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Streszczenie

Badania naukowe zwi zane z problematyk  konkurencyjno ci s  istotne dla 

polityki gospodarczej, poniewa  pozwalaj  na okre lenie najlepszej dla poszczególnych 

regionów cie ki rozwoju i wskazanie czynników konkurencyjno ci, w popraw

których nale y inwestowa . W artykule zaprezentowano zró nicowane podej cia do de-

finiowania konkurencyjno ci oraz wyró niane wspó cze nie czynniki konkurencyjno ci

regionów, a nast pnie przedstawiono, jak  rol  w jej poprawie odgrywa infrastruktura 

transportu. Inwestycje w t  infrastruktur  stanowi  zarówno popytowy, jak i poda owy 

bodziec wzrostu gospodarczego, przyczyniaj c si  do wzrostu produktywno ci.

W artykule wykorzystano wyniki bada  przeprowadzonych w ramach projektu I-C-EU 

(„Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe”)  

7 Programu Ramowego. 
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Wprowadzenie

Konkurencyjno  jednostek terytorialnych zale y przede wszystkim od 

zdolno ci konkurencyjnych przedsi biorstw oraz sektorów tworz cych dan

gospodark . Mo e równie  j  wzmacnia  otoczenie gospodarcze, polityczne  

i spo eczne, w którym funkcjonuj  przedsi biorstwa. Jednym z podstawowych 

czynników stanowi cych o poziomie konkurencyjno ci danego obszaru jest 

dost pno  transportowa. O jej poziomie decyduje w g ównej mierze po o enie 

geograficzne regionów oraz wyposa enie w sk adniki infrastruktury transpor-

towej.

Du e zainteresowanie konkurencyjno ci  jednostek terytorialnych wynika 

z powszechnego d enia w adz ró nych szczebli do podnoszenia konkurencyj-

no ci gospodarki na podleg ym im terenie. Badania naukowe zwi zane z pro-

blematyk  konkurencyjno ci powinny wspomaga  prowadzenie polityki gospo-

darczej przez okre lenie najlepszej dla regionu cie ki rozwoju i wskazania 

czynników konkurencyjno ci, w których rozwój nale y inwestowa . Artyku

ma przedstawi  rol  infrastruktury transportu w poprawie konkurencyjno ci 

regionów Unii Europejskiej. Wymiar regionalny rozwoju spo eczno-gospodar-

czego jest postrzegany jako wa na sk adowa ogólnego rozwoju ca ego ugrupo-

wania. W artykule wykorzystano badania prowadzone przez autorki artyku u

w ramach projektu I-C-EU („Impact of transport infrastructure on international 

competitiveness of Europe”)1.

1. Poj cie konkurencyjno ci w teorii ekonomii 

Konkurencyjno  jako kategoria ekonomiczna w sposób najbardziej ogól-

ny jest okre lana jako zdolno  do osi gania sukcesu w gospodarczej rywaliza-

cji. Poj cie to wywodzi si  ze sfery mikroekonomii badaj cej zachowania pod-

miotów gospodarczych funkcjonuj cych w warunkach gospodarki rynkowej, 

które poszukiwa y sposobu uzyskania i utrwalenia swojej przewagi wobec in-

nych uczestników rynku, prowadz cych dzia alno  w podobnym zakresie.  

                                                          
1  I-C-EU jest projektem finansowanym z 7 Programu Ramowego, którego celem jest zba-

danie wp ywu infrastruktury transportu na konkurencyjno . Strona projektu I-C-EU: www.i-c-
eu.eu, (27.08.2014). Projekt by  wspó finansowany ze rodków finansowych na nauk  w latach 
2013–2014 przyznanych na realizacj  projektu mi dzynarodowego wspó finansowanego.
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Z czasem zacz to stosowa  ten termin szerzej i obecnie mówi si  zarówno  

o konkurencyjno ci przedsi biorstw i sektorów gospodarki, jak i regionów, 

pa stw czy ca ych ugrupowa  pa stw.

