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Jacek BRDULAK, Piotr PAWLAK, Cezary KRYSIUK  

WPŁYW PRIORYTETOWYCH OSI SIECI TEN-T 
NA ROZWÓJ GOSPODARCZY DANEGO 

REGIONU  

Streszczenie 
Artykuł krótko charakteryzuj� zało�enia i cele Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T – 

Trans European Transport Network). Równie� zaprezentowano zwi�zły opis trzydziestu osi 
priorytetowych, zało�ony czasach realizacji oraz koszt tych inwestycji. W drugiej cz��ci artykułu 
opisano jak, realizacja dwóch osi priorytetowych sieci TEN-T, wpłyn�ła na rozwój gospodarczy  
regionu w którym zrealizowano b�d� realizuj� si� dan� inwestycj�..   

WST�P 
Warto zauwa�y�, i� infrastruktura transportowa jest istotnym czynnikiem rozwoju danego 

regionu. Odpowiednia infrastruktura transportowa posiada znaczenie dla kreowania biegunów 
wzrostu gospodarczego, przede wszystkim przez popraw� ich dost�pno�ci. Słabo lub 
nieodpowiednio rozwini�ta infrastruktura jest jedn� z przyczyn, które ograniczaj�
dynamiczny rozwój danych regionów. W przypadku infrastruktury drogowej niedobrze gdy 
obszary miejskie s� ze sob� �le skomunikowane, a obszary podmiejskie du�ych aglomeracji 
s� nieodpowiednio wyposa�one w infrastruktur� drogow�, w zwi�zku z czym dost�pno��
obszarów miejskich jest utrudniona. Istotne s� dobre i szybkie poł�czenia pomi�dzy du�ymi 
aglomeracjami, a tak�e drogi usprawniaj�ce przejazdy przez i w otoczeniu tych aglomeracji. 
Skupiaj�c si� na zagadnieniach infrastrukturalnych pami�ta� nale�y nie tylko o konieczno�ci 
ł�czenia ze sob� du�ych aglomeracja, wa�nym zagadnieniem jest równie� poprawa poł�cze�
du�ych o�rodków miejskich z ich miejscowo�ciami satelickimi. Maj�c na wzgl�dzie dobr�  
i szybk� infrastruktur� drogow� usprawniaj�c� rozwój przedsi�biorczo�ci trzeba bra� pod 
uwag� przede wszystkim poł�czenia autostradami i drogami ekspresowymi. W przypadku 
infrastruktury kolejowej na znaczeniu zyskuj� szybkie poł�czenia kolejowe oraz poł�czenia, 
które zapewniaj� dobry i sprawny dojazd do terenów trudno dost�pnych np. linia kolejowa 
prowadz�ce przez tereny górskie czy poł�czenia w tunelach pod zbiornikami wodnymi b�d�
górami. W przypadku transportu morskiego uj�cie infrastrukturalne w obr�bie tej gał�zi 
transportu stanowi� porty. Wzrost przewozów ładunków skonteneryzowanych drog� morsk�
jest charakterystycznym kierunkiem rozwoju �wiatowego transportu morskiego dlatego 
infrastruktura w postaci portów, ich zaplecza i mo�liwo�ci przeładunkowych jest bardzo 
istotna. Infrastruktura lotnicza, najwa�niejszym elementem infrastruktury technicznej tej 
gał�zi transportu s� lotniska, szczególnie mi�dzynarodowe porty lotnicze. Lotniska 
poszczególnych pa�stw lub regionów gospodarczych maj� okre�lon� hierarchi� wa�no�ci: od 
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najwa�niejszych portów lotniczych, w których dokonuje si� tranzytu interkontynentalnego 
(Intercontinental Hub), przez lotniska o znaczeniu mi�dzynarodowym (International Hub), na 
regionalnych ko�cz�c. Transport wodny �ródl�dowy, omawiaj�c t� gał�� transportu  
w aspekcie infrastrukturalnym nale�y skupi� si� przede wszystkim na sieci rzecznej oraz 
sztucznie tworzonych drogach wodnych (kanały, zbiorniki wodne, �luzy, pochylnie). Istotne 
jest wybudowanie brakuj�cych poł�cze� kanałowych oraz usuni�cie tzw. „w�skich gardeł” 
transportu wodnego �ródl�dowego. 

