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1. Wprowadzenie i problematyka badawcza 

 

Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) z 1987 r., znany również jako Raport Brundtland, zawiera postulat 

zrównoważonego rozwoju, który polega na zaspokajaniu potrzeb obecnego pokolenia bez 

uszczerbku dla możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.1 W 1992 r. odbyła się 

Konferencja ONZ na temat Środowiska i Rozwoju w Rio, na której w ramach Agendy 21 

opracowano wytyczne dla działań na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju.2 Dopro-

wadziło to do uświadomienia, że oprócz aspektów środowiskowych, kluczowe znaczenie 

dla zrównoważonego rozwoju mają również aspekty gospodarcze i społeczne. W 2015 r. 

państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030, tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju. 

Podstawę Agendy 2030 stanowi łącznie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które 

w równym stopniu uwzględniają wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju.3 

Na poziomie europejskim, zrównoważony rozwój został ustanowiony jako cel Unii 

Europejskiej (UE) w Traktacie Amsterdamskim w 1999 roku.4 W 2001 roku opracowano i 

przyjęto Strategię Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej. 5 Strategia ta została zwe-

ryfikowana na podstawie ustaleń Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johan-

nesburgu (2002) i opublikowana w nowej wersji w 2006 r.6 Ponadto, w 2016 r. europejska 

polityka zrównoważonego rozwoju została dostosowana do celów Agendy 2030.7 W 

związku z Agendą 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, UE dostrzega nową potrzebę 

działania w celu zrewidowania swojej strategii zrównoważonego rozwoju i dostosowania jej 

do międzynarodowych celów. Postuluje się aby Komisja Europejska opracowała strategię 

wdrażania uwzględniającą cele Agendy 2030.8 W 2019 roku przyjęto Europejski Zielony Ład 

(The European Green Deal), który wiąże się z transformacją gospodarki i społeczeństwa w 

kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest sprostanie wyzwaniom klimatycznym i 

środowiskowym. Zielony Ład w UE można interpretować jako strategię wzrostu, która ma 

„uczynić z UE sprawiedliwe i zamożne społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i 

                                            
1 Vgl. UN (ed.): Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, Oslo 1987, S. 54 
2 Vgl. UN (ed.): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, Agenda 21, Rio de Janeiro 1992 
3 Vgl. UN (ed.): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, New York 2015, S. 1 ff. 
4 Vgl. Europäische Union (Hrsg.): Vertrag von Amsterdam, Luxemburg 1997, S. 7  
5 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für 
die nachhaltige Entwicklung, KOM(2001) 264, Brüssel 2001 
6 Vgl. Rat der Europäischen Union (Hrsg.): Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung − Die erneuerte Strategie, Brüssel 
2006 
7 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, Europäische Nachhaltigkeitspolitik, COM(2016) 739, 
Straßburg 2016 
8 Vgl. Rat der Europäischen Union (Hrsg.): Eine nachhaltige Zukunft für Europa: Reaktion der EU auf die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, Brüssel 2017, S. 7 
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konkurencyjnej gospodarce" 9. Jest to związane również z celem, jakim jest osiągnięcie neu-

tralności klimatycznej w UE do 2050 r. oraz oddzielenie wzrostu gospodarczego od wyko-

rzystania zasobów naturalnych. Europejski Zielony Ład stanowi zatem integralną część stra-

tegii Komisji Europejskiej na rzecz realizacji Agendy 2030 z uwzględnieniem zasad zrówno-

ważonego rozwoju.10Na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu 

(2002) ówczesny rząd federalny przedstawił narodową strategię zrównoważonego rozwoju 

Republiki Federalnej Niemiec. Strategia ta, nie jest uważana za kompletną, tylko za ciągły 

proces, który wymaga regularnego dostosowywania do zmieniających się warunków.11 Od 

2004 roku rząd federalny publikuje co cztery lata raporty z postępu prac nad krajową stra-

tegią zrównoważonego rozwoju, aby sprawdzić stan realizacji celów i pracować nad dal-

szym rozwojem strategii. Po raporcie w 2012 r. dokonano gruntownej rewizji, w konsekwen-

cji której w maju 2016 r. opublikowano wstępny projekt, który został następnie przyjęty przez 

rząd federalny 11 stycznia 2017 r. jako nowe rozporządzenie "Niemiecka Strategia Zrówno-

ważonego Rozwoju". Podstawą tej aktualizacji była również Agenda 2030 Organizacji Na-

rodów i sformułowanych w niej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Strategia zrównowa-

żonego rozwoju została wielokrotnie aktualizowana, ostatni raz w 2021 roku.12 

Należy zauważyć, że zarówno europejska polityka zrównoważonego rozwoju, jak i 

krajowa strategia zrównoważonego rozwoju Republiki Federalnej Niemiec opierają się na 

Agendzie ONZ 2030. Aby zrealizować sformułowane cele globalnej Agendy 2030, ko-

nieczne jest ich osiągnięcie na poziomie poszczególnych państw. To z kolei wymaga zrów-

noważonego rozwoju na poziomie regionalnym. Zrównoważony rozwój regionu jest istotny 

dla realizacji poszczególnych strategii zrównoważonego rozwoju. Zależność ta jest również 

widoczna w analizie realizacji celów Agendy 2030. Wyniki trwających procesów osiągania 

zrównoważonego rozwoju mogą być również oceniane na poziomie regionalnym. Ponadto 

kontrola realizacji celów globalnych opiera się przede wszystkim na oficjalnych krajowych 

danych źródłowych, które obejmują wyniki z poszczególnych regionów.13 

Znaczenie infrastruktury transportu w kontekście zrównoważonego rozwoju jest wi-

doczne w aktualnych strategiach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjedno-

czonych, Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Stanowiło to przesłankę dla pod-

                                            
9 Europäische Kommission (Hrsg.): Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640, Brüssel 2019, S. 2 
10 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640, Brüssel 2019, S. 2 f. 
11 Vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Perspektiven für Deutschland – Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung, Berlin 2002, S. 
1 ff.   
12 Vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016, Berlin 2017, S. 22; vgl. Die Bundesregierung 
(Hrsg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Aktualisierung 2018, Berlin 2018; vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie, Weiterentwicklung 2021, Berlin 2021 
13 Vgl. UN (ed.): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, New York 2015, S. 31 ff. 
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jęcia badań naukowych dysertacji. Agenda 2030 określa działania na rzecz rozwoju zrów-

noważonych systemów transportowych.14 Strategia zrównoważonego rozwoju UE z 2006 r. 

stwierdza wyraźnie, że transport musi spełniać wymagania ekonomiczne, społeczne i śro-

dowiskowe, a tym samym powinien minimalizować swój wpływ na gospodarkę, środowisko 

i społeczeństwo.15 Obecny europejski Zielony Ład uwzględnia przejścia na zrównoważoną 

mobilność. Według UE wiąże się to przede wszystkim z redukcją emisji gazów cieplarnia-

nych powodowanych przez transport.16 Znaczenie sektora transportu w osiąganiu zrówno-

ważonego rozwoju jest również jasno określone w strategii Unii Europejskiej 2020 na rzecz 

zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Strategia ta uzależnia sukces Zielonego Ładu 

m.in. od zrównoważonego systemu transportowego.17 Bazę dla realizacji tak określonych 

celów stanowi infrastruktura transportu. 

W aktualnej narodowej strategii zrównoważonego rozwoju Republiki Federalnej Nie-

miec określono obszary działań związanych z systemem transportowym. Jednym z zadań 

jest uczynienie systemów transportowych jak najbardziej przyjaznymi dla środowiska. Z 

punktu widzenia zrównoważenia środowiskowego zadanie to obejmuje m.in. ochronę kli-

matu, jakości powietrza, hałasu powodowanego przez ruch drogowy czy też zagospodaro-

wania terenu wymaganego dla różnych gałęzi transportu, takich jak drogi, linie kolejowe czy 

drogi wodne śródlądowe.18 

Znaczenie transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju uświada-

miają rosnące niedobory zasobów, rosnące ceny energii i surowców oraz cel polityczny, 

jakim jest neutralność klimatyczna UE do 2050 r. Można również zauważyć, że w odniesie-

niu do strategii zrównoważonego rozwoju i wysiłków politycznych na szczeblu światowym, 

europejskim i krajowym, transport w tym infrastruktura transportowa są uważane za szcze-

gólnie ważne dla zrównoważonego rozwoju. W niniejszej pracy podjęto temat przedstawie-

nia propozycji kształtowania infrastruktury transportu uwzględniając cele zrównoważonego 

rozwoju oraz specyfikę społeczno-gospodarczą wybranych regionów Niemiec. W warstwie 

naukowej za cenne wydaje się być włączenie rozważań dotyczących infrastruktury trans-

portu w nurt koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podsumowując, wybór tematu wynika z 

wagi problemów o charakterze społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym do czego 

                                            
14 UN (ed.): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, New York 2015, S. 8, 21 
15 Vgl. Rat der Europäischen Union (Hrsg.): Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung − Die erneuerte Strategie, Brüs-
sel 2006, S. 10 
16 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640, Brüssel 2019, S. 12 ff. 
17 Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.): Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität: Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs 
bringen, COM(2020) 789, Brüssel 2020, S. 1 
18 Vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Weiterentwicklung 2021, Berlin 2021, S. 268 ff. 



Konspekt pracy doktorskiej  Stefan Schomaker 

4 

 

nawiązuje strategia zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście rola infrastruktury trans-

portu wraz z jej kształtowaniem może mieć istotny wpływ na realizację przyjętych celów 

zrównoważonego rozwoju. 

 

2. Cele pracy i hipotezy badawcze 

 

Celem głównym pracy jest przedstawienie wpływu infrastruktury transportowej na 

zrównoważony rozwój regionu. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostały przedsta-

wione propozycje działań związanych z rozwojem infrastruktury transportu wspierających 

zrównoważony rozwój regionu. Zgodnie z istotą zrównoważonego rozwoju w badaniach 

uwzględniono gospodarcze, ekologiczne i społeczne aspekty tego rozwoju. 