W literaturze naukowej spotyka si  wiele definicji konkurencyjno ci

pa stw i regionów. Zdefiniowanie konkurencyjno ci komplikuje fakt, e samo 

poj cie „konkurencyjno ” zawiera zarówno element dynamiczny, okre laj cy 

czynniki sk adaj ce si  na zdolno  podmiotu do konkurowania, jak i statyczny, 

charakteryzuj cy efekt tej zdolno ci w danym momencie. Zdecydowana wi k-

szo  definicji konkurencyjno ci odwo uje si  do poj cia zdolno ci: „Konku-

rencyjno  to zdolno  do…”, natomiast znaczne trudno ci sprawiaj  jej pomiar 

i ocena, co w praktyce prowadzi do oceny poziomu konkurencyjno ci ex post
przez obserwacj  rezultatów konkurowania. W zwi zku z takim dualnym po-

dej ciem do konkurencyjno ci jednostek terytorialnych mo na wyró ni  trzy 

typy definicji2:

1) Definicje czynnikowe, skupiaj ce si  na ocenie róde  konkurencyjno-

ci gospodarki, wp ywaj cych na przysz  pozycj  konkurencyjn , ta-

kich jak wielko  i struktura zasobów produkcji czy efektywno  ich 

wykorzystania. Definicje te oceniaj  zdolno  gospodarki do sprosta-

nia konkurencji mi dzynarodowej, czyli jej zdolno  konkurencyjn .

2) Definicje wynikowe, odnosz ce si  do rezultatów osi ganych przez 

dan  gospodark , w tym poziomu dochodu narodowego czy udzia u

w handlu wiatowym. Skupiaj  si  na ocenie osi gni tej przez dane 

pa stwo pozycji konkurencyjnej. 

3) Definicje mieszane, czynnikowo-wynikowe, cz  oba wymienione 

wy ej podej cia. Bior  pod uwag  zarówno obecny potencja  gospo-

darczy i osi gni t  pozycj  konkurencyjn , jak równie  czynniki de-

cyduj ce o potencjale wzrostu gospodarczego. Definicje tego typu ma-

j  najpe niejszy charakter, gdy  uwzgl dniaj  interakcj  pomi dzy po-

ziomem rozwoju gospodarczego a czynnikami konkurencyjno ci.

Jedn  z bardziej znanych i cz sto cytowanych jest definicja OECD, we-

d ug której istot  konkurencyjno ci stanowi zdolno  firm, regionów, narodów 

lub ponadnarodowych ugrupowa  do sprostania konkurencji, czyli do zwi k-

                                                          
2  M.J. Rad o, Mi dzynarodowa konkurencyjno  gospodarki. Uwagi na temat definicji, 

czynników i miar, SGH, Warszawa 2008, s. 4–5, cyt. za: A. Ko lak, Miejsce dost pno ci trans-
portowej w koncepcji czynników konkurencyjno ci regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gda skiego, Ekonomika Transportu i Logistyka 2013, nr 49.  
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szania swoich udzia ów w rynkach, oraz zdolno  do trwa ego zapewnienia 

wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i wysokiego 

poziomu zatrudnienia3. Jest to przyk ad definicji, w której po czono konkuren-

cyjno  czynnikow  i wynikow .

wiatowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum) definiuje konku-

rencyjno  makroekonomiczn  jako zestaw powi zanych ze sob  instytucji, 

polityk i czynników, które determinuj  poziom produktywno ci danego kraju4.

Stanowisko to jest zbie ne ze stwierdzeniem P. Krugmana, i : „Produktywno

to nie wszystko, ale w d ugim okresie prawie wszystko od niej zale y. Mo li-

wo ci podniesienia standardu ycia w pa stwie powi zana jest z jej wzrostem”5.

Za tworzenie dobrobytu odpowiada produktywno , której poziom zale y od 

potencja u gospodarki, a konkretnie – od jako ci i efektywno ci funkcjonuj -

cych w niej firm. 

Równie  zespó  projektu badawczego I-C-EU, b d cego w trakcie realiza-

cji na zlecenie Komisji Europejskiej, podkre la znaczenie produktywno ci dla 

konkurencyjno ci gospodarki regionów: „Konkurencyjno  oznacza stopie , do 

jakiego firmy w danym regionie mog  konkurowa  z tymi znajduj cymi si

gdzie indziej. Krytycznymi czynnikami konkurencyjno ci s  te, które okre laj

poziom produktywno ci w regionie w stosunku do innych regionów”6.

