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Infrastruktura a rozwój przedsiêbiorczo�ci

Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw, rozumiana jako zdolno�æ do osi¹gania przewagi konku-

rencyjnej, czyli nieustannego dodawania warto�ci przez przedsiêbiorstwo, jest w przewa¿aj¹cej

czê�ci dzia³alno�ci gospodarczej warunkowana przez ich lokalizacjê. Wybieraj¹c lokalizacjê w³a-

snej firmy, okre�lamy jej po³o¿enie wobec zasobów i �rodków produkcji oraz rynków zbytu, czyli

decydujemy o kosztach pozyskania, kosztach produkcji, okre�lamy koszty pokonania odleg³o-

�ci do rynku zbytu.

Spo�ród wielu czynników lokalizacji podmiotów gospodarczych i us³ugowych niezmiennie

najistotniejsz¹ rolê spe³nia infrastruktura techniczno-ekonomiczna. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e znacze-

nie poszczególnych systemów infrastrukturalnych zmienia siê wraz z postêpem technicznym

i technologicznym, przemianami spo³eczno-gospodarczymi oraz tempem rozwoju poszczegól-

nych regionów.

Wspó³czesna gospodarka oparta jest na nowoczesnych systemach infrastrukturalnych, w�ród

których dominuj¹c¹ pozycjê zajmuje system transportu (autostrady, szybka kolej, transport lot-

niczy, telekomunikacja) oraz komputeryzacja, technologie informacyjne, infrastruktura eduka-

cyjna, infrastruktura prawna, infrastruktura obs³ugi biznesu.

Z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczo�ci wa¿nym zagadnieniem jest nie tylko poten-

cja³ ilo�ciowy infrastruktury (d³ugo�æ, gêsto�æ), ale przede wszystkim jako�æ systemów, nieza-

wodno�æ dzia³ania, dostêpno�æ us³ug infrastrukturalnych. Z punktu widzenia funkcjonowania

podmiotów gospodarczych i us³ugowych istotne znaczenie maj¹ ocena i analiza funkcji syste-

mów infrastruktury.

Funkcja transportowa infrastruktury

Funkcja transportowa infrastruktury realizowana jest przez urz¹dzenia sieciowe, które umo¿-

liwiaj¹ przemieszczanie siê ludzi, rzeczy (³adunków), przesy³anie energii i informacji na obsza-

rze metropolii oraz miêdzy metropoli¹ a obszarem zewnêtrznym (powi¹zania miêdzynarodowe

i globalne). Do przedmiotowego zakresu infrastruktury spe³niaj¹cej funkcje transportowe zali-

czono tak¿e �rodki transportowe pe³ni¹ce tê funkcje, urz¹dzenia punktowe o charakterze trans-

formacyjno-przesy³owym i produkcyjnym. Obiekty transformacyjno-przesy³owe i produkcyjne

infrastruktury s¹ �ci�le zespolone z urz¹dzeniami sieciowymi1; stanowi¹c z nimi funkcjonaln¹

ca³o�æ, realizuj¹ w pe³ni funkcjê transportow¹. Tak zespolony system infrastruktury ze wzglê-

dów technicznych ekonomicznych i konsumpcyjnych najpe³niej realizuje omawian¹ funkcjê.

1 A. Barteczek, Integracyjna funkcja infrastruktury gospodarczej w �wietle badañ nad GOP, KPZK PAN,

t. LIX, Warszawa 1977.
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Na uwagê zas³uguje to, ¿e w wyniku postêpu technicznego i technologicznego urz¹dzenia

infrastruktury techniczno-ekonomicznej realizuj¹ce funkcjê transportow¹ charakteryzuj¹ siê

nowym wymiarem. Nale¿y je klasyfikowaæ z punktu widzenia zasiêgu oddzia³ywania, nowo-

czesno�ci i wykonywanej pracy.

Ze wzglêdu na zasiêg oddzia³ywania wyró¿niamy infrastrukturê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹

metropolii. Infrastruktura wewnêtrzna to infrastruktura komunalna i specjalistyczna (np. zak³a-

dów produkcyjnych). Infrastruktura zewnêtrzna, okre�laj¹ca rangê metropolii, dzieli siê na in-

frastrukturê o zasiêgu krajowym2, miêdzynarodowym3 i globalnym.

