu latach niepodległości w 1938 roku Polska posiadała jedynie 63 tys. km
dróg o utwardzonej nawierzchni, spośród których do ruchu samochodowego
dostosowanych było zaledwie trzy tysiące kilometrów. Drogi te podobnie jak linie
kolejowe, których wybudowano w latach 1920-1938 1,7 tys. km, w przytłaczającej
większości zostały odziedziczone po państwach zaborczych. Pomimo ambitnych planów
(pierwszy program budowy autostrad w Polsce prof. M.W.Nestorowicza ogłoszony
w 1936 roku, nota bene w swoich zasadniczych zarysach pokrywający się na powojennym
terytorium Polski, z jego współczesną wersją) na przeszkodzie stawał permanentny brak
publicznych środków finansowych. Podjęcie budowy autostrad założono w kolejnym
wieloletnim planie rozwoju Polski ministra E. Kwiatkowskiego na lata 1940-1954.
W Polsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku wydatki preliminowane w budżecie
państwa na budowę dróg nie przekraczały 3 mln zł, co odpowiadało kosztom budowy ok.
20km dróg. [15]

19

Transport Samochodowy 4-2014

W 1927 roku szacowano, że przebudowa 25% istniejących dróg na samochodowe
i wybudowanie drugie tyle nowych dróg o udoskonalonych nawierzchniach kosztowałaby
2,5 mld zł. [15]
Pomimo olbrzymich wysiłków (budowa od podstaw portu gdyńskiego, budowa
centralnej magistrali kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią) w okresie dwudziestolecia
międzywojennego nie udało się generalnie przezwyciężyć zacofania zagospodarowania
transportowego kraju, w tym zakończyć unifikację trzech niezależnych układów
porozbiorowych w pełni skoordynowany narodowy system transportowy.
Skutki II wojny światowej w postaci zarówno ogromnej skali zniszczeń, jak również
zmian terytorialnych nie tylko utrwaliły, ale wręcz pogłębiły zacofanie transportowe kraju.
Powojenna odbudowa kraju, w tym transportu podporządkowana interesom
gospodarczo-politycznym rosyjskiego hegemona wpłynęła w sposób zasadniczy na kształt
polskiego systemu transportowego. Rozwój gospodarki, podporządkowany militarnym
celom ZSRR, opierający się w pierwszym rzędzie na rozwoju przemysłu ciężkiego
i sektora wydobywczego, wymusił w pierwszym rzędzie rozbudowę względnie taniego
i masowego transportu kolejowego z jednoczesnym niedoinwestowaniem pozostałych
gałęzi transportu, w tym przede wszystkim dominujących w nowoczesnych gospodarkach
rynkowych transportu samochodowego i lotniczego.
Właściwego miejsca w systemie transportowym kraju, pomimo korzystnych
uwarunkowań naturalnych, nie mogła osiągnąć również, w tym przypadku przede
wszystkim z powodu wysokiej kapitałochłonności, żegluga śródlądowa.
Ograniczona dostępność do środków kapitałowych wpłynęła generalnie na
w pierwszym rzędzie rozwój ilościowy odbudowywanego, a praktycznie tworzonego od
podstaw powojennego systemu transportowego kraju. Dotyczyło to zarówno infrastruktury
transportowej, taboru, jak i organizacji pracy i technologii przewozowych. Pomimo
rosnącej skali realizowanych przewozów i pracy przewozowej, wynikającej z ogromnej
(w znacznej części nieracjonalnej) transportochłonności gospodarki polskiej, system
transportowy kraju coraz bardziej stawał się skansenem transportowym o nikłym stopniu
korelacji z systemem europejskim. Szansę zmiany tych niekorzystnych tendencji
przyniosła dopiero transformacja ustrojowa z 1989 roku zmieniająca radykalnie zasady
i kierunki funkcjonowania polskiej gospodarki.
Zachodzące przeobrażenia zostały istotnie zdynamizowane w wyniku podjętych
procesów dostosowawczych podjętych od wejścia w życie 1 lutego 1994 roku umowy
stowarzyszeniowej Polski ze Wspólnotami Europejskimi i złożenia przez Polskę 8
kwietnia 1994 roku oficjalnego wniosku o członkostwo a zakończonych 1 maja 2004 roku
akcesją Polski do Unii Europejskiej.
Dla zilustrowania skali zacofania polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim
transportu, dane z okresu trzydziestu lat rozwoju polskiego transportu towarowego
odniesiono do rozwoju transportowego krajów tak zwanej „piętnastki”, obejmującej
najwyżej rozwinięte państwa zachodnioeuropejskie: Austrię, Belgię, Niemcy, Danię,
Grecję, Hiszpanię, Finlandię, Francję, Włochy, Luksemburg, Irlandię, Holandię,
Portugalię, Szwecję, Wielką Brytanię (formalnie Unię Europejską utworzyło 12 państw
dopiero 1 lutego 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht.
W 1995 roku do UE dołączyły Austria, Finlandia, Szwecja, w 2004 roku obok Polski
Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta i Słowenia, w 2007 roku
Rumunia i Bułgaria i w 2013 roku Chorwacja).
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Stan wyjściowy (lata 1980-1990) oraz efekty procesów dostosowawczych w latach
1995-2012 polskiego transportu towarowego do transportu unijnego w sposób syntetyczny
ilustrują dane tablic 1-4.
Tabl.1
Zestawienie podstawowych danych charakteryzujących UE („piętnastkę”) oraz Polskę w latach
1980-2012
Table 1
A summary of key data describing the EU ("fifteen"), and Poland in the years 1980-2012
Wyszczególnienie

Unia Europejska „piętnastka”
1980 1990

Polska

1995 2000 2005 2010 2012

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Ludność, w mln osób (1)