2. Identyfikacja czynników konkurencyjno ci

Koncepcje teoretyczne i badania dotycz ce rozwoju regionalnego oraz 

czynników oddzia uj cych na zachodz ce procesy maj  kluczowe znaczenie dla 

kszta towania konkurencyjno ci regionów. Czynnikami konkurencyjno ci okre-

la si  te okoliczno ci, które umo liwiaj  podwy szenie konkurencyjno ci re-

gionów. Ich rozwój pod wieloma wzgl dami przebiega samoistnie, ale w nie-

których dziedzinach wymaga dzia a  stymuluj cych lub koryguj cych. Szero-
                                                          

3  M. Stankiewicz, Konkurencyjno  przedsi biorstwa. Budowanie konkurencyjno ci
przedsi biorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toru  2002, s. 36. 

4  World Economic Forum, www.weforum.org/issues/global-competitiveness (22.10.2014). 
5  P. Krugman, The Age of Diminished Expectations, 3th ed., The MIT Press, Cambridge 

1997, s. 12. 
6  M.J. Smit, Issues of competitiveness and regional growth in relation to transport infra-

structure investment: a literature review on assessment methodology, D1.1 for the I-C-EU pro-
ject, TML, Leuven 2013, s. 8. 
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kiego przegl du koncepcji konkurencyjno ci regionów i czynników wywieraj -

cych na ni  wp yw dokonano na zlecenie Komisji Europejskiej i zaprezentowa-

no w opracowaniu A Study on the Factors of Regional Competitiveness7. Do 

bardziej znanych koncepcji, cz sto przytaczanych w literaturze przedmiotu, 

mo na zaliczy : piramid  konkurencyjno ci8, drzewo konkurencyjno ci9 czy 

kapelusz konkurencyjno ci10. Koncepcje te zawieraj  analiz  czynników cha-

rakteryzuj cych potencja  konkurencyjny regionów ( ród a konkurencyjno ci),

pozycj  konkurencyjn  oraz uzyskane rezultaty. Ró ni  si  one nieco zestawem 

czynników konkurencyjno ci oraz graficzn  prezentacj  koncepcji. 

Rys. 1. Piramidalny model konkurencyjno ci regionalnej 

ród o: I. Lengyel, J. Rechnitzer, The competitiveness of regions in the Central European transi-
tion countries, „The Macrotheme Review” 2013, nr 2 (4), s. 108. 

                                                          
7 R.L. Martin: A Study on the Factors of Regional Competitiveness, Cambridge 

Econometrics, Ecorys-NEI, Cambridge/Rotterdam 2004, http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
sources/docgener/studies/pdf/3cr/ competitiveness.pdf, (28.08.2014). 

8  I. Lengyel, J. Rechnitzer, The competitiveness of regions in the Central European tran-
sition countries, „The Macrotheme Review” 2013, nr 2 (4). 

9  J. Maarten de Vet i in., The Competitiveness of Places and Spaces, A Position Paper, 
Rotterdam/Leeds/Birmingham/Brussels, 21 May 2004.  

10  R.L. Martin, A Study on the Factors…, s. 2–36. 
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Model piramidy konkurencyjno ci opracowany przez I. Lengyela systema-

tyzuje czynniki wp ywaj ce na dobrobyt, wydajno  pracy i zatrudnienie. Pod-

staw  piramidy tworz ród a konkurencyjno ci, do których zaliczono struktur

gospodarki, aktywno  innowacyjn , dost pno  regionu i infrastruktur , kwali-

fikacje zasobów pracy, rodowisko, centra decyzyjne, struktur  spo eczn  i kul-

tur . ród a konkurencyjno ci maj  charakter czynników po rednich, gdy  two-

rz  potencja  konkurencyjny regionu, ale w krótkiej perspektywie czasowej nie 

s  w stanie wp yn  na jego wyniki gospodarcze. Wymienione czynniki spo-

eczne i ekonomiczne s  kluczowe dla d ugoterminowego zwi kszania konku-

rencyjno ci regionów. 

Czynniki bezpo rednie zosta y podzielone na pi  rodzajów: badania  

i rozwój technologiczny, kapita  ludzki, kapita  produkcyjny i bezpo rednie

inwestycje zagraniczne, sektory handlowe (eksportowe) i klastry, kapita  spo-

eczny i instytucje. S  to czynniki z wp ywem bezpo rednim i krótkotermino-

wym na konkurencyjno  regionaln , które uznaje si  za podstawowe. 