Nowoczesna oraz odpowiednio wykształcona infrastruktura transportowa ma wpływ na to, 
i� działaj�cy ju� w danym regionie przedsi�biorcy s� coraz bardziej konkurencyjni, otwieraj�
si� dla nich nowe rynki zbytu, zyskuj� szybkie poł�czenia z wieloma du�ymi aglomeracjami 
b�d� innym krajem. Co za tym idzie, dzi�ki odpowiedniej infrastrukturze transportowej 
łatwiej równie� o wysoko wykwalifikowan� sił� robocz� b�d� kadr� kierownicz�, która 
b�dzie mogła pokonywa� wi�ksze odległo�ci do miejsca pracy. Czynniki te mog� wpływa� na 
rozwój gospodarczy danego regionu. 

1. TEN-T (TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK) 
TRANSEUROPEJSKIE SIECI TRANSPORTOWE 
Rozwój poszczególnych gał�zi transportu w Unii Europejskiej ma swoje szczególne 

znaczenie przy tworzeniu tzw. transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T). Sie� ta 
stanowi uzupełnienie istniej�cej infrastruktury transportowej i uwzgl�dnia interesy 
poszczególnych pa�stw członkowskich, a tak�e potrzeby przewozowe wynikaj�ce ze 
współpracy Unii Europejskiej z pa�stwami i regionami s�siaduj�cymi. Działania w ramach 
TEN-T, odzwierciedlaj� tendencje zmian zachodz�cych w poszczególnych gał�ziach 
transportu. Nie ma sprzeczno�ci mi�dzy zmniejszaj�c� si� rol� towarowych przewozów kolei, 
�eglugi �ródl�dowej lub ekspansj� transportu samochodowego, a „kształtowaniem” korytarzy 
transportowych, w których b�d� mogły współpracowa� ró�ne gał�zie transportu. Warto 
zauwa�y�, i� transeuropejskie sieci transportowe staj� si� istotnym elementem infrastruktury 
transportowej na terenie Europy. Geneza oraz zało�enia sieci zostały zamieszczone w Białej 
Ksi�dze z 2001 roku. 

Zało�eniem takich sieci jest ł�czenie i zbli�anie do siebie obszarów peryferyjnych 
Wspólnoty Europejskiej z jej obszarami centralnymi. Tego typu działania s� bardzo wa�ne ze 
wzgl�du na zachowanie spójno�ci Wspólnotowej i wyrównywanie poziomu �ycia w ró�nych 
regionach Unii Europejskiej. Idea stworzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej powstała 
na pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych XX wieku. Sie� kolei du�ych pr�dko�ci oraz sie�
transportu kombinowanego były opracowywane na podstawie dost�pnych na dan� chwil�
danych, natomiast aspekty zwi�zane z infrastruktur� drogow� i infrastruktur� kolei 
tradycyjnych były rozpatrywane z uwzgl�dnieniem istniej�cych planów krajowych  
i uzupełniane o niezb�dne, do tej pory brakuj�ce, poł�czenia. 

Transeuropejska sie� transportowa jest równie� przedmiotem Traktatu Ustanawiaj�cego 
Wspólnot� Europejsk�. W rozdziale XV znajduj� si� artykuły 154, 155 oraz 156, które 
dotycz� Sieci Transeuropejskich. Brzmi� one nast�puj�co: 

„TYTUŁ XV 

Sieci Transeuropejskie 

Artykuł 154 

1. Aby pomóc osi�gn�� cele okre�lone w artykułach 14 i 158 oraz umo�liwi� obywatelom 
Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie 
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korzy�ci z ustanowienia obszaru bez granic wewn�trznych, Wspólnota przyczynia si� do 
ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w infrastrukturach transportu, 
telekomunikacji i energetyki. 

2. W ramach systemu wolnych i konkurencyjnych rynków działanie Wspólnoty zmierza do 
sprzyjania wzajemnym poł�czeniom oraz interoperacyjno�ci sieci krajowych, jak równie�
dost�powi do tych sieci. Uwzgl�dnia ona w szczególno�ci potrzeb� ł�czenia wysp, 
regionów zamkni�tych i peryferyjnych z centralnymi regionami Wspólnoty. 

