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W³odzimierz Rydzkowski

DYLEMATY BUDOWY
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
– PRÓBA OCENY DECYZJI INWESTYCYJNEJ
Wprowadzenie
Czytaj¹c publikacje prasowe, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e w Polsce istnieje
wystarczaj¹ca liczba portów lotniczych. Warto siê zastanowiæ, jak jest naprawdê.
St¹d te¿ celem artyku³u jest przedstawienie, na tle tendencji zmian roli regionalnych portów lotniczych w Polsce, przes³anek i mo¿liwoœci uruchomienia nowych lotnisk ze szczególnym uwzglêdnieniem analizy uwarunkowañ budowy
lotniska cywilnego w Gdyni-Kosakowie.

1. Przegl¹d polskich regionalnych portów lotniczych
Obecnie w Polsce dzia³a aktywnie 13 lotnisk (Szymany k. Szczytna formalnie
maj¹ status portu lotniczego, ale nie odprawiaj¹ pasa¿erów ani ³adunków). Najwiêkszym portem lotniczym pozostaje Warszawa-Okêcie, który nadal obs³uguje
trzykrotnie wiêcej pasa¿erów ni¿ najwiêkszy port regionalny Kraków-Balice.
Port lotniczy w Warszawie odgrywa g³ówn¹ rolê, ale jego pozycja jako wêz³a
przesiadkowego systematycznie maleje. Po latach faworyzowania przez w³adze,
które w istocie ogranicza³y rolê portów regionalnych, udzia³ Warszawy-Okêcia
w ca³oœci obrotów portowych zmala³ w 2009 r. do 43,5%. Okres po wejœciu Polski
do Unii Europejskiej w 2004 r. odznacza siê bezprecedensowym rozwojem portów regionalnych. Wczeœniej odgrywa³y one rolê pomocnicz¹ w stosunku do
Warszawy-Okêcia, który mia³ spe³niaæ funkcjê portu przesiadkowego (hubu) dla
ca³ej Polski. Obecnie rolê lotnisk przesiadkowych odgrywaj¹ w du¿ym stopniu
Londyn-Luton i Londyn-Stansted, sk¹d tanie linie lotnicze Wizz Air i Ryanair
oferuj¹ po³¹czenia do wiêkszoœci portów regionalnych w Polsce1.
1

W. Rydzkowski, Polskie porty lotnicze, Polski Rynek Transportu Lotniczego, www.prtl.pl [dostêp:
20.03.2014].
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Jedynie dwa porty – Warszawa-Okêcie i Zielona Góra – s¹ w³asnoœci¹ Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „Porty Lotnicze” (PPL); w pozosta³ych, z wyj¹tkiem
£odzi, posiada ono zró¿nicowane udzia³y. W 2010 r. prowadzono prace nad
przekszta³ceniem PPL w jednoosobow¹ spó³kê skarbu pañstwa. W 2011 r. odst¹piono od tych dzia³añ. Niejasna jest aktualna rola PPL, które w wiêkszoœci portów regionalnych nie sprawuje funkcji zarz¹dczych, a w Warszawie-Okêciu dubluje istniej¹cy zarz¹d. Wydaje siê, ¿e w³aœciwym krokiem by³oby przekszta³cenie portów bêd¹cych w³asnoœci¹ PPL w jednoosobowe spó³ki skarbu pañstwa,
a nastêpnie – ich sprzeda¿. W 2014 r. pojawi³y siê informacje prasowe o planach
powo³ania przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa Polskiego Holdingu Lotniczego,
w którego sk³ad maj¹ wejœæ, oprócz operatora Portu Lotniczego im. F. Chopina
w Warszawie, tak¿e LOT, Eurolot oraz spó³ki handlingowe LS Airport Services,
AMS. Nieznane s¹ szczegó³y i zasady dzia³ania takiej grupy; mo¿liwe, ¿e jest to
próba ratowania LOT kosztem pozosta³ych spó³ek.
Przyczyn¹ skokowego wzrostu obrotów portów regionalnych po 2004 r. by³a
liberalizacja polskiego rynku lotniczego, umo¿liwiaj¹ca rozwiniêcie bezpoœrednich po³¹czeñ miêdzynarodowych bez uczestnictwa Warszawy. Szczególn¹ rolê
w aktywizacji portów regionalnych odegra³y tanie linie lotnicze (LCC, Low Cost
Carriers), które jako pierwsze zaoferowa³y po³¹czenia do i z tych portów.