W rodkowej cz ci zosta y usytuowane czynniki rozwoju, okre lane rów-

nie  jako ujawniona konkurencyjno . Zaliczono do nich: wydajno  pracy, 

stop  zatrudnienia i poziom rozwoju gospodarczego mierzony PKB. Natomiast 

szczyt piramidy zajmuj  celowe rezultaty osi gane przez konkurencyjn  gospo-

dark  – standard i jako ycia. 

W ród czynników ekonomicznych, kluczowych dla d ugoterminowego 

zwi kszania konkurencyjno ci regionalnej, umiejscowiono dost pno  regionu  

i infrastruktur . Dost pno  regionu w tym modelu wi e si  z atwo ci  dost -

pu przez po czenia transportowe i lokalizacj  geograficzn , której sprzyja od-

powiednia infrastruktura transportowa i komunikacyjna. 

3. Efekty rozwoju infrastruktury transportu a konkurencyjno  Europy 

Dost pno  zwykle bywa definiowana w kategoriach infrastruktury trans-

portowej. Podstawowym celem rozwoju sieci infrastrukturalnych UE jest inte-

gracja rozproszonej infrastruktury narodowej w jeden spójny i uzupe niaj cy si

system. W zakresie transportu transeuropejska sie  transportowa TEN-T stano-

wi podstaw  systemu transportowego UE. Jest ona niezb dna, aby system 

transportowy spe nia  ekonomiczne, spo eczne i ekologiczne potrzeby spo e-
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cze stwa, zwi zane m.in. z zapewnieniem funkcjonowania wspólnego rynku  

i popraw  spójno ci mi dzy pa stwami cz onkowskimi.

Niezwykle wa n  kwesti  przy implementacji szeroko poj tych celów go-

spodarczych i spo ecznych podnosz cych konkurencyjno  Europy i jej regio-

nów oraz gwarantuj cych rozwój spo eczno-gospodarczy stanowi w a ciwe 

dostosowanie elementów infrastruktury transportowej do realizowanego zapo-

trzebowania na przewozy. Tak wi c poszukuje si  metod u atwiaj cych podej-

mowanie decyzji w tym zakresie. Jest to zagadnienie z o one, gdy  wyst puj

tu liczne bariery i ograniczenia o ró norodnym charakterze: technicznym, eko-

nomicznym, rodowiskowym, organizacyjnym, prawnym czy finansowym. 

Ponadto ka dy z interesariuszy rozwoju systemu transportowego stara si  mak-

symalizowa  swoj  indywidualn  korzy . Dlatego te  du ego znaczenia nabie-

raj  tu wielokryterialne metody, pomocne przy podejmowaniu decyzji dotycz -

cych rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej, uwzgl dniaj ce

ró ne cele u ytkowników. Na rysunku 2 przedstawiono wzajemne relacje po-

mi dzy rozwojem gospodarczym reprezentowanym przez wzrost PKB per capi-
ta a poziomem dost pno ci transportowej uto samianym z inwestycjami w in-

frastruktur  transportow .

Korzy ci z rozwoju infrastruktury transportu i jej znaczenie w pobudzaniu 

wzrostu gospodarczego i regionalnego s  powszechnie dyskutowane w literatu-

rze przedmiotu11. Inwestycje te stanowi  zarówno popytowy, jak i poda owy 

bodziec wzrostu gospodarczego, przyczyniaj cy si  do rozwoju gospodarczego, 

gospodarczej transformacji regionów i obszarów zurbanizowanych. Mechanizm 

oddzia ywania inwestycji infrastrukturalnych na poziomu konkurencyjno ci

regionów jest procesem wielop aszczyznowym i bardzo z o onym ze wzgl du

na ilo  wzajemnych relacji i powi za .