 Przyjęcie i weryfikacja tak określonego celu wymagało opracowania wskaźników 

zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego i społecznego jako niezbędnych do po-

miaru zrównoważonego rozwoju regionu. Opisano możliwe mechanizmy oddziaływania po-

między infrastrukturą transportową a zrównoważonym rozwojem regionu. Analogicznie, 

przedstawiono potencjalne konflikty pomiędzy pożądanymi pozytywnymi efektami ekono-

micznymi19 a negatywnymi, szczególnie w zakresie społecznym oraz środowiskowym, skut-

kami rozwoju infrastruktury transportu. Wskaźniki dobrano w sposób gwarantujący uzyska-

nie wiarygodnych i przejrzystych wyników merytorycznych na podstawie dostępnych da-

nych. 

Celem pomocniczym pracy było określenie wpływu regionalnej infrastruktury trans-

portu na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny regionu. W tym zakresie ważne 

było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie działania w zakresie rozwoju infrastruktury 

transportowej są niezbędne w celu wspierania  zrównoważonego rozwoju regionu? 

Hipotezy główne i pomocnicze stanowią przedmiot badań rozprawy i zostały zweryfi-

kowane z zastosowaniem odpowiednich metod. 

Na podstawie określonego powyżej obszaru badawczego oraz przedstawionych ce-

lów pracy postawiono następującą hipotezę główną:  

Regionalna infrastruktura transportu ma wpływ na zrównoważony rozwój regionów w Niem-

czech. 

Sformułowana w ten sposób hipoteza obejmuje związek pomiędzy regionalną infra-

strukturą transportową a zrównoważonym rozwojem regionu. W związku z powyższym 

zrównoważony rozwój może być uznany za zmienną zależną, a infrastruktura transportowa 

                                            
19 Vgl. Art. 176 AEUV, ABl.EU C 326 vom 26.10.2012 
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za zmienną niezależną. Przyjęto, że korelacja pomiędzy zrównoważonym rozwojem a infra-

strukturą transportu jest pozytywna. Hipotezę główną przetestowano uwzględniając analizę 

empiryczną. Nie zostałaby ona uznana za słuszną, gdyby regionalna infrastruktura trans-

portowa nie miała wpływu na zrównoważony rozwój regionu. 

Uzupełnienie sformułowanej na wstępie hipotezy głównej stanowią trzy hipotezy po-

mocnicze. 

Hipoteza pomocnicza 1: 

Rozwój regionalnej infrastruktury transportu jest zrównoważony środowiskowo. 

Hipoteza pomocnicza 2: 

Wysoka gęstość infrastruktury transportu nie jest warunkiem wystarczającym do pozytyw-

nego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Hipoteza pomocnicza 3: 

Istnieje statystycznie dodatnia korelacja między gęstością zaludnienia a gęstością infra-

struktury transportu. 

Powyższe hipotezy pomocnicze wskazują również na związek pomiędzy zrównowa-

żonym rozwojem regionu a istniejącą infrastrukturą transportową. Jednocześnie dwie pierw-

sze hipotezy pomocnicze mogą przedstawiać potencjalny wpływ regionalnej infrastruktury 

transportowej na zrównoważony rozwój regionu.  

Przedmiotem pracy było również zbadanie, które czynniki mają istotne znaczenie dla 

istniejącej infrastruktury transportowej danego regionu i planów jej rozwoju. Podjęto próbę 

określenia, który z nich jest najważniejszy . Zagadnienia to analizowano za pomocą modelu 

infrastruktury transportowej. Uwzględniając funkcje infrastruktury transportowej, analiza 

uwzględniała mieszkańców oraz gęstość zaludnienia regionu. Na tej podstawie, sformuło-

wano trzecią hipotezę pomocniczą. hipotezy główne i pomocnicze sprawdzono za pomocą 

metod, wybranych wskaźników i analiz danych. 

 

3. Przedmiot badań 

 

Przedmiotem badań jest infrastruktura transportowa (drogowa, kolejowa, wodna 

śródlądowa) w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu. Wybór gałęzi transportu 

uwzględnia transport: drogowy, kolejowy i wodny śródlądowy, który został dokonany przez 

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) w aktualnym Federal-

nym Planie Infrastruktury Transportowej 2030 (BVWP).20  

                                            
20 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (Hrsg.): Bundesverkehrswegeplan 2030, Berlin 2016, S. 6 
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Analiza zrównoważonego rozwoju opiera się na niemieckiej strategii zrównoważo-

nego rozwoju, z której pochodzą wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W analizie zrówno-

ważonego rozwoju rozróżnia się zrównoważenie środowiskowe i zrównoważenie spo-

łeczno-gospodarcze. Każde z nich stanowi podstawę do odrębnej analizy. 

Analiza środowiskowa i społeczno-ekonomiczna badanych regionów została prze-

prowadzona na wybranych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec (Landy). Na-

leży podkreślić, że wybór odnosi się do krajów związkowych i nie uwzględnia trzech krajów 

związkowych-miast tj. Berlina, Hamburga i Bremy. W wyborze uwzględniono zarówno 

wschodnie jak i zachodnie kraje związkowe. Gęstość zaludnienia służy jako główne kryte-

rium do dalszego zawężenia wyboru badanych regionów. Tabela 1 przedstawia gęstość 

zaludnienia w 2017 r. krajów związkowych (wg skrótu Międzynarodowej Organizacji Norma-

lizacyjnej (ISO)21) Republiki Federalnej Niemiec („DE-Bundesland”22). 

 

Tabela 1: Liczba mieszkańców na km² według krajów związkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. 

DE-
BW 

DE-
BY 

DE-
BE 

DE-
BB 

DE-
HB 

DE-
HH 

DE-
HE 

DE-
MV 

DE-
NI 

DE-
NW 

DE-
RP 

DE-
SL 

DE-
SN 

DE-
ST 

DE-
SH 

DE-
TH 

308 184 4055 84 1624 2424 296 69 167 525 205 387 221 109 183 133 

Źródło: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2019, Wiesbaden 2019, S. 26 

 

Przy wyborze regionów uwzględniono również kryterium ekonomiczne jakim jest pro-

dukt krajowy brutto. Tabela 2 przedstawia produkt krajowy brutto według krajów związko-

wych w 2018 r. w miliardach euro wraz z ich wartościami procentowymi. 

 

Tabela 2: Produkt krajowy brutto według krajów związkowych 2018 w mld euro i procentach 

Jed-
nostk
a 

DE-
BW 

DE-
BY 

DE-
BE 

DE-
BB 

DE-
HB 

DE-
HH 

DE-
HE 

DE-
MV 

DE-
NI 

DE-
NW 

DE-
RP 

DE-
SL 

DE-
SN 

DE-
ST 

DE-
SH 

DE-
TH 

W mld 
Euro 

511,
4 

625,
2 

147,
1 

73,
7 

34,
3 

120,
3 

292,
0 

44,
9 

296,
2 

705,
1 

149,
1 

36,
0 

126,
4 

63,
5 

97,
1 

63,
8 

Proc. 15,1 18,5 4,3 2,2 1,0 3,6 8,6 1,3 8,7 20,8 4,4 1,1 3,7 1,9 2,9 1,9 

Źródło: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2019, Wiesbaden 2019, S. 348 

 

Kolejny wskaźnik wpływający na wybór regionu do badań to gęstość infrastruktury 

transportowej (powierzchnia zajęta pod infrastrukturę w ha przypadająca na łączną po-

                                            
21 Vgl. International Organization for Standardization (ISO) (ed.): ISO 3166 - Codes for the representation of names of countries and 
their subdivisions, 3166-2 code, 2020, abrufbar unter: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:DE [03.06.2021] 
22 Beispiel: DE-MV = Mecklenburg-Vorpommern; DE-NI = Niedersachsen; DE-NW = Nordrhein-Westfalen 
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wierzchnię regionu w ha) lub udział procentowy powierzchni infrastruktury transportu w łącz-

nym obszarze danego kraju związkowego. Tabela 3 przedstawia ten wskaźnik dla każdego 

landu w roku 2017. 

 

Tabela 3: Procentowy udział powierzchni infrastruktury transportowej w całkowitej powierzchni kraju związkowego w 2017 roku 

DE-
BW 

DE-
BY 

DE-
BE 

DE-
BB 

DE-
HB 

DE-
HH 

DE-
HE 

DE-
MV 

DE-
NI 

DE-
NW 

DE-
RP 

DE-
SL 

DE-
SN 

DE-
ST 

DE-
SH 

DE-
TH 

5,5 4,7 15,3 3,7 12,4 12,6 6,8 3,0 5,2 7,0 6,1 6,3 4,4 3,9 4,4 4,3 

Źródło: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2019, Wiesbaden 2019, S. 490 

 

Jeśli porówna się przedstawione w tabelach 1, 2 i 3 dane liczbowe dla krajów związ-

kowych (z wyłączeniem Berlina, Hamburga i Bremy), można zauważyć, że Nadrenia Pół-

nocna-Westfalia (DE-NW) ma największą gęstość zaludnienia, największy produkt krajowy 

brutto i największą gęstość infrastruktury transportowej. Z kolei Meklemburgia-Pomorze 

Przednie (DE-MV) ma najniższą gęstość zaludnienia i infrastruktury transportowej. Produkt 

krajowy brutto w wysokości 44,9 mld euro (udział 1,3 proc.) w 2018 r. jest również stosun-

kowo niski. W oparciu o te dane, zasadny był wybór dla dalszych analiz w/w regionów. Trze-

cim regionem ujętym w badaniach empirycznych była Dolna Saksonia (DE-NI). Region pod 

względem wybranych kryteriów plasował się mniej więcej po środku. Wybór krajów związ-

kowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii 

uznano za zasadny do empirycznej analizy i testowania hipotez badawczych. 