W 2009 r. – po raz pierwszy od momentu wejœcia Polski do Unii Europejskiej
– obroty portów lotniczych zmala³y w stosunku do roku poprzedniego. £¹czny
spadek wyniós³ 8,25%, ale, przyk³adowo, w Warszawie ju¿ ponad 12%, a we
Wroc³awiu – powy¿ej 10,5%. Jedynym portem, w którym odnotowano wzrost
w tym roku, by³ Rzeszów (18,58%). W 2010 r. polskie porty lotnicze obs³u¿y³y
20,47 mln pasa¿erów, co oznacza wzrost o 8,1% w stosunku do poprzedniego
roku. Liczba ta by³a tylko nieznacznie ni¿sza od rekordowej w 2008 r. Dynamika
wzrostu by³a zbli¿ona do œwiatowej (oko³o 8%) i wyraŸnie wy¿sza od europejskiej (oko³o 5%). Warto zaznaczyæ, ¿e dobre wyniki zosta³y osi¹gniête pomimo
niesprzyjaj¹cych okolicznoœci, takich jak erupcja wulkanu na Islandii i wrzeœniowy remont pasa startowego w Warszawie-Okêciu. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e polski
rynek lotniczy wyszed³ z kryzysu. Lotnisko Warszawa-Okêcie obs³u¿y³o 8,6 mln
pasa¿erów, tj. o 4,7% wiêcej ni¿ w 2009 r. W 2010 r. nast¹pi³ dalszy spadek
udzia³u tego portu lotniczego w ca³ym rynku – do 42,3%. Port lotniczy w Krakowie-Balicach odnotowa³ wzrost obrotów o 6,8%, g³ównie za spraw¹ linii Ryanair,
której udzia³ w obs³udze tego lotniska wzrós³ do 35%. Katowice-Pyrzowice zanotowa³y jedynie niewielki wzrost – 2,8%, z powodu ograniczenia oferty przez
Wizz Air. Rekordowe wyniki osi¹gn¹³ Gdañsk, gdzie obroty przekroczy³y 2 mln
pasa¿erów, a wzrost wyniós³ niemal 20%. Podobn¹ dynamikê odnotowano we
Wroc³awiu – obs³u¿ono tam ponad 1,5 mln podró¿nych. W Poznaniu obroty
wzros³y o 12% i wynios³y ponad 1,3 mln pasa¿erów. W 2011 r. w Porcie Lotniczym
im. F. Chopina obs³u¿ono 9 322 485 pasa¿erów i odnotowano wzrost o 7,6% wobec 2010 r. (i 12,6% do 2009 r.); w Krakowie obroty wynios³y 2 994 359 pasa¿erów
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(wzrost o 2,3% do 2010 r. i 3% do 2009 r.), w Katowicach – 2 500 984 (wzrost
o 5,7% do 2010 r. i 8,7% do 2009 r.), w Gdañsku – 2 449 702 (wzrost o 10,9% wobec 2010 r. i a¿ o 29,6% do 2009 r.), a we Wroc³awiu – 1 606 222 (wzrost o 0,5% do
2010 r. i a¿ 21,3% do z 2009 r.). Statystyki w 2012 r. kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
– Warszawa – 9 567 063 pasa¿erów: wzrost o 2,6% wzglêdem 2011 r. i 10,4% do
2010 r.;
– Kraków – 3 408 954 pasa¿erów: wzrost o 13,8% do 2011 r. i 20,1% wobec 2010 r.;
– Katowice – 2 518 409 pasa¿erów: wzrost o 0,7% w porównaniu z 2011 r. i 6,4%
z 2010 r.;
– Gdañsk – 2 861 774 pasa¿erów: wzrost o 16,8% wzglêdem 2011 r. i 29,6%
w zestawieniu z 2010 r.;
– Wroc³aw – 1 942 000 obs³u¿onych pasa¿erów, co daje wzrost o 20,9% w porównaniu z 2011 r. i 21,5% w stosunku do 2010 r.2
Na pocz¹tku 2014 r. tylko trzy województwa w Polsce – podlaskie, opolskie
i œwiêtokrzyskie – nie posiada³y w³asnych portów regionalnych. Pod koniec
2010 r. zainicjowano prace nad budow¹ portu lotniczego dla Lubelszczyzny
w Œwidniku, który oddano do u¿ytku w grudniu 2012 r. Mieszkañcy Lublina
uznali tê inwestycjê za najwa¿niejsze wydarzenie minionego æwieræwiecza. Powy¿sz¹ opiniê umacnia fakt, ¿e znaleŸli siê zainteresowani budow¹ w Œwidniku
portu dla obs³ugi ³adunków. Opolszczyzna jest dobrze skomunikowana z portami lotniczymi w Katowicach i we Wroc³awiu. „Bia³ymi plamami” pozostaj¹ rejon
pó³nocno-wschodniej Polski oraz województwo œwiêtokrzyskie. Na czynnym
lotnisku wojskowym w Radomiu-Sadkowie przeprowadzono prace przygotowawcze w celu uruchomienia cywilnej dzia³alnoœci lotniczej. Z tego lotniska
pierwsze loty samolotów cywilnych zaplanowano na czerwiec 2014 r. Budowa
infrastruktury niezbêdnej do uruchomienia lotniska cywilnego kosztowa³a niespe³na 30 mln z³ i tym samym by³a to najtañsza inwestycja lotniskowa w Polsce,
w ca³oœci sfinansowana przez miasto Radom; zosta³a ona wpisana do Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego jako jeden z najwa¿niejszych projektów infrastrukturalnych na Mazowszu. Do obs³ugi ruchu pasa¿erskiego w 2014 r.