Analizuj c ten zró nicowany wp yw, mo na stwierdzi , e inwestycje  

w infrastruktur  transportu wp ywaj  na zwi kszenie efektywno ci produkcji  

i procesów dystrybucji, stwarzaj  mo liwo ci korzystania z ekonomii skali, 

pog biaj  specjalizacj  produkcji, a tak e wywieraj  wp yw na rozwój syste-

mów logistycznych i redukcj  ich kosztów. W konsekwencji pozytywne bod ce 

wynikaj ce z poprawy stanu infrastruktury transportu powoduj  wzrost produk-

tywno ci dzia alno ci gospodarczej, a w efekcie – wzrost PKB przypadaj cy na 

                                                          
11  Patrz szerzej: B. Paw owska: Zrównowa ony rozwój transportu na tle wspó czesnych 

procesów spo eczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2013, 
rozdzia  4. 
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mieszka ca. Analiza ilo ciowa zosta a przeprowadzona w ramach bada  nad 

projektem I-C-EU i zamieszczona w raporcie D3.212. Szczegó owo przeanali-

zowano efekty dla wybranych sze ciu projektów infrastrukturalnych. Z prze-

prowadzonych bada  wynika, e podejmuj c decyzje inwestycyjne, wa nym 

jest uwzgl dnienie w ocenie kosztów/korzy ci (CBA) projektów infrastruktu-

ralnych jak najszerszej gamy efektów generowanych przez dany projekt. Inwe-

stycje w zakresie infrastruktury transportowej powoduj  zarówno efekty bezpo-

rednie, jak i po rednie.

Rys. 2. Efekty rozwoju infrastruktury transportu i poprawy funkcjonowania  

sektora transportu 

Dyfuzja 
innowacji 

i technologii Wzrost 
 efektów skali 
i przestrzenne 
efekty rozwoju 

aglomeracji 

WZROST WYDAJNO CI / PKB 

Inwestycje  
w infrastruktur  transportu 

Poprawa jako ci us ug transportowych 
 (ni sze koszty, oszcz dno  czasu, zwi kszenie 
niezawodno ci, wprowadzenie nowych us ug) 

Poprawa dost pno ci transportowej  
i rozwój rynków 

Lepsza poda
zasobów pracy 

Rozwój handlu mi dzynarodowego 
Presja konkurencyjno ci 

Rozwój 
produkcji 

Restrukturyzacja 
gospodarcza 

(wej cia/wyj cia firm) 

ród o: Building Competitive Regions. Strategies and Governance, OECD Publishing,  
Paris 2005, s. 52. 

                                                          
12  J. Kiel i in., Analysis of models and their results from transport infrastructure projects,

Deliverable 3.2 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2014, www.i-c-eu.eu/deliverables/I-C-
EU_WP3_D3.2.pdf (27.10.2014). 
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Pierwsz  kategori  stosunkowo atwo zidentyfikowa  i zmierzy , ponie-

wa  jest reprezentowana w rachunkach przep ywów gotówkowych. Dlatego te

najcz ciej te efekty uwzgl dnia si  w CBA13. Zauwa ono, e problem pojawia 

si  w przypadku po rednich efektów ekonomicznych. W tabeli 1 przedstawiono 

przyk ady efektów po rednich uwzgl dnionych w ocenie CBA w przyk adach 

badanych w projekcie I-C-EU. 

Tabela 1. Przyk ady po rednich efektów ekonomicznych uwzgl dnionych w ocenie 

transportowych projektów infrastrukturalnych analizowanych w projekcie I-C-EU 

Po rednie efekty ekonomiczne Przyk ady projektów infrastrukturalnych 

Skutki zatrudnienia zwi zane 
z budow  infrastruktury 

A20 Baltic Sea Motorway; Magdeburg Waterway Cross-
ing; Container Terminal Altenwerder, Hamburg 

Skutki zatrudnienia wynikaj ce 
z poprawy infrastruktury trans-
portu

A20 Baltic Sea Motorway; Magdeburg Waterway Cross-
ing; Container Terminal Altenwerder, Hamburg 

Rynek pracy – zmiany strukturalne Twente Mittelland canal; Crossrail; HS2; Öresund 
Bridge

Korzy ci dla regionów zacofanych A20 Baltic Sea Motorway; Magdeburg Waterway Cross-
ing

Korzy ci z poprawy mi dzynaro-
dowej dost pno ci

A20 Baltic Sea Motorway; Magdeburg Waterway Cross-
ing; Container Terminal Altenwerder, Hamburg; Außen-
weser shipping fairway (extension) 
Stichkanal Hannover-Linden (extension)  