352

364

372

377

PKB w cenach bieżących,
w mld USD (2)

3504 6892

8861

8121 12999 15062 15387 56,5

64,5 139 171 304 470

23,8

21,5

6792

8759 10255 11337

PKB na mieszkańca w
cenach bieżących, w
9,8 18,9
tys. USD
PKB w cenach bieżących,
●
●
w mld euro (3)
Naklady inwestycyjne na
infrastrukturę transportową, 46 61(4)
w mld euro (3)
Udział nakładów na
1,3 1,2(4)
infrastrukturę w PKB, w %
Udział transportu w
●
●
tworzeniu PKB, w %
Zatrudnienie ogółem, w mln
●
158
osób (5)
Zatrudnienie w transporcie i
gospodarce magazynowej,
●
●
w mln osób
Udział zatrudnionych w
transporcie i gospodarce
●
●
magazynowej, w %
Wielkość pracy
przewozowej transportu
1153 1356
towarowego, w mld tkm
Wielkość pracy przewoz.
transportu towarowego na
3246 3721
mieszkańca, w tkm/osob
Transportochłonność w
tkm/1000 dolarów wg cen
329 196
bieżących(bez transportu
morskiego)

382

33,9

396

37,9

62,5(b) 80,8 106,3 98,8©

399

35,7

38,2 38,3 38,2 38,2 38,5 38,5

3,6

4,5

490

38,5

1,6

1,7

8,0 12,3 12,7

11657
(a)

●

●

106 186 244 355

81,8
(a,d)

●

●

0,9

1,2

2,1

7,2 9,3(a)

370
(a)

0,92

0,92

1,03

0,86 0,7(a)

●

●

0,8

0,7

0,9

2,0 2,5(a)

4,0

●

4,6

4,9

4,8(a)

●

●

5,7

6,8

5,0

5,3

156

168

171

●

166(a)

●

6,2

●

7,3

8,3

8,4(a)

●

●

0,33 0,4 0,45 0,48

0,5

3,97

●

4,26

●

5(a)

●

●

2,2

3,4

3,5

137 134 151 196 288

305

5,5

17,5 15,5 15,5 12,9 14,1 14,3

2,6

3,5

1524

1799 1960 1802 1708

199

4096

4773

521

4550 4280

5565 3586 3474 3900 5130 7485 7900

172

221

150

120

3522 2124 1262 811 803 811

111

824

a) 2011, b) bez Holandii i Grecji, c) bez Belgii, Irlandii i Grecji, d) bez Belgii, Danii, Irlandii, Włoch i Grecji
Źródło: zestawienie własne na podstawie:
1. Dane dla UE za lata 1980-2005: Eurostat Yearbook 2004, Luksemburg 2004, lata 2010-2012 obliczenie na
podstawie danych Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2012, Warszawa 2012. Dane dla Polski: Roczniki
Statystyczne GUS z lat 1990-2014
2. Dane World Economic Outlook Database, International Monetarny Fund, kwiecień 2014,
http://www.inf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata
3. Spending on transport infrastructures 1995-2011, Trends, Policies, Date, International Transport Forum,
OECD http://www.internationaltransportforum.org/stasticis/investment/invindex.html
4. EU transport in figures, Statistical Pocketbooks, 2nd issue, Luksemburg 1997
5. Dane dla UE: Roczniki EU transport in figures, Statistical Pocketbook za lata 1997-2012, oraz Employment
and social development in Europe 2012. Komisja Europejska listopad 2012 Dane dla Polski Roczniki
Statystyczne GUS za lata 1997-2014
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Tabela 2
Infrastruktura transportowa Unii Europejskiej („piętnastki”) i Polski w latach 1980-2012
Table 2
Wyszczególnienie

Unia Europejska

Polska

1980 1990 1995 2000 2005 2010
Sieć drogowa w tys. km (1)

2613 2685 3045 3500 4000 4100

w tym autostrady w tys. km

30,6 39,7 49,2 51,5

58

Sieć kolejowa w tys. km

165

160

156

152

150

2012 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012
4300

148

218

237

250

254

274

281

63,3 64,1(2)

0,1

152

152

27,4

0,2

0,2

0,4

0,5

0,9

1,4

24

22,6 21,6 19,8

20

20

w tym linie zelektryfikowane w
tys. km
w tym linie TGV w tys. km

●

●

●

●

83

●

●

6,8

0,4

1

2,4

2,7

4,3

6,6

6,9

0

0

0

0

0

0

0

Sieć rurociągów w tys. km

18,3 19,5 20,5 22,1

23

24,5

26(2)

2

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,4

Sieć śródlądowych szlaków
żeglugowych w tys. km

30,7 29,7 30,2 31,1

32

31,5 31,4(2)

4

4

4

3,8

3,6

3,7

3,7

11,4 11,6 11,7 11,9 11,9 11,9

1) Dane szacunkowe ze względu na zróżnicowanie klasyfikacyjne dróg w poszczególnych krajach
2) Rok 2011
Źródło: zestawienie własne na podstawie:
Lata 1980-1995 dane dot. Unii Europejskiej: EU transport in figures Statistical Pocketbook, 2nd issue,
Luksemburg 1997
Dane dot. Polski Rocznik Statystyczny GUS 1990, Warszawa 1990 oraz Rocznik Statystyczny GUS
1997,Warszawa 1997
Lata 2000-2012 dane dot. Unii Europejskiej: obliczenia własne na podstawie danych: EU transport in figures,
Statistical Pocketbook 2014, Luksemburg 2014
Dane dot. Polski: Rocznik Statystyczny GUS 2010, Warszawa 2010, Rocznik Statystyczny GUS 2014,
Warszawa 2014

Tabela 3
Środki transportu Unii Europejskiej („piętnastki”) i Polski w latach 1980-2012
Table 3
Transport means of the European Union ("Fifteen"), and Poland in the years 1980-2012
Wyszczególnienie

Unia Europejska „piętnastka”
1980 1990 1995 2000 2005

Samochody ciężarowe, w tys.
10847 15989
sztuk
Wagony kolejowe do przewozu
1221 838
ładunków, w tys. sztuk
Liczba statków> 1000 DWT w
●
●
sztukach
w tym statki pod banderami
●
●
narodowymi kr. unijnych, w szt.