przygotowuje siê lotnisko w Szymanach w województwie warmiñsko-mazurskim. W funkcjonuj¹cych portach regionalnych realizowane s¹ inwestycje w
celu poprawy obs³ugi pasa¿erów i ³adunków. W Gdañsku, Katowicach i Krakowie prowadzone s¹ prace terminalowe; w Szczecinie i Zielonej Górze buduje siê
systemy wspomagania l¹dowania przy ograniczonej widocznoœci, a w Poznaniu
rozpoczêto budowê nowoczesnej wie¿y kontroli lotów.
Wed³ug prognoz Urzêdu Lotnictwa Cywilnego dynamika wzrostu obrotów
portów lotniczych w Polsce w ci¹gu najbli¿szych lat bêdzie mniejsza ni¿ obecnie, jednak wiêksza od œredniej europejskiej. Za 15 lat liczba odprawionych
2

Urz¹d Lotnictwa Cywilnego, Statystyki i analizy, http://www.ulc.gov.pl/ [dostêp: 20.03.2014].
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pasa¿erów ma ulec podwojeniu i mo¿e wynieœæ oko³o 40 mln. Wiêkszoœæ portów regionalnych przechodzi obecnie proces modernizacji i rozbudowy, którego
impulsem sta³a siê organizacja w Polsce mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
EURO 2012. Zdolnoœæ przepustowa portów lotniczych wraz z Warszaw¹-Okêciem ma ulec, po ca³kowitym zakoñczeniu prowadzonych prac, przynajmniej
podwojeniu. Od 2012 r. funkcjonuje „powojskowe” lotnisko w Modlinie, które
przejê³o czêœæ ruchu z lotniska w Warszawie-Okêciu (po okresie kilkumiesiêcznej
przerwy spowodowanej usterkami technicznymi pasa startowego z lotniska
w 2014 r. korzysta jedynie linia Ryanair). Natomiast plany budowy Centralnego
Portu Lotniczego pomiêdzy Warszaw¹ a £odzi¹ wydaj¹ siê ma³o realistyczne
z dwóch powodów. Po pierwsze, Warszawa-Okêcie – wraz z Modlinem – z powodzeniem mog¹ obs³u¿yæ planowany ruch pasa¿erski w najbli¿szych 15 latach; po drugie, brakuje koncepcji finansowania takiego przedsiêwziêcia. St¹d
wniosek, ¿e obecna liczba portów regionalnych (wraz z Radomiem i Szymanami) wydaje siê wystarczaj¹ca do obs³ugi spodziewanego ruchu. Nie oznacza to
jednak, ¿e nie istnieje potrzeba zwiêkszenia liczby lotnisk cywilnych w Polsce.
Wed³ug standardów Organizacji Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
(ICAO, International Civil Aviation Organization) w Polsce mog³oby dzia³aæ 170 lotnisk. Wiele miast stara siê o reaktywacjê obiektów powojskowych lub sportowych z istniej¹cymi utwardzonymi pasami startowymi, aby obs³ugiwaæ ruch pasa¿erski. Dziêki istniej¹cej ju¿ infrastrukturze, porty lotnicze mog¹ powstaæ
w oko³o 20 lokalizacjach. Ponadto oko³o 10 miast planuje budowê portów lotniczych na bazie istniej¹cych lotnisk sportowych. Jak dowodz¹ przyk³ady rozwiniêtych krajów Europy Zachodniej, nowe porty lotnicze nie by³yby konkurencj¹
dla ju¿ istniej¹cych, lecz ich uzupe³nieniem. Mog³yby obs³ugiwaæ samoloty prywatne (tzw. general aviation), loty czarterowe, biznes oko³olotniczy (szko³y lotnicze, warsztaty naprawcze itp.), a tak¿e funkcjonowaæ jako lotniska zapasowe dla
ju¿ dzia³aj¹cych.