Oprócz uzasadnienia wyboru regionów do analizy empirycznej, należy uargumento-

wać wybór okresu badawczego. W odniesieniu do aspektu czasowego należy zauważyć, 

że analiza może być dokonana dla konkretnego momentu lub przedziału czasowego. W 

przypadku analizy środowiskowej i społeczno-gospodarczej uznano za słuszne przeprowa-

dzenie analizy dla przedziału czasowego. Niewątpliwie wzmacnia to wiarygodność przepro-

wadzonych badań. W pracy wykorzystano dane statystyczne z lat 2008 - 2015 roku. Po-

przez pomiar wskaźników wybranych do analizy środowiskowej i społeczno-gospodarczej 

w stałych odstępach czasu w ciągu kilku lat, możliwe było zidentyfikowanie wskazań krótko- 

i długoterminowych wzorców rozwoju, specyficznych zmiennych wywierających na nie 

wpływ i trendów rozwoju infrastruktury transportowej.23 

Aby zapewnić możliwość porównania badanych obszarów w oparciu o wybrane 

wskaźniki, okres badania był identyczny dla wybranych trzech regionów. Poszczególne 

                                            
23 Vgl. Metz, R./Thome, H.: Zeitreihenanalyse, in: Baur, N./Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, 
Springer VS, Wiesbaden 2019, S. 1451 ff. 
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wskaźniki muszą być mierzone w stałych odstępach czasu w całym badanym okresie. Po-

nieważ do analizy wykorzystywano dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) 

Republiki Federalnej Niemiec), dostępność danych warunkowała określony okres analizy. 

Niektóre z danych nie były podawane za lata dalsze nić 2015. Stąd ograniczenie w prezen-

towanych analiz do 2015 r. 

Przedmiotem analiz podjętych w pracy jest również zapotrzebowanie na transport w 

badanych regionach. Analiza popytu na transport w powiązaniu z infrastrukturą transpor-

tową w poszczególnych regionach ma wpływ na kierunki jej rozwoju. Zapotrzebowanie na 

transport w danym regionie zależy od istniejącej infrastruktury transportu. Połączenie tych 

dwóch aspektów może dostarczać informacji o funkcjonowaniu infrastruktury transportowej 

w poszczególnych regionach. Występujące zapotrzebowanie na określony rodzaj transportu 

(drogowego, kolejowego, wodnego śródlądowego), wywiera wpływ na potencjalny rozwój 

infrastruktury transportowej w regionie. Zasadniczo dane niezbędne do analizy popytu na 

transport w oficjalnych statystykach uwzględniają podział na transport pasażerski i transport 

towarowy. Wybór gałęzi transportu, zarówno w przypadku przewozów pasażerskich, jak i 

towarowych, określa się mianem podziału modalnego.24 W dalszych analizach uwzględ-

niono wyłącznie przewozy towarowe. Powodem tego jest brak kompleksowych danych w 

niemieckich oficjalnych statystykach dotyczących transportu pasażerskiego, szczególnie na 

śródlądowych drogach wodnych.25   

 

4. Dane empiryczne oraz wykorzystane metody badawcze 

 

W niniejszej rozprawie postawione hipotezy sprawdzono za pomocą analizy empi-

rycznej. Są to badania wyjaśniające, za pomocą których badano założenia dotyczące za-

leżności między infrastrukturą transportową badanego regionu a zrównoważonym jego roz-

wojem.  

Wykorzystując odpowiedni dobór wskaźników środowiskowych i społeczno-ekono-

micznych, analizowano wpływ infrastruktury transportowej na zrównoważony rozwój wybra-

nych regionów w Niemczech. Metodyka badawcza zastosowana do weryfikacji postawio-

nych hipotez badawczych uwzględniała dane wtórne26. 

                                            
24 Vgl. Voigt, F.: Verkehr, Band I, Erste Hälfte, Die Theorie der Verkehrswirtschaft, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1973, S. 449; vgl. 
Ihde, G. B.: Transport, Verkehr und Logistik, Verlag Franz Vahlen, München 2001, S. 65 
25 Vgl. Opfermann, R.: Personenbeförderung und Unfälle auf Binnenwasserstrassen, in: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): 
Wirtschaft und Statistik (WISTA), 06.2020, S. 82 f. 
26 Vgl. Stier, W.: Empirische Forschungsmethoden, Springer-Verlag, Berlin u.a. 1999, S. 232 ff.; vgl. Schnell, R./Hill, P. B./Esser, E.: 
Methoden der empirischen Sozialforschung, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2018, S. 226 ff. 
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Niezbędne dane do weryfikacji pochodzą m.in. z oficjalnych danych statystycznych.27 

W tym przypadku można wymienić bazy danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej 

(Eurostat) oraz Federalnego Urzędu Statystycznego Republiki Federalnej Niemiec (De-

statis). Ponadto do analizy regionalnej wykorzystano bazę danych urzędów statystycznych 

rządu federalnego i krajów związkowych (Regionalna Baza Danych Niemcy), jak również 

spis danych Federalnego Instytutu Badań nad Budownictwem, Urbanistyką i Zagospodaro-

waniem Przestrzennym (BBSR). Instytut publikuje również w internetowej bazie danych IN-

KAR (Wskaźniki i Mapy Rozwoju Przestrzennego i Miejskiego) aktualne regionalne informa-

cje statystyczne dotyczące istotnych społecznie obszarów, takich jak rynek pracy, dochody, 

gospodarka i transport. 

Do analizy zrównoważenia środowiskowego badanych regionów, w odniesieniu do 

infrastruktury transportowej, wyznaczono wskaźnik "wykorzystanie terenu" w ha na dzień 

dla okresu badania 2008 - 2015. Zagospodarowanie terenu mierzy się dziennym przyrostem 

powierzchni osadniczej i transportowej (SuV). Na podstawie tych danych można zaobser-

wować trend rozwoju tego zjawiska. W strategii zrównoważonego rozwoju Republiki Fede-

ralnej Niemiec do roku 2030 określono wartość docelową dla dziennego wykorzystania 

gruntów na poziomie maksymalnie 30 hektarów dziennie.28 Ponieważ wspomniane 30 hek-

tarów dziennie dotyczy powierzchni całej Republiki Federalnej Niemiec, wartość jest usta-

lana proporcjonalnie dla poszczególnych krajów związkowych. Tabela 4 przedstawia całko-

witą powierzchnię Niemiec oraz powierzchnię badanych regionów wraz z ich udziałami w 

2015 roku. 

 

Tabela 4: Całkowita powierzchnia i udział badanych regionów w 2015 roku 

 Powierzchnia całkowita (ha) Część procentowa (%) 

Niemcy 35.740.900 100 % 

Meklemburgia-Pomorze Przednie 2.321.300 6,50 % 

Dolna Saksonia 4.761.600 13,32 % 

Nadrenia Północna-Westfalia 3.411.300 9,55 % 

Źródło: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nut- 
              zung, 2015, Fachserie 3 Reihe 5.1, Wiesbaden 2016, S. 21 

Maksymalny przyrost powierzchni osadniczej i infrastruktury transportowej w 2030 r. 

(wartość docelowa) w badanym regionie przedstawiono w tabeli 5. 

 

                                            
27 Vgl. Hartmann, P. H./Lengerer, A.: Verwaltungsdaten und Daten der amtlichen Statistik, in: Baur, N./Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch 
Methoden der empirischen Sozialforschung, Springer VS, Wiesbaden 2019, S. 1223 f. 
28 Vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Aktualisierung 2018, Berlin 2018, S. 55 
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Tabela 5: Klucz podziału i wartość docelowa wzrostu powierzchni osadniczej i transportu (SuV) w badanych regionach 

 Klucz podziału (udział) Wartość docelowa w 2030 

Niemcy 100 % 30 ha/dzień 

Meklemburgia-Pomorze Przednie 6,50 % 1,95 ha/dzień 

Dolna Saksonia 13,32 % 4,00 ha/dzień 

Nadrenia Północna-Westfalia 9,55 % 2,87 ha/dzień 

Źródło: Obliczenia własne 

 

W celu przedstawienia tendencji kształtowania się wskaźnika wykorzystania terenu 

do roku 2030 wykorzystano metodę prognozowania29. Ponieważ analiza środowiskowa 

uwzględnia dzienny przyrost powierzchni osadniczej i transportowej, w wyznaczonym okre-

sie wykorzystano analizę szeregów czasowych. Jest to odpowiednia metoda służąca pro-

gnozowaniu przyszłego rozwoju w tym zakresie. Umożliwia określenie czy wartość doce-

lowa zostanie osiągnięta w poszczególnych regionach badawczych, i czy w odniesieniu do 

regionalnej infrastruktury transportowej zapewnione zostanie zrównoważenie środowi-

skowe. 

Metoda analizy zrównoważenia społeczno-gospodarczego badanych regionów w 

okresie od 2008 do 2015 roku obejmuje łącznie siedem wskaźników. Wybór opiera się na 

Raporcie Społecznym dla Republiki Federalnej Niemiec30 oraz analizie społeczno-gospo-

darczej w ramach przygotowania Federalnego Programu Operacyjnego Europejskiego Fun-

duszu Społecznego (EFS) w okresie finansowania 2014-202031. Tabela 6 zawiera zesta-

wienie wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych wykorzystanych w analizie wybra-

nych regionów. 

 

 

 

 

Tabela 6: Wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne 

POPULACJA 

Rozwój populacji 

Całkowite saldo migracji 

RUCH DROGOWY 

                                            
29 Vgl. Vogel, J.: Prognose von Zeitreihen, Eine Einführung für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden 2015, S. 
11 ff. 
30 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis)/Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB) (Hrsg.): Datenreport 2018, Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2018, S. 5 ff. 
31 Vgl. Europäische Union/Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (Hrsg.)/Institut für Sozialforschung und Gesellschafts-
politik GmbH (ISG): Sozioökonomische Analyse im Rahmen der Erstellung des Operationellen Programms des Bundes für den Europäi-
schen Sozialfonds in der Förderperiode 2014-2020, Bonn 2013 
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Saldo pracowników dojeżdżających do pracy 

GOSPODARKA 

Stopa bezrobocia 

Wskaźnik zatrudnienia 

Przychód gospodarstwa domowego 

Produkt krajowy brutto 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dane pozyskano z oficjalnych statystyk dla analizowanych regionów. W zależności 

od rozwoju wybranych wskaźników społeczno-gospodarczych, skutki dla badanego regionu 

mogą być pozytywne lub negatywne. Przykładowo, w przypadku wskaźnika „rozwój popu-

lacji" założono, że wzrost w badanym okresie ma pozytywny wpływ na badany region i ge-

neruje procesy wzrostowe. Z kolei spadek liczby ludności prowadzi do efektów depopula-

cyjnych w regionie i związanych z tym problemów, takich jak spadek popytu i utrata dobro-

bytu w regionie. W przypadku pozostałych wskaźników społeczno-gospodarczych wartości 

średnie obliczone zostały dla okresu od 2008 do 2015 roku. Pozwoliło to na porównanie 

badanych regionów na podstawie wartości uśrednionych. W zależności od wpływu danego 

wskaźnika na rozwój regionu, wysoka wartość średnia może być dla niego pozytywna lub 

negatywna. Na przykład wysoki dochód prywatnych gospodarstw domowych może mieć 

pozytywny wpływ na region (ze względu na porównywalnie wysoką siłę nabywczą). Z kolei 

wysokie bezrobocie jest zjawiskiem niekorzystnym dla danego regionu. 