2010

17984 22965 26059 27743
620

490

Polska
2012 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012
●

618,9 1045 1354 1879 2301 2982 3178

441 240(1) 210(1) 194,8 89,9 73,4 97,8 103 89,7 91,4

7750 8326 10252 11038 11444 331 247 168 128 118 121 110
3632 3350 3196 3300

3345

331 247 168

●

●

●

7

1) Dane dotyczące kolei będących członkami UIC, nie obejmują wagonów prywatnych operatora
2) 1999
3) 2008
Źródło: zestawienie własne na podstawie:
Lata 1980-1995 dane dot. Unii Europejskiej: EU transport in figures, Statistical Pocketbook, 2nd issue,
Luksemburg 1997
Dane dot. Polski Rocznik Statystyczny GUS 1990, Warszawa 1990 oraz Rocznik Statystyczny GUS
1997,Warszawa 1997
Lata 2000-2012 dane dot. Unii Europejskiej: obliczenia własne na podstawie danych: EU transport in figures,
Statistical Pocketbook 2014, Luksemburg 2014
Dane dot. Polski: Rocznik Statystyczny GUS 2010, Warszawa 2010, Rocznik Statystyczny GUS 2014,
Warszawa 2014
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Tabela 4
Wielkość i struktura pracy przewozowej transportu towarowego w Unii Europejskiej („piętnastki”)
i w Polsce w latach 1980-2012
Table 4
The size and structure of hau;age work of the freight transport in the European Union ("Fifteen"),
and Poland in the years 1980-2012
Wyszczególnienie

Unia Europejska „piętnastka”

Polska

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012
ogółem, w mld tkm
w tym: transportem
drogowym, w mld tkm
transportem kolejowym,
w mld tkm
żeglugą śródlądową, w
mld tkm
rurociągami, w mld tkm

1153 1356 1524 1799 1960 1802 1708

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2012
199

137

134

151

196

288

305

51,5

75

120

214

233

661

915

1103 1329 1482 1333 1238

44

40

287

255

220

257

262

256

264

135

81,8 68,2

113

113

116

127

126

131

128

90

82

54,4

49,9

0,9

1,2

1,3

78

17,1 13,9 13,5

20,3

25,4

24,2 22,3

2,3

1,0

48,8 48,9
1,0

0,8

92

73

86

86

Struktura gałęziowa
pracy przewozowej, w
proc.
transport drogowy

57,4

67,5

72,3

73,8 75,6

74,0

72,5

22,5 29,4 38,4

49,7

61

74,3 76,4

transport kolejowy

14,3 13,4

67,8 59,7 50,8

16,9 16,0

24,9

18,8

14,4

14,2

15,5

36,1

25,4

żegluga śródlądowa

9,8

8,3

7,6

7,1

6,4

7,3

7,5

1,1

0,7

0,8

0,7

0,4

0,3

transport rurociągowy

8,0

5,4

5,6

4,8

4,6

4,5

4,5

8,6 10,2 10,1

13,4

12,9

8,4

7,3

0,7

Źródło: zestawienie własne na podstawie:
Lata 1980-1995 dane dot. Unii Europejskiej: EU transport in figures, Statistical Pocketbook, 2nd issue,
Luksemburg 1997
Dane dot. Polskie Rocznik Statystyczny GUS 1990, Warszawa 1990 oraz Rocznik Statystyczny GUS
1997,Warszawa 1997
Lata 2000-2012 dane dot. Unii Europejskiej: obliczenia własne na podstawie danych: EU transport in figures,
Statistical Pocketbook 2014, Luksemburg 2014
Dane dot. Polski: Rocznik Statystyczny GUS 2010, Warszawa 2010, Rocznik Statystyczny GUS 2014,
Warszawa 2014