Powstawanie nowych portów lotniczych mo¿e byæ utrudnione za spraw¹
przepisów, które stawiaj¹ bardzo wysokie wymagania dla tego typu obiektów,
oraz braku modelu dzia³alnoœci niewielkich lotnisk. W Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego trwaj¹ obecnie prace nad przepisami u³atwiaj¹cymi powstawanie
niedu¿ych portów regionalnych. S¹ one roboczo nazwane „portami lokalnymi”
lub „lotniskami lokalnymi”. Maj¹ zostaæ stworzone mo¿liwoœci prawne do wykonywania komercyjnych operacji lotniczych (np. taksówek powietrznych, lotów czarterowych, przewozów dowozowych do portów przesiadkowych).

2. Przes³anki powstania portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
Koncepcja powstania cywilnego portu lotniczego w Gdyni-Kosakowie zosta³a
wpisana do kluczowego dokumentu dotycz¹cego transportu, jakim jest Regionalna
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Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007–2020.
Priorytetowe cele wynikaj¹ce ze Strategii to:
– zasadnicza poprawa dostêpnoœci transportowej i jakoœci transportu województwa pomorskiego, zw³aszcza jego najwa¿niejszych oœrodków osadniczych,
g³ównie Obszaru Metropolitalnego Gdañska, w tym aglomeracji trójmiejskiej
oraz portów morskich Gdañska i Gdyni (cel I);
– poprawa dostêpnoœci transportowej i jakoœci transportu w Obszarze Metropolitalnym Gdañska jako czynnik podwy¿szenia poziomu ¿ycia mieszkañców regionu oraz usuwania barier rozwojowych jego gospodarki (cel III);
– zwiêkszenie dostêpnoœci transportowej obszarów turystycznych województwa
dla turystyki miêdzynarodowej, krajowej i wewn¹trzregionalnej (cel IV)3.
Zaprezentowanym celom powinny odpowiadaæ dzia³ania stwarzaj¹ce i poprawiaj¹ce warunki efektywnego funkcjonowania transportu lotniczego w regionie –
jako wysoce aktywnego czynnika jego rozwoju i wzrostu oraz podnoszenia regionalnej konkurencyjnoœci.
W Strategii zapisano, ¿e realizacja powy¿szych za³o¿eñ ma siê odbywaæ miêdzy innymi poprzez zachowanie i ochronê przed zabudow¹ lotnisk „powojskowych” i cywilnych, które nie zosta³y trwale przeznaczone na inne funkcje.
Stwierdzono, ¿e takim lotniskiem jest Gdynia-Kosakowo, które wraz z Gdañskiem mia³oby stworzyæ Pomorski Wêze³ Lotniczy. Na pocz¹tku funkcjonowania
lotnisko powinno byæ alternatyw¹ dla ruchu ogólnego i biznesowego w stosunku do portu w Gdañsku. Lotnisko Gdynia-Kosakowo powinno byæ drugim na
Pomorzu portem lotniczym, który obs³ugiwaæ powinien komercyjne loty pasa¿erskie w Aglomeracji Trójmiejskiej. Pocz¹tkowo jego dzia³alnoœæ uzupe³nia³aby
lotnisko w Gdañsku. Docelowo wspólne dzia³ania lotnisk mog³yby zapewniæ
du¿e korzyœci w zakresie zwiêkszenia wydajnoœci operacyjnej i inwestycyjnej
obu portów.
Obecnie lotnisko Gdynia-Kosakowo jest wyposa¿one w dwa pasy startowe
i posiada podstawow¹ infrastrukturê oraz niezbêdne dla ruchu samolotów wojskowych wyposa¿enie nawigacyjne. Dotychczasowa u¿ytecznoœæ tego lotniska
dla celów cywilnych jest znikoma zarówno ze wzglêdu na ró¿nice w systemach
technicznych kontroli ruchu lotniczego, jak i nieprzystaj¹ce do potrzeb lotnictwa
cywilnego przepisy oraz zasady wykonywania lotów w lotnictwie wojskowym.