Artykuł 155 

1. Aby osi�gn�� cele okre�lone w artykule 154, Wspólnota: 
− ustanawia zbiór wytycznych obejmuj�cych cele, priorytety i ogólne kierunki działa�

przewidzianych w dziedzinie sieci transeuropejskich; wytyczne te wskazuj� projekty 
b�d�ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, 

− urzeczywistnia ka�dy �rodek, który mo�e si� okaza� niezb�dny do zapewnienia 
współdziałania mi�dzy sieciami, w szczególno�ci w dziedzinie normalizacji technicznej, 

− mo�e wspiera� projekty b�d�ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, popierane przez 
Pa�stwa Członkowskie, a wskazane w ramach wytycznych okre�lonych w tiret 
pierwszym, w szczególno�ci poprzez analizy mo�liwo�ci wykonania, gwarancje 
kredytowe lub bonifikaty oprocentowania; Wspólnota mo�e si� równie� przyczynia� do 
finansowania, za po�rednictwem Funduszu Spójno�ci utworzonego zgodnie z artykułem 
161, poszczególnych projektów w Pa�stwach Członkowskich w dziedzinie infrastruktury 
transportu. 

Działania Wspólnoty bior� pod uwag� potencjaln� efektywno�� gospodarcz� projektów. 

2. Pa�stwa Członkowskie, w powi�zaniu z Komisj�, koordynuj� mi�dzy sob� polityki 
prowadzone na poziomie krajowym, które mog� mie� znacz�cy wpływ na realizacj�
celów okre�lonych w artykule 154. Komisja mo�e podj��, w �cisłej współpracy  
z Pa�stwami Członkowskimi, ka�d� u�yteczn� inicjatyw� w celu wsparcia tej 
koordynacji. 

3. Wspólnota mo�e zadecydowa� o współpracy z pa�stwami trzecimi w celu wsparcia 
projektów b�d�cych przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zapewnienia 
współdziałania mi�dzy sieciami. 

Artykuł 156 

Wytyczne i inne �rodki okre�lone w artykule 155 ust�p 1 s� przyjmowane przez Rad�, 
stanowi�c� zgodnie z procedur� okre�lon� w artykule 251 i po konsultacji  
z Komitetem Ekonomiczno - Społecznym oraz Komitetem Regionów. 

Wytyczne i projekty b�d�ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotycz�
terytorium jakiego� Pa�stwa Członkowskiego, wymagaj� zgody tego Pa�stwa.” 

  
Jak wynika z powy�szych zapisów, rozwój sieci transportowej powinien słu�y� rozwojowi 

regionów i wyrównywaniu dysproporcji gospodarczych mi�dzy nimi, stwarza� mo�liwo�ci 
korzystania przez obywateli Unii ze wspólnego jej obszaru bez granic wewn�trznych, a tak�e 
rozwija� wzajemne powi�zania mi�dzy pa�stwami członkowskimi. 
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S� to zało�enia samej sieci natomiast etapy tworzenia maj� usystematyzowany charakter, 
poniewa� projekt sieci stopniowo jest poszerzany o nowe koncepcje i wytycza si� w nim 
nowe priorytety sieci.  

Kolejnym wa�nym dokumentem, który okre�la wytyczne rozwoju sieci TEN-T jest 
decyzja Nr 1692/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Decyzja ta okre�la m.in.: 
− ogólne wytyczne działa� Wspólnoty w tym zakresie, 
− priorytety w ramach sieci, 
− zasady powi�za� z sieciami pa�stw trzecich, 
− układ sieci w postaci map schematycznych dla wszystkich gał�zi transportu oraz dla 

transportu modalnego, 
− kryteria i wymagania w stosunku do projektów o wspólnym znaczeniu. 

1.1. Osie priorytetowe sieci TEN-T 
Na chwil� obecn� trzydzie�ci projektów stanowi osie priorytetowe sieci TEN-T. Projekty 

te s� na ró�nym poziomie zaawansowania, niektóre z nich zostały ju� uko�czone, inne s�
bliskie zako�czenia, jeszcze inne zostan� wkrótce zrealizowane, a w przypadku niektórych osi 
wyst�puj� ryzyko, i� dana o� nie zostanie w ogóle zrealizowana.  