W 1980 roku ludność Polski stanowiła 10,1% potencjału ludnościowego „piętnastki”,
a w 2012 roku 9,65% tego potencjału.
Niewielkiemu spadkowi polskiego potencjału ludnościowego w stosunku do potencjału
ludnościowego krajów „piętnastki” (co nota bene potwierdza kryzys demograficzny
naszego społeczeństwa) towarzyszył wzrost polskiego potencjału gospodarczego
w stosunku do potencjału gospodarczego „piętnastki”. Polski produkt krajowy brutto,
liczony w bieżących dolarach amerykańskich wzrósł z 1,6% w 1980 roku, poprzez 2,1%
w 2000 roku do 3,2% w roku 2011 produktu krajowego brutto krajów „piętnastki”.
Należy w tym miejscu podkreślić, że pomimo istotnego, bo aż dwukrotnego wzrostu
w okresie 30 lat polskiego potencjału gospodarczego w stosunku do potencjału
gospodarczego „piętnastki” pozostaje on nadal nader skromny.
Zróżnicowanie potencjałów gospodarczych Polski i krajów „piętnastki” wygląda
korzystniej pod względem PKB przypadającego na mieszkańca, który liczony w bieżących
dolarach amerykańskich w Polsce w 2012 roku stanowił 33% wartości PKB
przypadającego na mieszkańca „piętnastki”, przy 21% w 2000 roku i 16% w roku 1980.
(tab.1)
Wielkość zatrudnienia ogółem w Polsce w stosunku do liczby pracujących ogółem
w krajach „piętnastki” charakteryzował spadek z 11,07% w 1990 roku, poprzez 9,22%
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w 2000 roku do 7,54% w 2005 roku oraz wzrost w ostatnich latach, do 8,61% w 2012
roku.
Najwyższy, ponad jedenastoprocentowy w roku 1990 udział zatrudnionych ogółem
w Polsce, w stosunku do zatrudnionych ogółem w krajach „piętnastki” wynikał
z funkcjonującego jeszcze wówczas w Polsce systemu pełnego zatrudnienia, a najniższy
7,54% w roku 2005 z apogeum zjawiska bezrobocia w Polsce.
W krajach „piętnastki” spośród 156 mln zatrudnionych ogółem w 1995 roku i 166 mln
zatrudnionych ogółem w 2011 roku zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej
liczyło odpowiednio 6,2 oraz 8,4 mln osób, co stanowiło odpowiednio 4-5%.
Udział pracujących w transporcie i gospodarce magazynowej w zatrudnieniu ogółem
w Polsce był w porównywanych latach o 1,5-1,8 punkta procentowego niższy i aczkolwiek
rośnie od 330 tys. osób w 1995 roku do ponad 0,5 mln osób w 2012 roku, to nadal stanowi
jedynie niespełna 6% liczby zatrudnionych w tym sektorze w krajach „piętnastki” (przy
5,32% w roku 1995).
Praca przewozowa lądowego transportu towarowego krajów „piętnastki”
uwzględniająca wewnątrz unijne przewozy transportem morskim wzrosła w latach 19802012 o 48%, z 1153 mld tkm do 1708 mld tkm, przy czym w ostatnich latach uległa,
przede wszystkim w wyniku kryzysu gospodarczego, zmniejszeniu z najwyższego
poziomu w 2005 roku wynoszącego 1960 mld tkm poprzez 1802 mld tkm w roku 2010.
Praca przewozowa polskiego lądowego transportu towarowego w latach 1980-2012
wzrosła w zbliżonej skali o 53% (ze 199 do 305 mld tkm), aczkolwiek wzrost ten był
rozłożony odmiennie w czasie, gdyż w pierwszych porównywalnych okresach (1990,
1995, 2000) jednym ze skutków transformacji gospodarczej był głęboki spadek
realizowanych przewozów i pracy przewozowej. Dopiero w roku 2005 polska produkcja
transportowa powróciła do jej poziomu z roku 1980. Praktycznie realny wzrost pracy
przewozowej polskiego transportu towarowego przyniosło pięciolecie 2005-2010 (wzrost
o 47%).
Różny przebieg rozwoju produkcji transportowej lądowego towarowego transportu
polskiego i takiegoż transportu krajów „piętnastki” skutkował dużą zmiennością wielkości
ich relacji. W latach 1980 i 2012 praca przewozowa polskiego transportu towarowego
stanowiła 17% pracy przewozowej transportu towarowego krajów „piętnastki” przy 8,5%
w latach 1995-2000 i 10% w latach 1990 i 2005.
Z powyższych danych wynika, że praca przewozowa polskiego lądowego transportu
towarowego w 2012 roku w stosunku do pracy przewozowej transportu towarowego
krajów „piętnastki” nadal charakteryzuje się znacznie wyższym udziałem od udziału:
potencjału ludnościowego (10%), potencjału gospodarczego mierzonego PKB (3,2%),
liczby osób zatrudnionych ogółem (8,5%), czy też liczby zatrudnionych w transporcie
i gospodarce magazynowej (6%).
Wskazuje to na protransportowy charakter polskiej gospodarki wynikający z jednej
strony z centralnego położenia kraju w Europie, stwarzającego naturalne warunki do
rozwoju przewozów międzynarodowych (tylko praca przewozowa międzynarodowego
polskiego transportu samochodowego w roku 2012 przekroczyła 155 mld tkm, co
stanowiło 54% globalnej pracy przewozowej lądowego transportu towarowego), z drugiej
strony świadczy o nadal nadmiernej transportochłonności gospodarki polskiej, która
pomimo blisko czterokrotnego spadku (z 3500 tkm/1000 USD PKB w 1980 roku do 824
tkm/1000 USD PKB w 2012 roku) jest nadal wielokrotnie wyższa od odpowiedniego
wskaźnika charakteryzującego kraje „piętnastki”, którego wartość w latach 2010/2012
wynosiła 110-120 tkm/1000 USD.
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Również niekorzystnie przedstawia się relacja wartości wskaźnika ilustrującego liczbę
zrealizowanych przez polski i unijny transport towarowy tkm w odniesieniu do jednego
mieszkańca kraju, która wzrosła z 3586 tkm w 1990 roku do 7900 tkm w roku 2012, przy