Od 2010 r. trwaj¹ prace dostosowawcze do uruchomienia regularnej i nieregularnej komunikacji lotniczej z tego portu lotniczego. Niekwestionowanym walorem lotniska Gdynia-Kosakowo jest po³o¿enie w niewielkiej odleg³oœci (5–7 km)
od pó³nocnej czêœci Aglomeracji Trójmiejskiej, co czyni z niego znakomity,
potencjalny port dla komunikacji lokalnej. Drugim lotniskiem wojskowym
3

Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim, Sejmik województwa pomorskiego, Gdañsk 2008, http://www.urzad.pomorskie.eu/res/umwp/dokumenty/regionalna_strategia_rozwoju_transportu_2007_2020.pdf [dostêp: 24.07.2013].
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w pobli¿u po³udniowej czêœci Aglomeracji Gdañskiej jest obiekt w Pruszczu
Gdañskim; potencjalnie mo¿e on odgrywaæ w regionie podobn¹ rolê jak gdyñski port lotniczy.
Oceniaj¹c region Pomorza pod wzglêdem infrastruktury lotniczej, nale¿y
stwierdziæ, ¿e jest on najlepiej zagospodarowany w skali kraju. ¯adna z wielkich
aglomeracji w Polsce, ³¹cznie z Warszaw¹, nie posiada zlokalizowanych w tak
niewielkiej odleg³oœci trzech stosunkowo du¿ych lotnisk. Nie mo¿na tego faktu
oceniaæ negatywnie. Przeciwnie – jest to swego rodzaju kapita³ dla przysz³ego,
dynamicznego rozwoju komunikacji lotniczej w regionie, w Polsce i w Europie.
Andrzej Ruciñski, ekspert w zakresie lotnictwa cywilnego, przewiduje, ¿e:
– co najmniej do po³owy XXI w. transport lotniczy, funkcjonuj¹cy w podobnych do wspó³czesnych standardach technologicznych, bêdzie podstawowym œrodkiem przewozu osób na du¿e odleg³oœci;
– nast¹pi wzrost zamo¿noœci polskiego spo³eczeñstwa, co wobec zauwa¿alnych tendencji spadku cen za przewozy lotnicze przyczyni siê do znacznego
wzrostu popytu na przewozy lotnicze;
– zintensyfikuj¹ siê procesy urbanistyczne w Polsce;
– nast¹pi przesuniêcie zatrudnienia do zawodów opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach.
£¹czne oddzia³ywanie tych czynników – i innych, które obecnie trudno zidentyfikowaæ – przyczyni siê do wielokrotnego wzrostu przewozów lotniczych
w Polsce. Pochodn¹ tego zjawiska bêdzie zwiêkszenie popytu na lotnicze przewozy pasa¿erskie w oœrodkach miejskich4.
Szczególnym dzia³aniem strategicznym, w opinii A. Ruciñskiego, powinna
siê staæ budowa w Obszarze Metropolitalnym Zatoki Gdañskiej wêz³a trzech lotnisk – œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹cych, obs³uguj¹cych potrzeby przewozowe
w zakresie transportu lotniczego, licz¹cej ponad milion mieszkañców metropolii
oraz województw oœciennych. Trójmiasto jest unikalnym w skali kraju zespo³em
miejskim, posiadaj¹cym potencja³, który tworz¹ trzy, korzystnie usytuowane
wzglêdem siebie, obiekty kapita³och³onnej infrastruktury lotniczej. W tej sytuacji
pierwszorzêdnego znaczenia nabiera koncepcja wykorzystania lotnisk w Gdañsku, Gdyni i Pruszczu Gdañskim dla lotnictwa cywilnego oraz ich wspó³pracy
w ramach wêz³a lotnisk Trójmiasta, pod nazw¹, jak proponuje A. Ruciñski, „Pomorskiego Wêz³a Lotniczego”5.
Podstawowymi przes³ankami okreœlaj¹cymi koniecznoœæ i celowoœæ budowy
takiego wêz³a s¹:
– kszta³towanie siê Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdañskiej;
4

5

A. Ruciñski, Transport lotniczy w regionalnej strategii rozwoju transportu województwa pomorskiego do
roku 2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka”
2012, nr 44.
A. Ruciñski, Koncepcja budowy i funkcjonowania Pomorskiego Wêz³a Lotniczego, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdañskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka” 2006, nr 34.