Na podstawie średnich wartości poszczególnych wskaźników dla powiatów i ośrod-

ków miejskich badanych regionów można tworzyć rangi. Po ustaleniu rang, powiaty i miasta 

niezależne zostały połączone w cztery grupy. Następnie, w zależności od grupy, do której 

zostały zaliczone, przyznawano punkty według następującego schematu (im lepsza wartość 

wskaźnika, tym wyższe przyznawane punkty) – tabela 7. 

 

 

 

 

Tabela 7: Członkostwo w grupie i punktacja wskaźników społeczno-ekonomicznych 

Wartość obserwacji Grupa Punkty 

10 % najlepszych wartości 1 4 

następne 20 % wartości 2 3 

następne 30 % wartości 3 2 

pozostałe 40 % wartości 4 1 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z tą klasyfikacją do pierwszej grupy należy np. górny kwantyl 10% (𝑄1,0 −

𝑄0,9)32 wszystkich wartości obserwacji w badanym regionie. Dla dalszego podziału wszyst-

kich wyników obserwacji, przynależności do grupy oraz rozkładu punktowego uzyskano wy-

niki zgodnie z tabelą 8. Podział wartości na cztery grupy według kwantyli jest uważany za 

użyteczny w celu uzyskania bardziej wnikliwej oceny danych. 

 

Tabela 8: Kwantyle na przynależność do grupy i przydział punktów wskaźnika społeczno-ekonomicznego 

Wartość obserwacji Grupa Punkty 

𝑄1,0 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,9 1 4 

< 𝑄0,9 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,7 2 3 

< 𝑄0,7 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,4 3 2 

< 𝑄0,4 4 1 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Na podstawie oficjalnych statystyk określono siedem wskaźników społeczno-gospo-

darczych dla każdego okręgu i każdego niezależnego miasta w danym regionie badawczym. 

Następnie obliczono sumę wszystkich siedmiu wskaźników dla każdego z nich, aby stwier-

dzić, które osiągają porównywalnie dobry wynik społeczno-gospodarczy na podstawie 

wskaźników i która przynależność do grupy wpływa na wynik ogólny. Miara ta (suma wszyst-

kich siedmiu wskaźników społeczno-gospodarczych) może być wykorzystana do porówna-

nia zarówno poszczególnych obszarów i miast w obrębie regionu badawczego (kraju związ-

kowego), jak i samych regionów badawczych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. 

Wyniki analizy społeczno-gospodarczej można następnie odnieść do istniejącej infrastruk-

tury transportowej w poszczególnych powiatach lub miastach, a także w regionie objętym 

badaniem. W związku z tym możliwe są stwierdzenia dotyczące ewentualnej korelacji po-

między istniejącym zagospodarowaniem transportowym a wynikami analizy społeczno-go-

spodarczej. 

Analiza popytu na transport w powiązaniu z infrastrukturą transportową w poszcze-

gólnych regionach daje możliwość oceny kierunków rozwoju infrastruktury transportu. Popyt 

na transport w regionie jest uzależniony od istniejącej infrastruktury transportu. Powiązanie 

                                            
32 Das Quantil 𝑄0,9 (also das 𝑝-Quantil bzw. 0,9-Quantil) ist der Wert einer Verteilung, unterhalb dessen sich 90 Prozent aller Beobach-

tungwerte einer Verteilung befinden; vgl. Fahrmeir, L./Heumann, C./Künstler, R./Pigeot, I./Tutz, G.: Statistik, Der Weg zur Datenanalyse, 
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2016, S. 59 ff.  
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tych dwóch aspektów może dostarczyć informacji na temat potrzeb inwestycji infrastruktu-

ralnych w poszczególnych regionach.  

Zastosowana metodyka analizy popytu na transport obejmuje dane z oficjalnych sta-

tystyk dla okresu obserwacji od 2008 do 2015 r. Natężenie ruchu towarowego dla badanego 

przedziału czasowego analizowano według gałęzi transportu (drogowy, kolejowy, wodny 

śródlądowy). Wyniki podziału modalnego dla transportu towarowego dostarczają również 

informacji o preferowanym sposobie transportu w regionie. Natężenie ruchu towarowego w 

podziale na środki transportu przedstawiono wraz z długością trasy w kilometrach dla gałęzi 

transportu drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego dla każdego badanego re-

gionu. 

 

5. Układ oraz zawartość merytoryczna pracy 

 

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy omówiono istotę infrastruktury transportu, 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty ekonomiczne tej analizy. Poruszona została 

kwestia wpływu infrastruktury transportowej na gospodarkę narodową jako całości oraz na 

poszczególne regiony. Zagadnienie infrastruktury transportowej wyjaśniono prezentując jej 

definicje, klasyfikacje a także odnosząc ją do poszczególnych badanych gałęzi transportu33  

Ponadto w tej części pracy opisano kluczowe funkcje infrastruktury transportowej, które 

oprócz funkcji konsumpcyjnej, produkcyjnej i integracyjnej obejmują również istotną dla re-

gionów i miejscowości obsługę zaopatrzeniową i rozwojową. Wiąże się z tym stworzenie 

sieci połączeń z centralnymi ośrodkami danego regionu, w oparciu o infrastrukturę transpor-

tową. Rozwój infrastruktury transportowej jest warunkiem dla dalszego rozwoju regionu, 

który może przebiegać szybciej (np. poprzez rozbudowę istniejącej lub budowę nowej infra-

struktury transportowej).  

Pozytywna rola infrastruktury transportowej jest często podkreślana w literaturze 

przedmiotu. Dotyczy ona pełnionych funkcji oraz wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy 

państw i regionów. Problematyka ta została przedstawiona w tej części pracy. Rozwój trans-

portu początkowo związany był ze środowiskiem wodnym, które w sensie infrastrukturalnym 

daje możliwość naturalnego przemieszczania się (rzeki, jeziora). W późniejszym okresie 

sieć była rozbudowywana o kanały. Duże ośrodki handlowe rozwijały się przede wszystkim 

tam, gdzie istniała możliwość korzystania z zalet transportu wodnego. Tak więc drogi wodne 

                                            
33 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) (Hrsg.): Bundesverkehrswegeplan 2030, Berlin 2016, S. 6; vgl. 
PTV et al. (Hrsg.): Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030, Karlsruhe u.a. 2016, S. 85 ff.  
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były pierwotnym elementem kształtującym przestrzeń. 34 Budowa infrastruktury transportu 

kolejowego miała znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki i rozwój przestrzenny. 

Transport kolejowy spowodował rozszerzenie obszarów gospodarczych.35 Natomiast infra-

struktura transportu samochodowego zyskała na znaczeniu wraz z pojawieniem się samo-

chodu. Rozwój infrastruktury transportu drogowego poprawił szybkość przemieszczania, a 

także zwiększył masowość przewozu.36 

Biorąc pod uwagę funkcje infrastruktury transportowej oraz kontekst historyczny roz-

woju poszczególnych gałęzi transportu, przedstawiono potencjalne skutki oddziaływania in-

frastruktury transportowej na regiony. W związku z tym, inwestycje w infrastrukturę trans-

portową i związana z nimi rozbudowa lub budowa nowych obiektów mogą być korzystne dla 

regionów (efekty wzrostu), pogarszać ich sytuację (efekty spadku) lub też nie mieć na nie 

wpływu (efekty obojętności).37 Ogólne omówienie tych trzech skutków dla regionów wypeł-

nia końcową część pierwszego rozdziału.  

Drugi rozdział pracy przedstawia teoretyczne aspekty oraz ewolucję pojęcia "zrów-

noważonego rozwoju". Przedstawiono toczący się w ostatnich dekadach dyskurs naukowy 

na temat zrównoważonego rozwoju, w tym opublikowany w 1972 roku raport Klubu Rzym-

skiego "The Limits to Growth"38. W tej  części rozdziału omówiono projekty Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to między innymi raportu 

"Nasza wspólna przyszłość"39, opublikowanego w 1987 r. i znanego również jako raport 

Brundtland. Przyjmuje się, że raport ten wnosi istotny wkład w globalny model zrównowa-

żonego rozwoju i przedstawia jego definicję, która do dziś jest powszechnie akceptowana i 

cytowana.  