Korzy ci aglomeracji  Amsterdam Orbital; Twente Mittelland canal; Crossrail; 
HS2

Konkurencja niedoskona a  Crossrail; HS2
Rynek nieruchomo ci Öresund Bridge 
Lokalizacja firm  Amsterdam Orbital
Zmiany w PKB  Corridor 22  
Wzrost dobrobytu, zmiany spo-
eczne  

Corridor 22

Wzrost liczby firm na rynku Amsterdam Orbital; HSL Zuid 

ród o: P. Borkowski i in., Recommendation on EU Policy…, s. 36. 

Uwzgl dnienie efektów po rednich w ekonomicznej ocenie projektów in-

westycyjnych pozwala na pe niejsze, bardziej dok adne oszacowanie przewidy-

wanych skutków inwestycji. To z kolei u atwia wybór wariantu do realizacji  

                                                          
13  Szczegó owa analiza narodowych procedur przeprowadzania CBA zosta a zawarta  

w: P. Borkowski, E. Adamowicz, B. Pawlowska, A. Kozlak, J. Burnewicz, M. Bak, Recommen-
dation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport 
Infrastructure Investment, D 4.3 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2014. 
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i finansowania. Jest to istotne z uwagi na konieczno  maksymalizacji korzy ci 

netto dla spo ecze stwa, wynikaj cej z alokacji ograniczonych zasobów pomi -

dzy konkuruj ce zastosowania. Chocia  przyk ady krajowych praktyk pokazuj ,

e wiele efektów po rednich mo e by  uj te w CBA, to cz sto nie s  one 

uwzgl dniane ze wzgl du na ryzyko podwójnego liczenia towarzysz ce ocenie. 

W efekcie w przeprowadzanych analizach kosztów/korzy ci uwzgl dnia si

jedynie efekty bezpo rednie, co prowadzi do niedoszacowania warto ci.

Podsumowanie 

W coraz wi kszym stopniu konkurencyjno  i dobrobyt zale  od zdolno-

ci obywateli danego obszaru i przedsi biorstw na nim zlokalizowanych do jak 

najlepszego wykorzystania jego zasobów. W zglobalizowanym i powi zanym 

wzajemnie wiecie konkurencyjno  jednak e zale y równie  od budowania 

zwi zków z innymi regionami, tak aby zapewni  skoordynowane i zrównowa-

one wykorzystanie wspólnych atutów. Wspó praca wraz z transferem techno-

logii i idei, jak równie  towarów, us ug i kapita u, w tym kapita u pracy, staje 

si  coraz bardziej znacz cym elementem rozwoju terytorialnego oraz kluczo-

wym czynnikiem wp ywaj cym na d ugoterminowy i zrównowa ony wzrost 

gospodarczy w ca ej Europie. 

Rola infrastruktury transportowej jest tu elementem niezwykle wa nym, 

który nale y dostrzega , analizuj c czynniki poprawy konkurencyjno ci Europy 

i regionów. Rozpatruj c efekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury trans-

portowej, koniecznym jest poszerzenie oceny CBA o dodatkowe analizy eko-

nomiczne uwzgl dniaj ce po rednie efekty ekonomiczne. Wskazane jest te

opracowanie jednolitych wska ników umo liwiaj cych warto ciowe lub ilo-

ciowe zmierzenie tych efektów oraz zapewnienie ich porównywalno ci mi dzy 

wariantami projektów inwestycyjnych. 
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THE ROLE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A FACTOR  
OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF EUROPE 

Abstract 

Scientific research related to the issues of competitiveness are essential for 

economic policy, because they allow to determine the best path for the development of 

individual regions and to identify factors of competitiveness which are important for 

further growth. The article contains diverse approaches to define competitiveness and 

identifies contemporary factors of competitiveness of regions. Then authors present the 

analysis of the role of transport infrastructure on improving competitiveness of the 

European Union. Investment in transport infrastructure are both demand and supply-

side incentives for economic growth, contributing to improving productivity. Article is 

based on research conducted within the project IC-EU (Impact of transport infra-
structure on international competitiveness of Europe) within the 7th Framework Pro-

gramme. 
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