Rys. 1. Transeuropejskie Sieci Transportowe – 30 projektów, uj�cie graficzne

	ródło: [6] 
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Na rysunku nr 1 zaprezentowano 30 osi priorytetowych sieci TEN-T w uj�ciu graficznym. 
Na zielono zaznaczono osie dotycz�ce dróg, osie zwi�zane z transportem kolejowym 
oznaczono kolorem czerwonym. Transport wodny �ródl�dowy zaznaczony jest kolorem 
bł�kitnym, a transport morski kolorem szaro-niebieskim. Projekty zwi�zane z ruchem 
lotniczym oznaczone s� symbolem samolotu, natomiast projekty zwi�zane z ruchem 
morskim, dotycz�ce portów, oznaczone s� symbolem kotwicy. 

Tab. 1. Osie priorytetowe TEN-T – 30 projektów
O� priorytetowa 

Projekt Priorytetowy 01 o� kolejowa Berlin-Verona/Mediolan-Bolonia-Neapol-Messyna-Palermo
Projekt Priorytetowy 02 o� kolejowa du�ych pr�dko�ci Pary�-Bruksela-Kolonia-Amsterdam-Londyn
Projekt Priorytetowy 03 o� kolejowa du�ych pr�dko�ci w południowo-zachodniej Europie
Projekt Priorytetowy 04 o� kolejowa du�ych pr�dko�ci – wschód
Projekt Priorytetowy 05 linia Batawska, o� kolejowa
Projekt Priorytetowy 06 o� kolejowa Lion-Triest-Divaca/Koper-Ljubljana-Budapeszt-ukrai�ska granica
Projekt Priorytetowy 07 o� autostradowa Igoumenitsa/Patra-Ateny-Sofia-Budapeszt
Projekt Priorytetowy 08 o� multimodalna Portugalia/Hiszpania-reszta Europy
Projekt Priorytetowy 09 o� kolejowa Cork-Dublin-Belfast-Stranraer 
Projekt Priorytetowy 10 lotnisko Malpensa
Projekt Priorytetowy 11 Oresund poł�czenie kombinowane
Projekt Priorytetowy 12 trójk�t Nordycki o� kolejowo-drogowa
Projekt Priorytetowy 13 o� drogowa Wlk. Brytaiania/Irlandia/Beneluks
Projekt Priorytetowy 14 podstawowa linia kolejowa wybrze�a zachodniego Wlk. Brytanii
Projekt Priorytetowy 15 Galileo – system nawigacji satelitarnej
Projekt Priorytetowy 16 towarowa o� kolejowa Sines-Madryt-Pary�
Projekt Priorytetowy 17 o� kolejowa  Pary�-Strasbourg-Sztutgart-Wiede�-Bratysława
Projekt Priorytetowy 18 o� transportu wodnego �ródl�do-wegoRen/Moza-Men-Dunaj
Projekt Priorytetowy 19 o� dotycz�ca interoperacyjno�ci kolei du�ych pr�dko�ci na Półwyspie 

Iberyjskim
Projekt Priorytetowy 20 Fehmarn Belt o� kolejowa
Projekt Priorytetowy 21 Autostrady morskie
Projekt Priorytetowy 22 o� kolejowa Ateny-Sofia-Budapeszt-Wiede�-Praga-Norymberga/Drezno
Projekt Priorytetowy 23 o� kolejowa Gda�sk-Warszawa-Brno/Bratys-ława-Wiede�
Projekt Priorytetowy 24 o� kolejowa Lion/Genua-Bazylea-Duisburg-Rotterdam/Antwerpia
Projekt Priorytetowy 25 o� autostradowa Gda�sk-Brno/Bratysława-Wiede�.
Projekt Priorytetowy 26 o� kolejowo-drogowa Irlandia/Wlk. Brytania/Kontynentalna Europa
Projekt Priorytetowy 27 „Rail Baltica” o� kolejowa Warszawa-Kowno-Ryga-Tallin-Helsinki
Projekt Priorytetowy 28 „Euro-caprail” o� kolejowa Bruksela-Luksemburg-Strasbourg
Projekt Priorytetowy 29 o� kolejowa Lonian/Adriatycki korytarz intermodalny
Projekt Priorytetowy 30 poł�czenie wodne �ródl�dowe  Sekwana-Skalda
	ródło: [3] 