W dalszej części pracy przedstawiono efekty konferencji w Rio de Janeiro z 1992 

roku wraz z najważniejszymi dokumentami i zobowiązaniem państw do przestrzegania na-

czelnej zasady zrównoważonego rozwoju, którą nazwano "modelem trójfilarowym". Model 

ten definiuje, obok wymiaru środowiskowego, również wymiar gospodarczy i społeczny.40 

Globalny proces dalszego rozwoju Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) doprowadził 

do powstania aktualnej Agendy 2030 ONZ, opublikowanej w 2015 roku i zawierającej łącz-

nie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).41 

                                            
34 Vgl. Predöhl, A.: Verkehrspolitik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964, S. 17 f. 
35 Vgl. Voigt, F.: Verkehr, Band II, Erste Hälfte, Die Entwicklung des Verkehrssystems, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1965, S. 524 
36 Vgl. Predöhl, A.: Verkehrspolitik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964, S. 115 f. 
37 Vgl. Voigt, F.: Verkehr, Band I, Zweite Hälfte, Die Theorie der Verkehrswirtschaft, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1973, S. 680 ff. 
38 Vgl. Meadows, D. H. et al.: The Limits to Growth, A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, Universe 
Books, New York 1972 
39 Vgl. UN (ed.): Report of the World Commission on Environment and Development, “Our Common Future”, Oslo 1987 
40 Vgl. UN (ed.): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung, Agenda 21, Rio de Janeiro 1992 
41 Vgl. UN (ed.): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, New York 2015 
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W tej części pracy wyjaśniono również wpływ procesu zrównoważonego rozwoju oraz 

ukierunkowanie wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju na poziomie europej-

skim i krajowym. Następnie wyjaśniono szczegółowo strategie zrównoważonego rozwoju na 

szczeblu Unii Europejskiej. Ponadto objaśniono aspekty i wskaźniki związane ze zrówno-

ważonym rozwojem, odnoszące się do transportu, które zostały sformułowane w odpowied-

nich strategiach UE. Światowe i europejskie wytyczne i podejścia do zrównoważonego roz-

woju znajdują swoje odzwierciedlenie również w tzw. strategiach zrównoważonego rozwoju 

Republiki Federalnej Niemiec. Aktualnie opublikowaną strategię badano także pod kątem 

potencjalnych wskaźników związanych z infrastrukturą transportową i transportem, które są 

również częścią późniejszej analizy empirycznej. Rozdział kończy się opracowaniem wy-

magań dla zrównoważonego rozwoju. 

Trzeci rozdział pracy łączy podstawy teoretyczne przedstawione w dwóch pierw-

szych rozdziałach. Określa wpływ infrastruktury transportowej na zrównoważony rozwój re-

gionu i przedstawia podejście teoretyczne w tym zakresie stanowiące podstawę dla później-

szej analizy empirycznej. W szczególności przedstawiono i wyjaśniono pojęcie „region”. 

Przedstawiono również przegląd istniejących różnych definicji. Przegląd literatury przed-

miotu potwierdził złożoność tego zagadnienia, co powoduje, że nie istnieje uniwersalna, jed-

nolita definicja. Pojęcie "region" używane jest w różnych dyscyplinach i kontekstach, co rów-

nież ma wpływ na złożoność tego pojęcia.42  

Brak jednolitej definicji utrudnia również jednolite wyznaczanie granic regionów. 

Przedstawiono różne możliwości definiowania ich zarówno na poziomie europejskim, jak i 

krajowym (poprzez ustawę o planowaniu przestrzennym ROG). Przykładowo na poziomie 

europejskim, "Wspólna Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych", 

tzw. klasyfikacja NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques - NUTS), została 

opracowana w latach siedemdziesiątych XX wieku. W ten sposób wprowadzono jednolity 

system podziału obszaru UE w celu tworzenia porównywalnych statystyk regionalnych lub 

danych ówczesnej Wspólnoty Europejskiej. Dopiero rozporządzenie 1059/2003 z 2003 r. 

dało podstawę prawną klasyfikacji NUTS.43 Tabela 9 przedstawia progi dla każdego z trzech 

poziomów NUTS.  

 

Tabela 9: Minimalne i maksymalne progi zaludnienia dla regionów NUTS 

Region Minimalna populacja Maksymalna populacja 

                                            
42 Vgl. Blotevogel, H. H.: Auf dem Weg zu einer ‘Theorie der Regionalität‘: Die Region als Forschungsobjekt der Geographie, in: Brunn, 
G. (Hrsg.)/Institut für Europäische Regionalforschungen (IFER): Region und Regionsbildung in Europa, Konzeption der Forschung und 
empirische Befunde, Band 1, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1996, S. 44 ff.   
43 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 vom 26. Mai 2003, ABl.EU L 154 
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NUTS-1 3.000.000 7.000.000 

NUTS-2 800.000 3.000.000 

NUTS-3 150.000 800.000 

Źródło: Eurostat (ed.): Methodological manual on territorial typologies, 2018 edition, Luxembourg 2019, S. 24 

 

Ponadto, w rozdziale tym wymieniono wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które zo-

stały wybrane do analizy empirycznej. Na podstawie istniejących podstaw teoretycznych, 

wyjaśniono w pierwszej kolejności istotne ogólne funkcje wskaźników (przede wszystkim 

informacyjną). Zapewniają przejrzystość i są wykorzystywane do kontroli i wyznaczania ce-

lów. W związku z powyższym, ważny jest odpowiedni dobór bazy danych pod względem 

selekcji i jakości.44 Ponadto, przedstawiono przegląd istniejących modeli oraz zestawów 

wskaźników. Należą do nich np. wskaźniki ONZ sformułowane na poziomie globalnym w 

odniesieniu do zrównoważonego rozwoju oraz wskaźniki zrównoważonego rozwoju na po-

ziomie europejskim i krajowym. Na tej podstawie, do analizy empirycznej wybrano wskaźniki 

środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, które szczegółowo analizują zrównoważony roz-

wój badanych regionów w odniesieniu do infrastruktury transportowej. Na końcu rozdziału 

omówiono wybrane wskaźniki pod kątem wpływu infrastruktury transportowej na zrównowa-

żony rozwój. Przykładowo, opisano bezpośredni wpływ infrastruktury transportowej na 

wskaźnik zagospodarowania terenu, a tym samym na zrównoważony rozwój regionu: 

Infrastruktura transportu ↑   

⮡  Uszczuplenie i podział terenów ↑ 

⮡  Wykorzystanie gruntów ↑ 

 ⮡  Zrównoważony rozwój ekologiczny↓ 

Należy podkreślić, że rozwój infrastruktury transportowej, np. rozbudowa lub budowa 

nowych sieci komunikacyjnych między miejscowościami, jest równoznaczny z uszczupla-

niem środowiskowych zasobów ziemi. Wzrasta ilość zajmowanych gruntów, co w konse-

kwencji ma negatywny wpływ na zrównoważony rozwój w aspekcie środowiskowym danego 

regionu. 

Rozdział czwarty ma charakter empiryczny. Przedstawia wpływ infrastruktury trans-

portowej na zrównoważony rozwój regionu. Na wstępie rozdziału przedstawiono metodykę 

badań. Obejmuje ona wyjaśnienie hipotezy badawczej mówiącej, że infrastruktura transpor-

towa wywiera wpływ na zrównoważony rozwój regionów w Niemczech. analizie empirycznej 

wykorzystano model infrastruktury transportowej. W modelu tym uwzględniono czynniki 

                                            
44 Vgl. Bardt, H./Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW) (Hrsg.): Indikatoren ökonomischer Nachhaltigkeit, IW Analysen, For-
schungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 72, IW Medien, Köln 2011, S. 13 f. 
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związane są z infrastrukturą transportową. Analizy dokonano za pomocą analizy regresji z 

dwiema zmiennymi "gęstość infrastruktury transportowej" i "gęstość zaludnienia" 

W analizie środowiskowej wykorzystano wskaźnik dziennego przyrostu powierzchni 

osadniczej i transportowej w połączeniu z obliczeniami prognostycznymi. Dzięki temu zwe-

ryfikowano czy zapewniona jest trwałość środowiskowa badanych regionów. Analiza spo-

łeczno-gospodarcza wykorzystuje łącznie siedem wskaźników (Tabela 6) i ocenia dane z 

powiatów i większych miast badanych regionów w okresie od 2008 do 2015 roku. Na pod-

stawie przyporządkowania do kwantyli lub grup można przypisać punkty wyznaczonym ob-

szarom. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ infrastruktury transportowej na zrównoważony rozwój 

regionu przeanalizowano i przedstawiono przy użyciu analizy empirycznej. Uzupełnieniem 

wyników jest analiza zapotrzebowania na transport w każdym z badanych regionów. 

W oparciu o wyniki analizy empirycznej, w rozdziale piątym przedstawiono podej-

ście do projektowania infrastruktury transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju 

regionów. W tym celu omawiano długoterminowe plany rozbudowy infrastruktury transpor-

towej, realizowane w kontekście transeuropejskiej sieci transportowej (TEN)45 oraz Fede-

ralnego Planu Infrastruktury Transportowej 2030. Ponadto omówiono i przedstawiono uwa-

runkowania rozwoju infrastruktury transportowej na poziomie regionalnym, wynikające z 

analizy empirycznej. Rozdział ten uzupełniają propozycje konkretnych działań dla powiatów 

i aglomeracji miejskich badanych regionów uwzględniając ideę zrównoważonego rozwoju. 

Wnioski przedstawione na końcu dysertacji podsumowują główne wyniki badań i po-

twierdzają znaczenie infrastruktury transportowej dla zrównoważonego rozwoju regionu. 

Opisane zostały również ograniczenia analizy empirycznej. Ostatecznie wyniki badań pod-

dano krytycznej ocenie pod kątem kształtowania infrastruktury transportowej, z uwzględnie-

niem zrównoważonego rozwoju regionu. 

 

6. Wnioski 

 

W pracy przedstawiono związek pomiędzy gęstością zaludnienia regionu a gęstością 

infrastruktury transportowej. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, czy gęstość zaludnienia 

jest istotnym czynnikiem wpływającym na gęstość infrastruktury transportowej. Jeśli liczba 

ludności wzrośnie, będzie to potencjalnie związane z rosnącym zapotrzebowaniem na mo-

bilność. Jednakże związek przyczynowy nie musi być koniecznie potwierdzony.46 Może się 

                                            
45 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. Dezember 2013, ABl.EU L 348 
46 Vgl. Kühnel, S./Dingelstedt, A.: Kausalität, in: Baur, N./Blasius, J. (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, 
Springer VS, Wiesbaden 2019, S. 1401 ff. 
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okazać, że lepsza komunikacja lub stworzenie dodatkowych połączeń pomiędzy regionami 

zwiększa liczbę mieszkańców. W związku z powyższym rozbudowa infrastruktury trans-

portu, może również wywołać impulsy wzrostu w danym regionie.47 Można jednak również 

argumentować, że wyłączna obecność infrastruktury transportowej w regionie bez miesz-

kańców niekoniecznie zapewnia wzrost liczby ludności w danym regionie. Zakłada się za-

tem, że gęstość zaludnienia wpływa na poziom gęstości infrastruktury transportowej. W 

związku z powyższym, w badaniu modelowym gęstość zaludnienia jest więc zmienną nie-

zależną, a gęstość infrastruktury transportowej zmienną zależną (rysunek 1). 