odpowiednio 3721 i 4280 tkm w krajach „piętnastki”.
Wspomniana produkcja transportowa realizowana była na sieci transportowej
odbiegającej nadal, pomimo istotnego postępu w ostatnich latach, szczególnie w aspekcie
jakościowym od sieci transportowej krajów „piętnastki” (tabl.2).
Polska sieć dróg utwardzonych licząca w 2012 roku 281 tys. km, stanowiła już 6,5%
długości sieci drogowej krajów „piętnastki” (przy 5,6% w roku 1980), ale w dalszym ciągu
polskie autostrady liczące w 2012 roku 1400 km stanowiły jedynie 2,2% długości
autostrad w krajach „piętnastki” (przy czym w latach 1980-1995 relacja ta wynosiła
poniżej 0,5%).
Istotnym było i jest w dalszym ciągu nierównomierne rozłożenie krajowej sieci
drogowej z jej wyraźną koncentracją w południowo-zachodniej i centralnej części kraju
(średnia gęstość dróg utwardzonych w woj.śląskim przekracza 160 km/100km
kwadratowych, a w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim wynosi zaledwie
50km/100km kwadratowych) oraz fragmentaryczność powstających dróg wyższych
kategorii (dróg ekspresowych i autostrad), które nadal nie tworzą jednolitych ciągów
transportowych.
Podstawowym wyzwaniem pozostaje przede wszystkim niska jakość utwardzonej sieci
drogowej (zarówno miejskiej, jak i pozamiejskiej) złożonej w blisko 83% z dróg
powiatowych i gminnych (mających generalnie niskie parametry i stan techniczny),
a jedynie w 6,8% z dróg krajowych (18,6 tys km, z czego ok. 60% jest w dobrym stanie
technicznym), w 10,4% z dróg wojewódzkich i zaledwie w 0,56% z autostrad i dróg
ekspresowych (2010 r.).[1]
Do wymaganego przez nowoczesny transport samochodowy nacisku 115KN/oś
dostosowana była nawierzchnia tylko na nieco ponad 1/5 dróg krajowych.[1]
Słabością infrastruktury drogowej w Polsce jest także:
- niewystarczająca sieć połączeń pomiędzy południem a północą kraju
- brak sieci dróg umożliwiających sprawne przejazdy w miastach i ich otoczeniu (brak
obwodnic, wiele dróg krajowych i wojewódzkich przebiega przez centra miast lub wsi)
- niska jakość połączeń pomiędzy miastami wojewódzkimi. [10]
W obrębie izochrony drogowej 60 minut (która może być utożsamiana z zasięgiem
rynku pracy) względem ośrodków wojewódzkich znajduje się obecnie 58% ludności
kraju.[10]
Utrzymujące się niedostosowanie polskiej sieci drogowej do potrzeb potwierdza fakt,
że w latach 2000-2010 długość dróg utwardzonych wzrosła o 9,6% podczas gdy PKB
wzrósł o 46%, a liczba pojazdów silnikowych o ponad 63%. Oznacza to, że przyrost sieci
dróg utwardzonych pozostał wyraźnie w tyle zarówno za wzrostem liczby pojazdów w
ruchu, jak i za wzrostem PKB.[14]
W efekcie w 2010 roku w Polsce na 1 km dróg utwardzonych przypadały 84 pojazdy,
przy średniej unijnej 54 pojazdy.
Również sieć kolejowo skoncentrowana była i jest szczególnie w południowozachodnich regionach kraju (najniższą gęstością sieci kolejowej charakteryzują się
województwa: podlaskie i lubelskie), przy czym przy spadku jej długości z 24,4 tys. km
w 1980 roku do 20,0 tys. km nadal stanowiła ona ok. 14% sieci kolejowej krajów
„piętnastki”. Poza stopniem elektryfikacji sieć ta odbiegała i odbiega znacznie od
parametrów technicznych większości sieci kolejowej krajów „piętnastki”. Wspomniany
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rozwiew techniczny między sieciami pogłębia wysoka dekapitalizacja polskiej sieci
kolejowej prowadząca do stanu technicznego wymuszającego ze względów
bezpieczeństwa różnego typu ograniczenia ruchowe dotyczące zarówno prędkości, jak
i długości i obciążenia pociągów.
Polską infrastrukturę kolejową charakteryzuje m.in. wysoki odsetek torów ułożonych
na podkładach drewnianych, które w dużej części przekroczyły nominalny okres
eksploatacji, układy torowe na stacjach niedostosowane do współczesnych potrzeb, zły
stan techniczny obiektów inżynieryjnych i sterowania ruchem, zły stan rozjazdów, brak
systemów bezpiecznej kontroli jazdy, niewystarczająca liczba skrzyżowań
wielopoziomowych z drogami kołowymi (w ciągach eksploatowanych linii kolejowych
znajduje się ponad 14 tys. skrzyżowań z drogami kołowymi i przejść dla pieszych,
z których tylko 20% wyposażonych jest w aktywne zabezpieczenia).[14]
Generalnie zaledwie 30% sieci kolejowej jest dobrej jakości.[10]
Skrajnym dowodem odstawania jakościowego polskiej sieci kolejowej od sieci
kolejowej krajów „piętnastki” jest fakt braku w Polsce linii kolejowych TGV (pociągów
dużej prędkości) przy 1 tys. km takowych linii w krajach „piętnastki” już w roku 1990 i 7
tys. km w roku 2012. W Polsce prędkość pociągów 160km/h w 2010 roku osiągalna była
zaledwie na 7% długości eksploatowanych szlaków kolejowych, a prędkości 120 km/h na
niespełna 15% szlaków.[14]
Z badań na temat wzajemnej dostępności największych miast Polski połączeniami
kolejowymi wynika, że żadna para polskich ośrodków metropolitalnych nie posiada
połączenia kolejowego o czasie przejazdu, poniżej 1 godziny, a tylko w przypadku
połączenia pomiędzy Krakowem a aglomeracją górnośląską czas przejazdu jest krótszy niż
2 godziny.[7]
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie sieci śródlądowych szlaków żeglownych,