Jak widnieje w tabeli nr 1, ze wzgl�du na polityk� Unii Europejskiej w kwestii transportu, 
dominuj� projekty zwi�zane z kolej�. Patrz�c pod k�tem geograficznym na rozlokowanie 
projektów priorytetowych sieci TEN-T przewa�aj� projekty realizowane w Europie centralnej 
(Belgia, Holandia, Niemcy, Wschodnia Francja), na półwyspie Iberyjskim oraz w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Stosunkowo mało projektów jest realizowanych na terenie Skandynawii, 
Europy Wschodniej oraz na terenie Bałkan, natomiast region Włoch oraz Zachodniej Francji 
został obj�ty w niewielkim stopniu osiami priorytetowymi. Poni�ej, na rysunku nr 2, 
przedstawiono bud�et oraz okres realizacji poszczególnych osi priorytetowych. Ł�cznie na 
realizacj� 30-tu osi priorytetowych zaplanowano 394,832 miliony euro. Do 2009 roku 
wydatkowano 153.150 milionów euro, co stanowiło prawie 40% całego bud�etu 
przeznaczonego na finansowanie wszystkich osi priorytetowych. W latach 2009-2013 wydano 
lub planuj� si� wyda� nieco ponad 90 milionów euro, czyli ok. 25% całego bud�etu. W latach 
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2014-2020 zaplanowano inwestycj� w kwocie 148,068 milionów euro, czyli ok. 35% 
wszystkich �rodków przeznaczonych na osie priorytetowe sieci TEN-T. 

    

Rys. 2. Finansowanie i czas realizacji osi priorytetowych sieci TEN-T

	ródło: [3] 

Pomimo, i� zakładano aby do 2020 roku zako�czy� prac� w ramach wszystkich 30-tu osi, 
realizacja niektórych projektów przedłu�y si� nawet do 2025 roku, a mo�liwe, i� realizacja 
niektórych projektów nie dojdzie do skutku. 

2. PRZYKŁAD DWÓCH OSI PRIORYTETOWYCH TEN-T,  KTÓRE 
POZYTYWNIE WPŁYWAJ� NA ROZWÓJ DANEGO REGIONU 
Na potrzeby powy�szego artykułu krótko opisane zostały dwa przykłady realizacji osi 

priorytetowych TEN-T. Pierwsza z nich to Oresund fixed link, a druga to poł�czenie 
autostradowe Gda�sk-Brno/Bratysława-Wiede�. Prac� przy pierwszej z tych osi zostały ju�
uko�czone, natomiast druga jest jeszcze w trakcie realizacji. Opisano pozytywne skutki 
realizacji tego typu inwestycji dzi�ki.  

2.1. Oresund fixed link 
Najbardziej wida� pozytywne zmiany zwi�zane z realizacj� osi priorytetowej osi TEN-T 

na przykładzie osi nr 11 tj. Oresund fixed link. Jest to poł�czenie multimodalne nad cie�nin�
Sund. Mo�na stwierdzi�, i� most Oresund stał si� symbolem Skandynawii i pozytywnie 
wpłyn�ł na rozwój gospodarczy w tym regionie Europy. Realizacja tej inwestycji pozwoliła 
na stworzenie poł�czenia drogowego oraz kolejowego pomi�dzy stolic� Danii, Kopenhag�,  
a miastem Malmo w Szwecji. Poł�czenie to składa si� z czteropasmowej autostrady na 
górnym poziomie mostu, pod któr� biegnie dwutorowa linia kolejowa. Poł�czenie to tworzy  
4-kilometrowy tunel biegn�cy dnem morza, 4-kilometrowa sztuczna wyspa oraz  
7,5-kilometrowy most. Inwestycja ta kosztowała 2700 mln euro i została uko�czona w 2001 
roku. W chwili obecnej ruch przez most jest mocno zintegrowany z lokalnym i regionalnym 
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transportem publicznym. W przypadku poł�czenia kolejowego, niedługo po wybudowaniu 
mostu, odnotowano 230% wzrostu popytu na usługi przewozowe. W ostatnich latach na 
omawianym odcinku przewo�ono przeci�tnie ponad 10 milionów pasa�erów. Stworzenie tego 
poł�czenia pozwoliło na o�ywienie i rozwój gospodarczy poł�czonych ze sob� regionów.  
W Skanii (region Szwecji) odnotowano najwi�kszy rozwój transportu publicznego w całej 
Szwecji.  