 
Rysunek 1: Gęstość zaludnienia i gęstość infrastruktury transportowej w krajach związkowych 2015 r 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): Code 12411-01-01-4, Code 33111-01- 
             01-4, www.regionalstatistik.de [10.04.2020] 
Wyniki badań dla kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie prezentuje rysunek 

2. 

                                            
47 Vgl. Voigt, F.: Verkehr, Band I, Zweite Hälfte, Die Theorie der Verkehrswirtschaft, Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1973, S. 680 ff. 
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Rysunek 2: Gęstość zaludnienia i gęstość infrastruktury transportowej Meklemburgia-Pomorze Przednie 2015 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): Code 12411-01-01-4, Code 33111-01- 
             01-4, www.regionalstatistik.de [10.04.2020] 
 

Wyniki badań dla kraju związkowego Dolna Saksonia prezentuje rysunek 3. 

 
Rysunek 3: Gęstość zaludnienia i gęstość infrastruktury transportowej Dolna Saksonia 2015 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): Code 12411-01-01-4, Code 33111-01- 
             01-4, www.regionalstatistik.de [10.04.2020] 
 

Zależność pomiędzy gęstością zaludnienia a gęstością infrastruktury transportowej ostat-

niego badanego regionu Nadrenia Północna-Westfalia przedstawiono na rysunku 4. 
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Rysunek 4: Gęstość zaludnienia i gęstość infrastruktury transportowej Nadrenia Północna-Westfalia 2015 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hrsg.): Code 12411-01-01-4, Code 33111-01- 
             01-4, www.regionalstatistik.de [10.04.2020] 
 

Na podstawie wyników badań dla poszczególnych regionów, przy użyciu wykresów roz-

rzutu, określono zależność liniową pomiędzy gęstością zaludnienia a gęstością infrastruk-

tury transportowej (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Statystyczna zależność między gęstością zaludnienia a gęstością infrastruktury transportowej 

Badany region Współczynnik korelacji 𝒓𝒙𝒚 

Meklemburgia-Pomorze Przednie 𝑟𝑥𝑦 = 0,9964 

Dolna Saksonia 𝑟𝑥𝑦 = 0,9568 

Nadrenia Północna-Westfalia 𝑟𝑥𝑦 = 0,9542 

Źródło: Obliczenia własne 

 

Na podstawie analizy korelacji pomiędzy gęstością zaludnienia a gęstością infra-

struktury transportowej stwierdzono, że w przypadku trzech badanych regionów wykazano 

istotną statystycznie korelację liniową (wniosek nr 1). Współczynnik korelacji, dla każdego 

badanego regionu był bliski wartości 1. Na tej podstawie można stwierdzić, że istnieje silna 

korelacja lub silna zależność liniowa pomiędzy gęstością zaludnienia a gęstością infrastruk-

tury transportowej dla badanych regionów wraz z ich powiatami i niezależnymi miastami. 

Nie można określić dokładnego związku przyczynowo-skutkowego. Stwierdzenie, że wzrost 

gęstości zaludnienia powoduje wzrost gęstości infrastruktury transportowej nie jest jedno-

znaczne. Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa może wywołać impulsy wzrostu, a 
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tym samym spowodować wzrost liczby ludności w danym regionie. Jednakże, wyniki czte-

rech analiz empirycznych wskazują na istnienie dodatniej korelacji statystycznej pomiędzy 

dwiema zmiennymi: gęstością zaludnienia i gęstością infrastruktury transportowej. Oznacza 

to, że trzecia hipoteza pomocnicza została zweryfikowana i na podstawie przedstawionych 

wyników można ją przyjąć za słuszną. 

Analiza środowiskowa badanych regionów odpowiada na pytanie, czy dany obszar 

osiągnie w 2030 r. wartość docelową dziennego przyrostu powierzchni mieszkalnej i komu-

nikacyjnej. Jest to powiązane z testowaniem hipotezy pomocniczej nr 1 która zakłada, że 

tempo rozwoju regionalnej infrastruktury transportu powinno uwzględniać środowiskowe 

aspekty zrównoważonego rozwoju. Wyniki analizy środowiskowej podsumowano w tabeli 

11. 

 

Tabela 11: Podsumowanie wyników analizy środowiskowej w badanych regionach 

 
Meklemburgia-

Pomorze Przednie 
Dolna Saksonia 

Nadrenia Północna-
Westfalia 

Całkowity obszar 2.321.300 ha 4.761.600 ha 3.411.300 ha 

SuV 2015 190.200 ha 666.000 ha 782.800 ha 

Wzrost SuV 
(Wartość rzeczywista 
2015) 

0,82 ha/dzień 9,32 ha/dzień 9,32 ha/dzień 

Wzrost SuV 
(Cel 2030) 

1,95 ha/dzień 4,00 ha/dzień 2,87 ha/dzień 

Wzrost SuV 
(Prognoza 2030) 

-14,91 ha/dzień 9,06 ha/dzień -0,06 ha/dzień 

Różnica 
(Cel - Prognoza) 

+16,86 ha/dzień -5,06 ha/dzień +2,81 ha/dzień 

Współczynnik odchyle-
nia 𝑏 

-1,08 -0,06 -0,57 

Gęstość zaludnienia 69 Mieszkańców/km² 167 Mieszkańców /km² 525 Mieszkańców /km² 

Produkt krajowy brutto 44,9 Mrd. Euro 296,2 Mrd. Euro 705,1 Mrd. Euro 

Udział obszaru ruchu 
drogowego 

3,0 % 5,2 % 7,0 % 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z analizy środowiskowej badanych regionów wyciągnięto następujące wnioski. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie można pro-

gnozować, że wartość docelowa dla tego regionu wynosząca maksymalnie 1,95 hektara 

dziennie (użytkowanie gruntów) w 2030 roku będzie nawet niższa. Na tej podstawie stwier-

dzono, że istnieje swoisty bufor w odniesieniu do rozbudowy i budowy nowej infrastruktury 

transportowej w tym regionie. Wyniki te mogą zostać uzględnione i służyć jako dodatkowa 
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pomoc w podejmowaniu decyzji oraz planowaniu przyszłych inwestycji związanych z roz-

wojem infrastruktury transportowej. W związku z powyższym hipotezę pomocniczą należy 

uznać za słuszną dla badanego regionu Meklemburgii-Pomorza Zachodniego. 

 Ze względu na całkowitą powierzchnię terenu, drugi badany region Dolna Saksonia 

posiada najwyższą regionalną wartość docelową przyrostu powierzchni transportowej w 

2030 r. Zużycie gruntów na cele osadnicze i transportowe w Dolnej Saksonii należy ocenić 

jako zbyt wysokie w odniesieniu do wymogów niemieckiej strategii zrównoważonego roz-

woju. Wynik ten ma wpływ na rozbudowę i nowe inwestycje związane z rozwojem infrastruk-

tury transportu. W tym przypadku wniosek dotyczący projektów w zakresie infrastruktury 

transportowej jest taki, że należy przede wszystkim rozwijać istniejącą infrastrukturę kosz-

tem budowy nowych obiektów infrastrukturalnych. W przypadku Dolnej Saksonii należy hi-

potezę pomocniczą odrzucić. 

 Trzeci badany region, Nadrenia Północna-Westfalia, o największej gęstości zaludnie-

nia i największej gęstości infrastruktury transportowej w kraju związkowym, posiada wartość 

docelową dziennego przyrostu powierzchni użytkowej i transportowej wynoszącą maksy-

malnie 2,87 ha dziennie w 2030 r. Zgodnie z obliczeniami prognoza wartości zajętości te-

renu pod inwestycje infrastrukturalne jest niższa, podobnie jak w przypadku Meklemburgii-

Pomorza Zachodniego. W związku z powyższym, również dla tego regionu podczas plano-

wania przyszłych projektów istnieje swoisty bufor w odniesieniu do rozbudowy i budowy 

nowej infrastruktury transportowej. Potwierdza to poprawność hipotezy pomocniczej w przy-

padku Nadrenii Północnej-Westfalii mówiącej, że rozwój regionalnej infrastruktury transpor-

towej jest środowiskowo zrównoważony. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że w dwóch z trzech badanych regionów rozwój 

regionalnej infrastruktury transportowej można uznać za środowiskowo zrównoważony, po-

nieważ wartości docelowe dla poszczególnych regionów nie zostaną przekroczone w roku 

2030. Rozwój ten przyczynia się pozytywnie do ogólnego rozwoju Republiki Federalnej Nie-

miec w odniesieniu do tego wskaźnika, który jest częścią strategii zrównoważonego roz-

woju. W przypadku przeprowadzonej analizy należy zwrócić uwagę, że wskaźnik nie obej-

muje wyłącznie obszaru infrastruktury transportowej, ale w obliczeniach uwzględnia się rów-

nież obszar osadniczy. W ramach analizy środowiskowej wykazano, że udział powierzchni 
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osadniczej w wyżej omówionym wskaźniku odpowiada w całych Niemczech ok. 63 procen-

tom, a udział powierzchni transportowej ok. 37 procentom. 48 Większy wpływ na ten wskaź-

nik ma zatem ekspansja nowych terenów osadniczych. 

 Analiza społeczno-gospodarcza w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów 

objętych badaniem obejmuje siedem wymienionych wskaźników tj: 

- Rozwój populacji, 

- Saldo migracji, 

- Bilans dojeżdżających do pracy, 

- Stopę bezrobocia, 

- Wskaźnik zatrudnienia, 

- Dochód gospodarstw domowych, 

- Produkt Krajowy Brutto. 

W celu uzyskania lepszej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej badanego regionu 

wyżej wymienione wskaźniki zostały opracowywane dla poszczególnych regionów, powia-

tów i aglomeracji miejskich. Umożliwia to testowanie hipotezy pomocniczej nr 2, która mówi, 

że wysoka gęstość infrastruktury transportowej nie jest warunkiem wystarczającym dla po-

zytywnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

 Ogólny wynik społeczno-gospodarczy dla badanego regionu Meklemburgii-Pomorza 

Zachodniego przedstawiono w tabeli 12. 