gdzie względnie korzystnym wskaźnikom porównań międzynarodowych długości sieci
(polska sieć licząca 3600km, w tym 2413 km uregulowanych i żeglownych rzek, 644 km
skanalizowanych odcinków rzek, 344 km kanałów i 259 km żeglownych jezior odpowiada
niespełna 13% sieci śródlądowych szlaków żeglownych krajów „piętnastki”, towarzyszy
ogromny rozwiew jakościowy. Polska dysponuje siecią, a właściwie odcinkami dróg
wodnych o standardach wymaganych przez nowoczesną żeglugę liczącą zaledwie kilkaset
kilometrów. Parametry drogi wodnej klasy IV i V to jest umożliwiającej żeglugę jednostek
powyżej 1000 ton posiada niespełna 200 km żeglownych szlaków wodnych, czyli ok. 5,5%
ich całkowitej długości.[14] Co więcej w odróżnieniu od sieci kolejowej i przede
wszystkim sieci drogowej brak nie tylko istotnych działań, ale nawet realnych planów
rozwoju tej sieci.
Na terytorium Polski funkcjonują cztery duże porty morskie, to jest: Gdańsk, Gdynia,
Szczecin, Świnoujście należące do transeuropejskiej sieci transportowej oraz 57
mniejszych portów i przystani.[14]
Na tle całej Unii Europejskiej Polska ma wystarczającą dostępność morską, gdy w całej
Wspólnocie istnieje ok. 1200 portów i przystani morskich, co oznacza, że na 1 port
i przystań morską przypada średnio 6,6 mld euro unijnego eksportu i importu, podczas gdy
w Polsce wskaźnik ten wynosi 4,2 mld euro.[2]
Słabością polskich portów morskich jest ich oddalenie od oceanicznych szlaków
żeglugowych, a także słabość lądowych połączeń transportowych z głównymi ośrodkami
gospodarczymi i ich zapleczem.[2]
Do podstawowych problemów istniejącej infrastruktury portowej należą: zbyt małe
głębokości basenów portowych, niedostateczne dopuszczalne obciążenie nabrzeży
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przeładunkowych, znaczna dekapitalizacja pozostałych elementów infrastruktury
portowej.[2]
Odnośnie potencjału infrastruktury lotniczej to na terytorium Polski funkcjonuje jeden
krajowy port lotniczy w Warszawie oraz 10 portów regionalnych obsługujących regularne
loty komunikacyjne, przy 324 takich lotniskach w krajach „piętnastki” (w rejestrze Urzędu
Lotnictwa Cywilnego w 2010 roku ujęte były 54 lotniska cywilne oraz 53 lądowiska).[2]
W porównaniu z innymi gałęziami transportu infrastruktura transportu lotniczego,
w części dotyczącej 11 portów lotniczych obsługujących regularną komunikację lotniczą,
jest relatywnie nowoczesna.
Rozbudowy wymaga infrastruktura połączeń drogowych i kolejowych umożliwiających
zwiększenie dostępności do istniejących portów lotniczych. Do chwili obecnej połączenia
kolejowe posiadają jedynie lotniska w Krakowie i w Warszawie, a połączenia drogowe
wyższej kategorii lotniska w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.
W przedmiotowych porównaniach potencjału transportowego Polski i krajów
„piętnastki” korzystniej od porównań infrastruktury transportowej przedstawiają się (poza
transportem wodnym) porównania posiadanego parku taborowego (tab. 3).
Polski park samochodów ciężarowych (z uwzględnieniem ciągników drogowych)
w 2012 roku liczył 3,18 mln pojazdów, co stanowiło ponad 10,5% analogicznego parku
„piętnastki”, przy niespełna 6% udziale w roku 1980. Warto w tym miejscu podkreślić, że
park ten, szczególnie w grupie pojazdów wysokotonażowych powyżej 12 ton dmc,
obsługujący
w głównej
mierze przewozy międzynarodowe,
należy do
najnowocześniejszych w Europie.
Jeszcze wyższy udział charakteryzuje park polskich wagonów towarowych, który
wzrósł z 16% w roku 1980 do ok. 30% w roku 2012 (43% bez uwzględniania ilostanu
wagonów prywatnych operatorów kolejowych w krajach „piętnastki”). Niestety, większość
tych wagonów to węglarki, a udział wagonów specjalizowanych oscyluje na poziomie
zaledwie 10-15%.[14]
Wzrost udziału polskiego parku wagonów towarowych w stosunku do parku
wagonowego krajów „piętnastki” wynikał ze znacznie głębszego spadku liczby wagonów
towarowych w tych krajach (z 1,2 mln sztuk w 1980 roku, poprzez 0,5 mln sztuk w 2000
roku do 210 tys. w 2012 roku) niż w Polsce, gdzie liczba wagonów towarowych
zmniejszyła się odpowiednio ze 195 tys. sztuk, poprzez 98 tys. sztuk do 91 tys. sztuk.
Przy tak radykalnym zmniejszeniu liczby wagonów kolejowych utrzymanie przez
transport kolejowy krajów „piętnastki” praktycznie zbliżonego poziomu przewozów: 287
mld tkm w 1980 roku i 255-260 mld tkm w latach 1990,2000, 2005,2010, 2012 (tab. 4)
wskazuje na zmianę w technologiach i organizacji pracy, skutkujących radykalną poprawą
wydajności pracy.
Polskie przewozy kolejowe zmniejszyły się w tym czasie z 135 mld tkm do ok. 50 mld
tkm (48,9 mld tkm w 2012 roku i 50,9 mld tkm w 2013 roku), co przy niezwykłej
dynamice przewozów transportem samochodowym (wzrost z 44,6 mld tkm w 1980 r.
i 40,3 mld tkm w roku 1990 do 233,3 mld tkm w 2012 roku i 259,7 mld tkm w roku 2013)
spowodowało, że udział transportu kolejowego w globalnej pracy przewozowej spadł
z 67,8% w 1980 roku do 16% w roku 2012 (15,35% w roku 2013), to jest do poziomu
charakterystycznego dla krajów „piętnastki”, w których praca przewozowa transportu
kolejowego stanowiła w ostatnim dwudziestoleciu (14,4% w 1995 roku i 15,5% w 2012
roku, przy 25% w roku 1980) globalnych przewozów transportem lądowym.