Ze wzglêdu na zawansowanie technologiczne wyró¿niamy infrastrukturê tradycyjn¹ i no-

woczesn¹.

Wspó³cze�nie wzglêdy techniczne i technologiczne pozwalaj¹ na rozprowadzanie niektórych

no�ników energii i informacji inaczej ni¿ za pomoc¹ sieci (np. energia elektryczna � akumulatory,

energia cieplna � baterie s³oneczne). Aspekt ekonomiczny infrastruktury sprawia, ¿e wzglêdy

ekonomiczne ka¿¹ niektóre produkty rozprowadzaæ za pomoc¹ sieci, jakkolwiek transport np.

w zbiornikach czy pojemnikach by³by mo¿liwy. Odnosi siê to do ropy naftowej, gazu i wody.

Miêdzy innymi ze wzglêdów ekonomicznych telefonia komórkowa wypiera przesy³anie informa-

cji za pomoc¹ telefonii przewodowej. Proces ten wywo³any postêpem naukowo-technicznym

generuje nowe systemy infrastruktury. Obecnie, zw³aszcza w systemie ³¹czno�ci, obserwujemy

powolne zanikanie widocznych elementów tego systemu na rzecz elementów niewidocznych

(telefonia przewodowa widoczna jest zastêpowana przez po³¹czenia satelitarne). Decyduj¹

o tym wzglêdy ekonomiczne i techniczne. Wzglêdy ekonomiczne wskazuj¹ na to, ¿e budowa

infrastruktury jest kapita³och³onna, a wiêc systemy infrastruktury powinny byæ nowoczesne

i pracowaæ jak najefektywniej4. Wzglêdy techniczne sprawiaj¹, ¿e us³ugi realizowane przez infra-

strukturê nowej generacji s¹ jako�ciowo konkurencyjne. Z kolei wzglêdy konsumpcyjne ka¿¹

budowaæ urz¹dzenia niezawodne, które zapewni¹ sta³y dop³yw wody, gazu, energii elektrycznej,

ich sta³¹ dostêpno�æ dla wszystkich odbiorców, bêd¹ reagowaæ na szczytowe zapotrzebowanie.

Z tego punktu widzenia urz¹dzenia sieciowe infrastruktury mo¿na podzieliæ na widoczne (np.

transport drogowy, kolejowy, ¿egluga,) i niewidoczne (np. ³¹czno�æ satelitarna, telefonia bez-

przewodowa, internet).

Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e urz¹dzenia sieciowe s³u¿¹ce do przesy³ania �ci�le okre�lonych

dóbr s¹ w pewnym sensie substytutami dróg l¹dowych lub wodnych, które s¹ ma³o przydatne

lub nieprzydatne do transportu pewnych wyrobów. Substytucyjno�æ urz¹dzeñ sieciowych in-

frastruktury widoczna jest tak¿e w nazewnictwie � linia kolejowa, linia drogowa, infolinia, info-

strada, szlak wodny, kana³ radiowy, kana³ telewizyjny, kana³ wodny, pasmo itp. Nale¿y podkre�liæ,

¿e �cis³e powi¹zanie tych sieci z odpowiednimi urz¹dzeniami punktowymi o charakterze pro-

dukcyjnym wystêpuje dlatego, ¿e ka¿da z tych sieci umo¿liwia przesy³anie tylko jednego

dobra. Tym w³a�nie ró¿ni¹ siê one od dróg ogólnego przeznaczenia.