W 2009 roku siedem milionów pojazdów przekroczyło most, co daje liczb� około 19500 
pojazdów przekraczaj�cych most w ci�gu doby. Tak du�y wzrost ruchu na tym odcinku jest 
zwi�zany z zacie�nieniem współpracy pomi�dzy dwoma miastami, stolic� Danii: Kopenhag�, 
a  Malmo, trzecim co do wielko�ci miastem w Szwecji. Zwi�kszył si� ruch na mo�cie, a coraz 
wi�cej Du�czyków i Szwedów zacz�ło robi� wspólne interesy, zwiedza� kraj s�siadów czy 
je�dzi� na zakupy. Ruch na mo�cie systematycznie ro�nie lub utrzymuj� si� na podobnym 
poziomie, natomiast nie odnotowuj� si� spadku ruchu. Budowa mostu nad cie�ni� Sund ma 
bardzo pozytywny wpływ na gospodark� regionów Danii i Szwecji. Tu� po uko�czeniu tej 
inwestycji przeprowadzono badania w tym zakresie i powtórzono je dwa lata pó�niej. 
Zdecydowana wi�kszo�� respondentów odpowiedziała, �e budowa mostu wpłyn�ła na jego/jej 
firm�. Dla wi�kszo�ci badanych osób przejawiało si� to zwi�kszon� kooperacj� z partnerami 
biznesowymi działaj�cymi w tym regionie. Budowa mostu i stworzenie tego poł�czenia 
przyci�gn�ło równie� zagranicznych inwestorów. W latach 2000-2005, 10 nowych firm 
nordyckich zało�yło swoje główne siedziby w regionie Scania, podczas gdy do 1999 roku 
tego typu siedzib� miały tutaj tylko dwa przedsi�biorstwa. Po wybudowaniu mostu,  
w Kopenhadze swoje główne siedziby ulokowało 18 nowych firm, podczas gdy w okresie 
1995-1999 przybyło tylko dziewi��. Powstały równie� nowe firmy b�d� instytucje zwi�zane  
z tym regionem. Przykładem jest Uniwersytet Oresund oraz Region Naukowy Oresund 
(Oresund Science Region). Projekt ten przyniósł bardzo du�o korzy�ci, wpłyn�ł na rozwój 
regionów znajduj�cych si� w pobli�u tej osi oraz pozwolił na lepsze skomunikowanie tego 
regionu z reszt� Europy. 

2.2. O� autostradowa Gda�sk-Brno/Bratysława-Wiede�
Drugim przykładem pozytywnego wpływu realizacji inwestycji w ramach osi 

priorytetowej sieci TEN-T, na dany region jest o� autostradowa Gda�sk-Brno/Bratysława-
Wiede�. O� ta prowadzi z północy Polski, przez cały kraj w kierunku południowym i dalej a�
do Bratysławy, Brna i Wiednia. O� ta obsługuj� przemieszczanie, b�d� pasa�erów, b�d�
towarów, w relacji północ-południe w tym regionie. Autostrada ł�czy północ z południem 
kraju, przebiegaj�c centralnie przez Polsk� dlatego ma strategiczne znaczenie dla ruchu 
drogowego w tym regionie (Polska równie� pod wzgl�dem warto�ci przewozowej transportu 
samochodowego znajduj� si� w czołówce Pa�stw Unijnych). Poł�czenie to jest tak�e istotne 
ze wzgl�du na lepsze skomunikowanie pa�stw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), sk�d 
mo�na dojecha� do północnej Polski, a dalej na południe autostrad� do Wiednia. O� ta ma 
równie� du�e znaczenie dla mieszka�ców obwodu Kaliningradzkiego. Nie nale�y zapomina�
tak�e o ruchu promowym na Bałtyku i osobach, które podró�uj� ze Skandynawii czy innych 
pa�stw nadbałtyckich. W chwili obecnej do Trójmiasta przypływaj� promy m.in. z Rostocku, 
Helsinek, Karlskrony czy ze Sztokholmu. Bardzo istotny jest tak�e morski transport 
towarowy poniewa� do portów w Gda�sku i Gdyni przypływaj� kontenerowce. Po 
rozładowaniu towaru przewa�nie jest on dalej przewo�ony transportem samochodowym, 
dlatego autostradowe poł�czenie z Trójmiasta na południe Polski jest tak istotne. Omawiana 
o� priorytetowa jest komplementarna z osi� priorytetow� TEN-T nr 21, tj. autostradami 
morskimi. Jedn� z takich autostrad morskich jest autostrada na morzu Bałtyckim. 