 

Tabela 12: Ogólny wynik analizy społeczno-gospodarczej Meklemburgia-Pomorze Przednie 

Kwantyle 
Wartości 
graniczne 

Wartości ogólne 
Całkowita liczba 

punktów 
Miasto/Powiat Grupa 

𝑄1,0 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,9 ≥ 18,9 𝟐𝟏 Schwerin, Miasto 1 

< 𝑄0,9 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,7 ≥ 16,0 

𝟏𝟖 Rostock, Miasto 2 

𝟏𝟔 Rostock, Powiat 2 

𝟏𝟔 Ludwigslust-Parchim 2 

< 𝑄0,7 𝑏𝑖𝑠 ≥ 𝑄0,4 ≥ 13,8 𝟏𝟒 
Meklemburgia Północno-
Zachodnia 

3 

< 𝑄0,4 < 13,8 

𝟏𝟑 Pomorze Zachodnie-Rügen 4 

𝟏𝟏 
Pomorze Zachodnie-Greifs-
wald 

4 

𝟏𝟎 Pojezierze Meklemburskie 4 
Źródło: Obliczenia własne 

 

                                            
48 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nut-
zung, 2015, Fachserie 3 Reihe 5.1, Wiesbaden 2016, S. 19 ff.; eigene Berechnung 
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Przedstawione wyniki dla regionu Meklemburgii-Pomorza Zachodniego pokazują, że 

dwa niezależne miasta mają najlepszy wynik w analizie społeczno-gospodarczej, a powiaty 

plasują się na dalszych miejscach. Powiaty należące do regionu Meklemburgii-Pomorza 

Zachodniego, jako regiony wiejskie o mniejszej gęstości zaludnienia, mają gorszą sytuację 

społeczno-gospodarczą niż miasta Schwerin i Rostock. Można zauważyć również, że po 

miastach, na dalszych miejscach plasują się powiaty, które geograficznie bezpośrednio gra-

niczą z miastami. Na przykład powiat Rostock graniczy bezpośrednio z miastem Rostock i 

tworzy tym samym region otaczający miasto. Powiaty Ludwigslust-Parchim i Meklemburgia 

Północno-Zachodnia graniczą bezpośrednio z zajmującym pierwsze miejsce miastem 

Schwerin. Trzy ostatnie powiaty nie graniczą bezpośrednio z miastami lub są geograficznie 

bardziej oddalone od tych centralnych miejsc. 

 W celu omówienia sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do infrastruktury 

transportowej, poszczególne powiaty i miasta przedstawiono wraz z uzyskaną punktacją i 

istniejącą gęstością infrastruktury transportowej. Gęstość infrastruktury transportowej od-

nosi się do roku 2015, ostatniego roku badanego okresu. Wynik dla badanego regionu Me-

klemburgii-Pomorza Zachodniego przedstawiono na rysunku 5. 

 

 

Rysunek 5: Wynik analizy społeczno-gospodarczej i gęstości infrastruktury transportowej Meklemburgia-Pomorze Przednie 
Źródło: Obliczenia własne 
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Analiza społeczno-gospodarcza w połączeniu z gęstością infrastruktury transporto-

wej w poszczególnych powiatach i miastach Dolnej Saksonii została zaprezentowana na 

rysunku 6. 

 

Rysunek 6: Wynik analizy społeczno-gospodarczej i gęstości infrastruktury transportowej Dolnej Saksonii 
Źródło: Obliczenia własne 

 

Wynik analizy dla regionu Nadrenii Północnej-Westfalii prezentuje rysunek 7. 

 

Rysunek 7: Wynik analizy społeczno-gospodarczej i gęstość infrastruktury transportowej Nadrenia Północna-Westfalia 
Źródło: Obliczenia własne 
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Wyniki analizy społeczno-gospodarczej i gęstości infrastruktury transportowej wska-

zują na wyraźne rozproszenie poszczególnych powiatów i dużych miast w grupie dla bada-

nego regionu Nadrenii Północnej-Westfalii. 

 W przypadku analizy społeczno-gospodarczej trzech badanych regionów można 

stwierdzić, że wysoka gęstość infrastruktury transportowej w powiecie lub mieście nie jest 

równoznaczna ze stosunkowo dobrą sytuacją społeczno-gospodarczą analizowanego mia-

sta lub powiatu. Z drugiej strony, wysoka gęstość infrastruktury transportowej nie jest ko-

niecznie wymagana dla ich stosunkowo dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej. W odnie-

sieniu do drugiej sformułowanej hipotezy pomocniczej, na podstawie wyników analizy spo-

łeczno-gospodarczej dla badanych regionów stwierdzono, że wysoka gęstość infrastruktury 

transportowej nie jest wystarczającym warunkiem pozytywnego rozwoju społeczno-gospo-

darczego regionu. W tym przypadku drugą hipoteza pomocnicza można uznać za słuszną. 

 Podsumowując, wpływ infrastruktury transportowej na zrównoważony rozwój regionu 

należy oceniać w sposób zróżnicowany. Należy rozróżnić wpływy środowiskowy i spo-

łeczno-gospodarczy na region. Wszystkie trzy wymiary (środowiskowy, ekonomiczny i spo-

łeczny) razem wpływają na zrównoważony rozwój. Rozwój środowiskowy w odniesieniu do 

infrastruktury transportowej rozpatrywano wyłącznie na podstawie nowego zagospodarowa-

nia przestrzennego terenów osadniczych i transportowych. Osiągnięcie danego celu jako 

kompromisu może być postrzegane wówczas jako pozytywne (w przypadku nieosiągnięcia 

jako negatywne) dla środowiskowego zrównoważenia regionu. Analiza społeczno-gospo-

darcza jest trudniejsza do oceny pod względem wyników w odniesieniu do wpływu infra-

struktury transportowej na zrównoważony rozwój regionu. Silna liniowa zależność pomiędzy 

wysoką gęstością infrastruktury transportowej a wysokim wynikiem analizy społeczno-eko-

nomicznej nie może być statystycznie udowodniona dla badanych regionów. W związku z 

tym infrastrukturę transportową należy uznać za niezbędną z punktu widzenia impulsów 

społeczno-gospodarczych dla danego regionu. Nie jest jednak ona warunkiem wystarczają-

cym. W celu przestrzegania zasady przewodniej Ustawy o Planowaniu Regionalnym (ROG) 

49 oraz Komisji ds. Równych Warunków Życia 50, potencjalne podejście do infrastruktury 

transportowej polegałoby na poprawie lub rozszerzeniu połączeń i powiązań pomiędzy po-

wiatami i dużymi miastami o wysokich i niskich wynikach społeczno-gospodarczych. Podob-

nie, cel nowego zagospodarowania terenu jest niezbędny do osiągnięcia ogólnego celu 

zrównoważonego rozwoju regionu w zakresie infrastruktury transportowej. 

                                            
49 Vgl. § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 
50 Vgl. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) (Hrsg.): Unser Plan für Deutschland, Gleichwertige Lebensverhält-
nisse überall, Berlin 2019 
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 Miarą analizy popytu na usługi transportowe, związanego z przewozami towarowymi 

w badanych regionach, jest wielkość przewożonych ładunków (w tonach). W pracy przed-

stawiono analizę danych za lata 2008 - 2015, która pokrywa się z okresem obserwacji po-

przednich analiz środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Można zauważyć, że we 

wszystkich regionach duża część towarów jest przewożona przez pojazdy ciężarowe (trans-

port drogowy). Widoczna jest dominacja w udziale transportu drogowego w zakresie prze-

wozów towarów w porównaniu z koleją lub drogami wodnymi śródlądowymi. Otrzymane wy-

niki na poziomie regionów przedstawiono na rysunkach 8-10. 

 
Rysunek 8: Podział modalny średniego udziału transportu towarowego 2008-2015 Meklemburgia-Pomorze Przednie 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Kraftfahrt-Bundesamt (Hrsg.): Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge 2008-2015, Flensburg  
              2008-2015; vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Verkehr 2008-2015, Fachserie 8 Reihe 1.2, Wiesbaden 2009-2016 
 

 
Rysunek 9: Podział modalny średniego udziału transportu towarowego 2008-2015 Dolna Saksonia 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Kraftfahrt-Bundesamt (Hrsg.): Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge 2008-2015, Flensburg  
              2008-2015; vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Verkehr 2008-2015, Fachserie 8 Reihe 1.2, Wiesbaden 2009-2016 
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Rysunek 10: Podział modalny średniego udziału transportu towarowego 2008-2015 Nadrenia Północnej-Westfalii 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Kraftfahrt-Bundesamt (Hrsg.): Verkehr europäischer Lastkraftfahrzeuge 2008-2015, Flensburg  
              2008-2015; vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Verkehr 2008-2015, Fachserie 8 Reihe 1.2, Wiesbaden 2009-2016 
 

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim ponad 90 procent towarów przemieszczanych 

jest drogą lądową. Natomiast w Nadrenii Północnej-Westfalii odsetek ten wynosi nieco po-

nad 80 procent. W tym regionie relatywnie wyższe udziały w obsłudze ładunków osiągają 

gałęzie transportu kolejowego i wodnego śródlądowego. Ilość przewożonych ładunków, 

mierzona w tonach, została odniesiona do istniejącej infrastruktury transportowej. Należy 

zwrócić uwagę na potencjalne tzw. wąskie gardła w transporcie towarowym i uwzględnić je 

w przyszłych projektach infrastruktury transportowej. 

 Ostatecznie, analiza empiryczna prowadzi do wniosku, że istnieje zarówno środowi-

skowy, jak i społeczno-ekonomiczny wpływ infrastruktury transportowej na zrównoważony 

rozwój regionu. W związku z tym hipotezę główną mówiącą, że regionalna infrastruktura 

transportowa ma wpływ na zrównoważony rozwój regionów w Niemczech, należy uznać za 

prawdziwą. Rozwój infrastruktury należy kształtować w taki sposób, aby miał wpływ na zrów-

noważony rozwój regionu. Na dzienny przyrost powierzchni osadniczej i transportowej 

można wpływać poprzez przestrzeganie wartości docelowej określonej dla danego regionu. 