W tym samym czasie udział pracy przewozowej transportu samochodowego
w przewozach polskiego lądowego transportu towarowego wzrósł z 22,5% w 1980 roku do
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76,4% w roku 2012 (i 78,4% w roku 2013), przekraczając poziom udziału przewozów
samochodowych w krajach „piętnastki”, który oscylował w okresie ostatniego
dwudziestolecia w granicach 70-75% (72% w latach 1995 i 2012, 75% w roku 2005, przy
57% udziale w roku 1980 i 67% udziale w roku 1990).
W pozostałych gałęziach transportu zaliczanych zwyczajowo do transportu lądowego
do czynienia mamy ze względną równowagą udziału pracy przewozowej. W transporcie
rurociągowym (4-5% udział w krajach „piętnastki” i 6-7% udział w Polsce w latach 20122013, (przy 10-13% udziale w latach 1990-2005) oraz wyraźnym permanentnym
odstawaniem polskiej żeglugi śródlądowej, której udział w pracy przewozowej uległ
zmniejszeniu z 1,1% w roku 1980 do 0,3% w roku 2012, przy względnie stabilnym udziale
na poziomie 7-8% w krajach „piętnastki”.
Polska flota żeglugi śródlądowej wyraźnie odstaje zarówno ilościowo, jak i jakościowo
od floty zachodnioeuropejskiej. Składa się na nią ok. 300 statków z własnym napędem
(pchaczy, holowników oraz barek motorowych oraz ok. 500 barek) wybudowanych
w większości w latach 70 i 80 XX wieku, z których blisko 80% ma nośność nie
przekraczającą 1000 ton.[14] Kraje „piętnastki” dysponują ponad 10 tys. jednostek
rzecznych posiadających własny napęd, z reguły charakteryzujących się nośnościami
przekraczającymi 1000 ton.
Równie niekorzystnie przedstawia się stan floty morskiej, która uległa wprawdzie
w latach 2003-2010 zwiększeniu o 4,3% pod względem liczby statków i o 25% pod
względem nośności, ale w dalszym ciągu stanowi niespełna 1% liczby statków powyżej
1000DWT eksploatowanych przez kraje „piętnastki”. Średnia wieku statków
(eksploatowanych w 90% pod obcymi banderami, przy 70% w przypadku krajów
„piętnastki”) wynosi ponad 15 lat, są to przede wszystkim (ponad 80%) tradycyjne
masowce.[14]
W zakresie taboru lotniczego przeznaczonego do przewozów towarowych Polska
dysponuje zaledwie 15 samolotami małej nośności, przy 325 jednostkach eksploatowanych
w krajach „piętnastki”, z czego 200 stanowią duże samoloty transportowe.
Z syntetycznego siłą rzeczy porównania poziomu rozwoju systemów transportowych
(tu w jego segmencie towarowym) Polski i krajów „piętnastki” wynika jednoznacznie
z jednej strony skala polskich, spowodowanych przede wszystkim względami
historycznymi, zapóźnień, z drugiej strony skala przeobrażeń, które zaszły w ostatnim
ćwierćwieczu w polskim transporcie towarowym.
Podjęte działania pozwoliły nie tylko przezwyciężyć załamanie finansowe i techniczne,
których doświadczył polski transport w ostatnich latach realnego socjalizmu i szczególnie
w pierwszych latach „szoku transformacyjnego”, ale przede wszystkim wprowadzić ten
ważny dział gospodarki narodowej na ścieżkę rozwoju w kierunkach wymaganych przez
nowoczesną gospodarkę rynkową. Najszybciej i najpełniej polski transport towarowy
zbliżył się do kształtu jego odpowiedników w krajach „piętnastki” pod względem struktury
realizowanej produkcji transportowej.
Analizując zmiany w udziale pracy przewozowej poszczególnych gałęzi transportu
towarowego stwierdzić można, że polski system transportowy osiągnął w zasadzie
strukturę przewozową charakterystyczną dla krajów „piętnastki” w ostatnich latach
pierwszej dekady XXI wieku, a wiec w okresie zaledwie dwudziestu lat od rozpoczęcia
transformacji kraju. Z wszystkimi wadami tej „prosamochodowej” struktury transportowej
(nadmierna: terenochłonność, negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne przede
wszystkim w zakresie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji toksycznych,
a także hałasu) jest to struktura typowa dla nowoczesnych gospodarek rynkowych, której
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nawet niewielka interwencyjna korekta wymaga działań politycznych popartych niezwykle
kapitałochłonnymi rozwiązaniami.
Podkreślić w tym miejscu trzeba, że powyższe zmiany nastąpiły przede wszystkim
w wyniku zaangażowania prywatnej przedsiębiorczości i prywatnych kapitałów
w sprywatyzowanym jako jeden z pierwszych transporcie samochodowym. Jego cenny
sam w sobie, niezwykle dynamiczny rozwój wymusił uruchomienie procesów
rozwojowych nie tylko w jego bezpośrednim otoczeniu (infrastruktura drogowa), ale
również w konkurencyjnych gałęziach transportu. Są to jednak działania znacznie bardziej
złożone i przede wszystkim kapitałochłonne. Nawet przy liczonym w miliardach euro
wsparciu
unijnym,
odrobienie
wieloletnich
zapóźnień
przede
wszystkim
infrastrukturalnych wymaga czasu.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że nakłady inwestycyjne na transport, w tym
szczególnie na infrastrukturę transportową, przez całe dziesięciolecia były w Polsce
nieproporcjonalnie niskie w stosunku do nakładów ponoszonych w krajach „piętnastki”.
Charakteryzował je wprawdzie zbliżony poziom udziału w PKB, który w przypadku
inwestycji infrastrukturalnych oscylował na poziomie 1% (przykładowo 0,9% PKB
w krajach „piętnastki” i 0,8% PKB w Polsce w 1995 roku i 1,03 PKB w krajach