Budowa autostrady Gda�sk-Brno/Bratysława-Wiede�, jest bod�cem dla rozwoju 
gospodarczego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, oferuj�c now� tras� znad 
Morza Bałtyckiego do Europy Centralnej i stwarza alternatyw� dla istniej�cej trasy północ-
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południe znad Morza Północnego. O� ta wymaga konstrukcji nowej autostrady, z dwoma 
pasami ruchu w ka�d� stron� z Gda�ska do Wiednia, przez Łód� i Brno. Na niektórych 
odcinkach trasy pomi�dzy Katowicami a Brnem/
ylin� istniej�ca ju� trasa b�dzie 
modernizowana. Projekt zakłada konstrukcj� dróg dojazdowych do portu w Gda�sku, gdzie w 
trakcie realizacji jest nowy terminal pasa�erski i kontenerowy, z oczekiwan� przepustowo�ci�
około miliona jednostek towarowych TEU (tzw. kontener przeliczeniowy o długo�ci 20 stóp) 
i półtora miliona pasa�erów rocznie. Trasa ta jest cz��ci� pan-europejskiego korytarza 
transportowego numer VI. 

Ze wzgl�du na wy�ej wymienione informacje poł�czenie to jest w szczególnym kr�gu 
zainteresowa� europejskiego biznesu. Ma ona równie� du�y udział w mi�dzynarodowym 
transporcie (48 milionów ton przewo�onych towarów w 2008 roku). Polska posiada jedn� z 
najmniej rozwini�tych sieci autostrad w�ród pa�stw członkowskich. Dlatego istniej�ca 
infrastruktura drogowa ma liczne ograniczenia dla samochodów ci��arowych o wymiarach i 
masie zgodnych ze standardami europejskimi. Budowa autostrady pozwoli na zwi�kszenie 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego, zredukuje kongestie ruchu drogowego i wpłynie na rozwój 
handlu. Analiza zysków i strat wskazuje na bardzo du�� stop� zwrotu tej inwestycji. Ponadto 
projekt ten przyczynia si� do realizacji szerszej strategii, a mianowicie do pobudzania 
aktywno�ci gospodarczej wzdłu� przebiegu tej osi, co równie� b�dzie wspierane przez 
równoległy projekt kolejowy (o� nr 23). 

Ł�cznie w ramach działa� dla osi priorytetowej nr 25, do roku 2013, wybudowanych i 
zmodernizowanych ma by� 1213 kilometrów autostrad, natomiast zako�czenie całej 
inwestycji planowane jest na 2018 rok. Ł�cznie inwestycja ta b�dzie kosztowa� 10455 
milionów euro. 

PODSUMOWANIE 
Realizacja osi priorytetowych sieci TEN-T wpływa pozytywnie na dany region w którym 

jest realizowana. Jednak nale�y planowa� tego typu inwestycje z rozwag�, tak aby nie 
dochodziło do sytuacji, w których uko�czenie b�d� rozpocz�cie realizacji zaplanowanej osi 
mo�e nie doj�� do skutku. Wy�ej opisano pozytywne przykłady realizacji dwóch osi 
priorytetowych sieci TEN-T, natomiast realizacja kilku innych osi priorytetowych znacznie 
si� opó�nia. Jest tak zwłaszcza w przypadku osi nr 29 (o� kolejowa Lonian/Adriatycki 
korytarz intermodalny). W okresie do 2012 roku nie rozpocz�to jakichkolwiek prac nad 
realizacj� tej osi priorytetowej. Wszelkie inwestycje w ramach osi zostały przesuni�te na 
okres po 2013 roku, a załamanie si� greckiej gospodarki i gro�ba wyst�pienia ze strefy euro 
wpływaj� na to, i� projekt mo�e zosta� pomini�ty w realizacji. Dlatego istotne jest aby stara�
si� maksymalnie wykorzysta� potencjał danej osi. 
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 IMPACT OF TEN-T PRIORITY PROJECTS  
ON ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF PARTICULAR REGION 

Abstract 
Paper briefly characterizes the assumptions and objectives of the Trans-European Transport 

Network. Thirty priority axes was briefly described , their execution period and the cost of these 
investments. In the second part of the article was described issue, how implementation of two priority 
axes of the TEN-T network contributed to the economic development of the region in which was 
realized or is realized, investment of this axis. 
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