Funkcja aktywizuj¹ca infrastruktury

Z punktu widzenia spe³niania funkcji aktywizuj¹cej, infrastrukturê nale¿y rozpatrywaæ jako

zespó³ urz¹dzeñ determinuj¹cy kszta³towanie siê obszarów metropolitalnych. W praktyce

planowania przestrzennego powszechna jest teza, ¿e inwestycje infrastrukturalne powinny byæ

2 W. Budner, Lokalizacja przedsiêbiorstw, AE, Poznañ 2003.
3 Z. Dziembowski, A. Gansbert-Gebert, Urz¹dzenia komunalne jako element kosztów budowy miasta,

Studia KPZK PAN, t. XLIII, Warszawa 1975.
4 J. Regulski, Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
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pierwotne w stosunku do inwestycji produkcyjnych i osadniczych. Oznacza to, ¿e rozwój obsza-

rów metropolitalnych determinowany jest rozmieszczeniem przestrzennym infrastruktury i jej

zdolno�ciami us³ugowymi (potencja³em). Oznacza to równie¿, ¿e wspó³zale¿no�æ funkcjonalna

miêdzy systemem infrastruktury techniczno-ekonomicznej a rozwojem uk³adów osadniczo-

produkcyjnych nie zawsze jest mo¿liwa do realizacji, czêsto ze wzglêdu na ograniczone �rodki

finansowe lub b³êdy planistyczne. Czêsto obserwujemy zjawisko asymetrii rozwoju systemów

infrastruktury, ich nowoczesno�ci w stosunku do rozwoju przestrzennego metropolii; dyshar-

monia ta jest widoczna na obrze¿ach metropolii. Tereny zewnêtrzne metropolii s¹ gorzej wyposa-

¿one w infrastrukturê, czêsto us³ugi realizowane s¹ tam w niepe³nym zakresie. Konsekwencj¹ s¹

gorsze warunki ¿ycia, co skutkuje narastaniem frustracji i os³abianiem siê poczucia to¿samo�ci

lokalnej. Niepe³na oferta funkcji realizowanych przez infrastrukturê jest przyczyn¹ gorszej pozycji

konkurencyjnej obszaru metropolitalnego lub jego czê�ci. Przejawem tego s¹ bariery w prowa-

dzeniu dzia³alno�ci gospodarczej, relokalizacja tej dzia³alno�ci, os³abienie aktywno�ci inwesty-

cyjnej. Z kolei dobrze rozwiniêta i nowoczesna infrastruktura jest no�nikiem rozwoju gospodarczego,

przyczynia siê do wzrostu atrakcyjno�ci lokalizacyjnej, sprzyja imigracji ludno�ci, kszta³tuje bazê

ekonomiczn¹ miejsca, w którym wystêpuje. Wspó³zale¿no�æ potencja³u infrastruktury i procesów

rozwoju spo³eczno-gospodarczego zawsze zwiêksza popyt na us³ugi infrastrukturalne, szcze-

gólnie na nowoczesne us³ugi wynikaj¹ce z rosn¹cych dochodów osobistych ludno�ci i skali

nap³ywu kapita³u, a to w konsekwencji wymaga ci¹g³ej jej rozbudowy.

W³¹czenie siê polskiej gospodarki w procesy globalizacji stawia nowe wyzwania wobec

inwestycji infrastrukturalnych, co powinno sprzyjaæ podnoszeniu konkurencyjno�ci polskich

metropolii. Upodobnianie siê polskiej gospodarki do gospodarek krajów �starej� Unii Europej-

skiej w zakresie powszechno�ci korzystania z us³ug infrastrukturalnych i ich wysokiej jako�ci

jest trudne. Wymaga wielu dzia³añ planistycznych, szczególnie konstrukcji racjonalnych pla-

nów przestrzennego zagospodarowania gmin, miast, metropolii, a tak¿e ogromnych nak³adów

inwestycyjnych. Systemy infrastruktury techniczno-ekonomicznej, ich nowoczesno�æ, decy-

duj¹ o atrakcyjno�ci lokalizacyjnej polskiej przestrzeni gospodarczej. Niedorozwój systemu trans-

portu, brak nowoczesnych dróg szybkiego ruchu i autostrad sprawiaj¹, ¿e inwestorzy zagraniczni

lokalizuj¹ inwestycje np. w S³owacji i Czechach.

The Role of Technical and Economic Infrastructure

in the Development of Enterprise

The research into the development of enterprise shows that one of the most important factors

affecting its development is infrastructure. Its features help to activate the �peripheral� regions

and accelerate the process of restructuring and modernization. The systems which play a major

role in developing individual business are modern transport and communication systems, the

banking system, the financial and legal counseling system.

ZBIGNIEW MAKIE£A