„piętnastki” oraz 0,9% PKB w Polsce w roku 2005), ale siłą rzeczy były to znacznie niższe
środki finansowe, odpowiednio ponad 62 mld euro oraz 0,9 mld euro w roku 1995 i 106
mld euro oraz 2,1 mld euro w roku 2005 (tab. 1).
Z porównania powyższych wartości wynika, że polskie nakłady inwestycyjne na
infrastrukturę transportową stanowiły do 2005 roku zaledwie 1,5 do 2% takich nakładów
w krajach „piętnastki”. Sytuacja ta uległa radykalnej poprawie od momentu akcesji Polski
do UE i otrzymania wynegocjowanych środków pomocowych. Już w latach 2004-2006 ze
środków unijnych funduszy strukturalnych rozliczonych do końca 2011 roku zrealizowano
180 projektów transportowych na kwotę 22,17 mld zł (w tym 14,3 mld zł pochłonęły
inwestycje drogowe i autostradowe, 6,2 mld zł projekty kolejowe, 575 mln zł transport
miejski, ponad 400 mln zł inteligentne systemy transportowe).[9]
Zgłoszony przez Polskę Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013 w wersji zatwierdzonej przez Komisje Europejską opiewał na 37,7 mld euro, z czego
28,3 mld euro stanowił wkład unijny. Środki przeznaczone w Programie na transport
wyniosły 23,9 mld euro.[17]
Z powyższej kwoty blisko 19 mld euro przeznaczono dla programów krajowych, a ok.
4,5 mld euro dla programów regionalnych.
Najwięcej środków w ramach krajowych programów operacyjnych przeznaczono na
budowę autostrad (TEN-T) – ponad 7,7 mld euro, tras kolejowych (TEN-T) – ponad 3,9
mld euro oraz dróg krajowych – blisko 2,3 mld euro, a w ramach programów regionalnych
na budowę dróg regionalnych/lokalnych – ponad 3 mld euro.
Środki te umożliwiły skokowy wzrost nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę
transportową, które zamknęły się w latach 2010 i 2011 kwotami 7,2 i 9,3 mld euro. Kwoty
te stanowiły odpowiednio 2,0 i 2,5% polskiego PKB i 7,3% i 11,4% nakładów na
infrastrukturę krajów „piętnastki”.
Pozyskane środki umożliwiły m.in. wybudowanie w latach 2007-2013 430 km
autostrad w sieci TEN-T, 579 km dróg ekspresowych w sieci TEN-T, a także modernizację
512 km linii kolejowych, 8 lotnisk, 12 obiektów na drogach wodnych.[17]
Niestety, jak do tej pory zarówno w transporcie drogowym, jak i w transporcie
kolejowym, pomimo tak dużych nakładów żaden z kluczowych ciągów transportowych nie
został zmodernizowany lub zbudowany do końca.[2]
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Wysokie tempo inwestycji infrastrukturalnych w transporcie powinno zostać utrzymane
również w najbliższych latach, jako że z 82,5 mld euro wynegocjowanych przez Polskę
z budżetu unijnego na lata 2014-2020 27,5 mld euro przewidziano dla kolejnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Ochrona Środowiska, w tym dla transportu 19,9 mld
euro.[18]
Jest to wprawdzie kwota niższa o 4 mld euro od kwoty przyznanej Polsce w POIiS na
lata 2007-2013, ale przy uwzględnieniu niezbędnego wkładu krajowego powinna wpłynąć
na dalsze zmniejszenie luki technologicznej w rozwoju transportu w Polsce i w najbardziej
rozwiniętych krajach zachodnioeuropejskich.
Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia gospodarczo-strategicznych korzyści pełnego
włączenia polskiego systemu transportowego do zharmonizowanej europejskiej przestrzeni
transportowej, ale również z punktu widzenia co najmniej utrzymania miejsca i roli
transportu w gospodarce polskiej, w której według szacunków zatrudniając ok. 3,5% ogółu
zatrudnionych (przy ok. 6% zatrudnionych w transporcie i gospodarce magazynowej
w krajach „piętnastki”) tworzy około 5% PKB (przy średniej unijnej w latach 2010-2011
wynoszącej odpowiednio 4,9% i 4,8% (tabl.1).
Skok cywilizacyjny, którego doświadcza Polska zapoczątkowany przeobrażeniami
ustrojowymi z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
zdynamizowany przystąpieniem w 2004 roku do Unii Europejskiej znajduje pełne
odzwierciedlenie również, a może nawet przede wszystkim w transporcie.
Uporanie się z wieloletnim zapóźnieniem technologiczno-strukturalnym polskiego
transportu wymaga oczywiście, obok adekwatnych środków finansowych, również czasu
i determinacji, ale jest warunkiem sine qua non budowy nowoczesnej zdolnej do sprostania
wyzwaniom, konkurencyjnej, nie tylko w wymiarze europejskim, gospodarki.
Przemiany, których w mijającym ćwierćwieczu doświadczył zapóźniony, z powodów
historycznych, w rozwoju polski transport, od nakazowego systemu nastawionego
w pierwszym rzędzie na obsługę potrzeb przewozowych wynikających w większej lub
mniejszej mierze z polityczno-strategicznych celów ówczesnego układu politycznego,
poprzez załamanie finansowe, organizacyjne i techniczne w wyniku procesów
transformacyjnych do wkroczenia na ścieżkę modernizacji i rozwoju jakościowego, trudno
przecenić.
Podjęte i realizowane działania, pomimo wielu zastrzeżeń, opóźnień i dyskusyjnej
niejednokrotnie efektywności w ostatecznym rezultacie stopniowo, chociaż nie zawsze
w tempie satysfakcjonującym, kształtują polski system transportowy na wzór
i podobieństwo systemów transportowych w krajach znacznie zamożniejszych i nie
doświadczających takich perturbacji historycznych jak Polska.
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