Regiony mogą również odnieść korzyści z rozbudowy i budowy nowej infrastruktury trans-

portowej oraz z poprawy połączeń i powiązań między poszczególnymi obszarami (central-

nymi) poprzez wywołanie efektów wzrostu. Mają one pozytywny wpływ na wyżej wymie-

nione wskaźniki społeczno-gospodarcze, a tym samym rozwój regionu jako całości może 

być zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w powiązaniu ze 

zrównoważonym rozwojem regionu wskazano, że w Republice Federalnej Niemiec pod-

stawą długoterminowego planowania rozbudowy infrastruktury transportowej jest Federalny 

Plan Infrastruktury Transportowej. Ze względu na federalną strukturę Republiki Federalnej 
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Niemiec Ustawa Zasadnicza stanowi, że Rząd Federalny jest odpowiedzialny za finanso-

wanie budowy i utrzymania federalnych szlaków komunikacyjnych. Należą do nich krajowe 

drogi główne, infrastruktura transportu kolejowego i drogi wodne. Ponadto podkreślono, że 

długoterminowy rozwój infrastruktury transportowej nie powinien być rozpatrywany wyłącz-

nie z perspektywy krajowej, lecz stanowić część europejskiej polityki w zakresie infrastruk-

tury transportowej.51 Jednolity europejski obszar transportowy jest celem rozwoju transeu-

ropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która obejmuje sieć generalną (zakończenie w 2050 

r.) oraz sieć bazową (zakończenie w 2030 r.).  

 

Federalny Plan Infrastruktury Transportowej 2030 zawiera cele, dotyczące zrównoważo-

nego rozwoju, których zadaniem jest redukcja emisji i ograniczenie użytkowania gruntów. 

Ponadto, opracowanie Federalnego Planu Infrastruktury Transportowej skutkuje prawną ko-

niecznością przeprowadzenia strategicznej oceny planowanych projektów infrastruktury 

transportowej w odniesieniu ich oddziaływania na środowisko naturalne. Pozwala to na zi-

dentyfikowanie i stosowne uwzględnienie głównych oddziaływań Federalnego Planu Infra-

struktury Transportowej na środowisko. Federalny Plan Infrastruktury Transportowej kieruje 

się zasadą ochrony infrastruktury transportowej przed jej rozbudową i budową, co jest 

zgodne ze wskaźnikiem zagospodarowania terenu oraz z powiązanym celem niemieckiej 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Analiza Federalnego Planu Infrastruktury Transporto-

wej wykazała natomiast, że na rozbudowę i budowę nowych obiektów przeznacza się 

znaczne środki finansowe. W odniesieniu do dziennego przyrostu powierzchni osadniczej i 

transportowej dla Republiki Federalnej Niemiec należy przestrzegać celu wynoszącego 

maksymalnie 30 ha dziennie. Konkretne obliczenia na podstawie Federalnego Planu Infra-

struktury Transportowej 2030 nie są możliwe ze względu na aspekt czasowy. Jednocześnie 

Federalny Plan Infrastruktury Transportowej 2030 nie uwzględnia rozbudowy i budowy no-

wej infrastruktury transportowej na poziomie krajów związkowych. Oprócz uwzględnienia 

zagospodarowania terenu, plan ma również na celu przekierowanie ruchu na bardziej przy-

jazne dla środowiska gałęzie transportu. Przykładowo, dzięki poprawie infrastruktury kole-

jowej, część transportu towarowego powinna zostać przeniesiona z dróg na tory kolejowe. 

 Perspektywy rozwoju infrastruktury transportu w oparciu o wyniki analizy środowisko-

wej i społeczno-gospodarczej mogą, oprócz uwzględnienia różnych poziomów decyzyjnych, 

uwzględniać również inne aspekty wspomagające zrównoważony rozwój regionów. Z 

punktu widzenia zrównoważonego rozwoju środowiskowego, w każdym regionie należy 

                                            
51 Vgl. Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. Dezember 2013, ABl.EU L 348 
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uwzględnić dzienny przyrost powierzchni osadniczej i transportowej. Dlatego też przy przy-

szłym projektowaniu infrastruktury transportowej w regionach konieczne jest określenie cha-

rakterystycznej dla danego regionu wartości maksymalnego dziennego przyrostu po-

wierzchni osadniczej i transportowej. W tym celu wartość docelowa 30 ha dziennie dla ca-

łych Niemiec może służyć jako podstawa do określenia wartości docelowej dla poszczegól-

nych regionów w oparciu o całkowitą powierzchnię regionu na rok 2030. Konieczne jest 

również przeprowadzenie obliczeń prognostycznych, uwzględniających rozwój sytuacji w 

przeszłości, tak aby można było sprawdzić, czy region osiągnie wartość docelową, czy też 

nie. Wynik ten musi zostać uwzględniony w pro środowiskowym projektowaniu infrastruktury 

transportowej, tak aby w przypadku prognozowanego nieosiągnięcia (przekroczenia) war-

tości docelowej, modernizacja/rewitalizacja miała pierwszeństwo przed budową nowej infra-

struktury transportowej. Jednocześnie należy uznać to za istotny wskaźnik w odniesieniu do 

rozważań dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 

 Warunki i sposoby projektowania infrastruktury transportowej uwzględniające 

aspekty społeczno-gospodarcze wymagają w pierwszej kolejności analizy sytuacji spo-

łeczno-gospodarczej regionu. Z tego można wnioskować, który powiat lub które miasto nie-

zależne od powiatu ma dobrą lub złą sytuację społeczno-gospodarczą. Na tej podstawie 

można uznać, że infrastruktura transportu wnosi wkład w promowanie zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lub we wspomaganie celu, jakim jest stworzenie 

wyrównanych warunków życia. Osiągnięcie równych warunków życia jest w Niemczech 

wspierane politycznie przez specjalnie w tym celu powołaną w 2019 roku Komisję. Ustawa 

o planowaniu przestrzennym ma również na celu promowanie zrównoważonych warunków 

społecznych, gospodarczych i środowiskowych w regionach, a tym samym prawne wsparcie 

celu, jakim jest zapewnienie wyrównanych warunków życia. W oparciu o wyniki analizy spo-

łeczno-gospodarczej, działania, które należy podjąć, polegają na rozbudowie sieci połączeń 

między regionami o niskim wyniku społeczno-gospodarczym a regionami o dobrym wyniku 

społeczno-gospodarczym. W tym kontekście priorytetowo traktowane są regiony z dolnego 

kwantyla 40% w porównaniu z regionami z górnego kwantyla 10%. Poprawa komunikacji 

między (centralnymi) lokalizacjami może przynieść korzyści regionom otaczającym duże 

miasta. W tym kontekście należy podkreślić, że rozwój i budowa nowej infrastruktury trans-

portowej nie musi powodować efektów wzrostu w danym regionie. Efekty te mogą również 

wywoływać zjawisko depopulacji lub obojętności. Wyniki analizy społeczno-gospodarczej 

wykazały, że wysoka gęstość infrastruktury transportowej nie jest warunkiem wystarczają-
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cym dla osiągnięcia wysokiego wyniku społeczno-gospodarczego. Infrastruktura transpor-

towa jest jednak warunkiem koniecznym i może pomóc w transferze pozytywnych skutków 

społeczno-gospodarczych do słabszych regionów. Poprawa dostępności i połączeń dotyczy 

nie tylko transportu drogowego. W tym kontekście można na przykład reaktywować nieuży-

wane linie kolejowe, co ma szczególne znaczenie dla regionów o słabej infrastrukturze. Ta-

kie działania na poziomie powiatów, miast i gmin są wspierane finansowo przez rząd fede-

ralny Niemiec. Podstawą prawną jest ustawa o finansowaniu transportu miejskiego, która 

klasyfikuje reaktywację linii kolejowych jako projekty kwalifikujące się do finansowania. 

 Eliminacja słabych punktów ma dodatkowe znaczenie przy projektowaniu infrastruk-

tury transportowej, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój regionu. Federalny Plan Infra-

struktury Transportowej przeprowadza analizę tzw. wąskich gardeł (zatory w transporcie 

drogowym, zatory w transporcie kolejowym), i nadaje priorytet działaniom, aby je wyelimi-

nować. Zatłoczenie i opóźnienia pociągów powodują problemy z przepustowością. Ograni-

czenie i wyeliminowanie czasu oczekiwania oraz innych utrudnień przynosi korzyści za-

równo środowiskowe, jak i społeczno-gospodarcze. Dzięki oszczędnościom czasu można 

ograniczyć emisje związane z ruchem drogowym i obniżyć koszty transportu. Tak więc eli-

minacja słabych punktów jest również ważnym czynnikiem w kontekście projektowania in-

frastruktury transportowej, która promuje zrównoważony rozwój regionów jako całości. 

 W oparciu o przeprowadzoną analizę teoretyczną i empiryczną w pracy przedsta-

wiono znaczenie infrastruktury transportowej dla zrównoważonego rozwoju regionu. W 

oparciu o główną hipotezę wykazano, że infrastruktura transportowa ma zasadniczo nega-

tywny wpływ na zrównoważony rozwój ekologiczny w związku z zajętością i użytkowaniem 

gruntów. Kompromis w postaci stałej wartości docelowej dla roku 2030 zawiera koncepcję 

rozwiązania, którą każdy region musi rozważyć w przyszłych projektach infrastruktury trans-

portowej. W ten sposób wartość docelowa może zostać osiągnięta na całym terytorium Nie-

miec i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska. Poprawa komunikacji i po-

łączeń z centralnymi ośrodkami może wywołać efekty wzrostu w regionie, co może prowa-

dzić do wzrostu mobilności mieszkańców, a tym samym do zwiększenia popytu. To z kolei 

ma pozytywny wpływ na liczbę pracowników i wielkość dostępnych dochodów w danym 

regionie. Te efekty wzrostu są przede wszystkim znaczące dla regionów, które mają niskie 

wyniki społeczno-gospodarcze. Likwidacja tzw. wąskich gardeł poprzez rozwój i budowę 

nowej infrastruktury transportowej ma również pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój 

regionu pod względem środowiskowym i społeczno-gospodarczym. W efekcie infrastruktura 
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transportowa może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu i kraju, co jest 

zgodne z celami niemieckiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 2030 ONZ. 
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