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– wzrost ruchu lotniczego w Polsce i w porcie Gdañsk-Rêbiechowo;
– istnienie uk³adu trzech lotnisk w obrêbie jednej aglomeracji i potrzeba zachowania ich w stanie nieuszczuplonym.
Odwo³uj¹c siê do najnowszych prognoz ruchu lotniczego w porcie lotniczym w Gdañsku, mo¿na przypuszczaæ, ¿e lotnisko to bêdzie mia³o problemy
z obs³u¿eniem 5,0 mln pasa¿erów rocznie zarówno ze wzglêdu na stosunkowo
ma³¹ powierzchniê, brak mo¿liwoœci znacznej ekspansji przestrzennej, jak i nie
do koñca rozwi¹zane problemy jego skomunikowania z centrami Gdañska, Sopotu i Gdyni. Otwarcie pozosta³ych lotnisk dla ruchu cywilnego w tym regionie
mo¿e siê okazaæ konieczne, chocia¿by przez wzgl¹d na rozleg³oœæ aglomeracji
rozci¹gaj¹cej siê na 60 km, a uwzglêdniaj¹c Wejherowo i Tczew – na ponad 100 km.
Przyk³ad Gdañska dowodzi, ¿e nowoczesne lotnisko jest katalizatorem rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Dla terenów w pobli¿u lotniska istnieje
pomys³ stworzenia dzielnicy „Airport City”, czyli ca³ego kompleksu, do którego
zalicza siê obszar zlokalizowany wokó³ portu lotniczego, przystanki autobusowe, parkingi i postoje taksówek, stacjê Kolei Metropolitalnej oraz ca³¹ dzia³alnoœæ biznesow¹. W 2012 r. zakoñczono budowê piêciu budynków kompleksu
BCB Business Park, który stan¹³ w pobli¿u terminalu. W 2014 r. oddano do u¿ytku hotel zlokalizowany bezpoœrednio przy lotnisku. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e
uruchomienie portu lotniczego w Gdyni-Kosakowie bêdzie podobnym impulsem do inwestowania w jego okolicy, tym bardziej ¿e lotnisko posiada znaczne
tereny w rezerwie. Zatem Trójmiasto jako metropolia mo¿e staæ siê bardziej atrakcyjne i konkurencyjne wobec innych aglomeracji, posiadaj¹c dwa wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê porty lotnicze, a docelowo – trzy lotniska zintegrowane w ramach Pomorskiego Wêz³a Lotniczego.

3. Ekonomiczne uzasadnienie powstania lotniska cywilnego
w Gdyni-Kosakowie
Na podstawie za³o¿eñ przedstawionej powy¿ej Regionalnej Strategii Rozwoju
Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007–2020, rozpoczêto w 2005 r.
prace nad przekszta³ceniem czêœci lotniska wojskowego w Gdyni-Babich Do³ach
na lotnisko cywilne. W kwietniu 2005 r. minister obrony narodowej, marsza³ek
województwa pomorskiego, dowódca marynarki wojennej, wojewoda pomorski oraz przedstawiciele w³adz Gdyni, Sopotu, Gdañska i Kosakowa, a tak¿e
prezes portu lotniczego w Gdañsku podpisali list intencyjny w sprawie adaptacji i rozbudowy lotniska nale¿¹cego do bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej
w Gdyni na potrzeby portu cywilnego. Zgodnie z tym porozumieniem
zarz¹dzanie przysz³ym portem lotniczym Gdynia-Kosakowo mia³o zostaæ powierzone portowi w Gdañsku. Decyzja ta zosta³a zaakceptowana przez resorty
transportu i obrony narodowej. W sierpniu 2007 r. w³adze samorz¹dowe Gdyni
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i Kosakowa zawar³y umowê notarialn¹ powo³uj¹c¹ do ¿ycia Spó³kê Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. W grudniu 2009 r. uzyskano zgodê ministra transportu,
aby nowo powsta³a spó³ka, a nie port lotniczy w Gdañsku, nadzorowa³a inwestycjê maj¹c¹ na celu powstanie cywilnego lotniska Gdynia-Kosakowo, a nastêpnie nim zarz¹dza³a. Zgodnie z planami Zarz¹du Spó³ki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo i udzia³owców na bazie lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie mia³
powstaæ cywilny port lotniczy, bêd¹cy uzupe³nieniem us³ug transportu lotniczego oferowanych przez port lotniczy w Gdañsku.
W zwi¹zku z planami dokapitalizowania Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. przeprowadzono Test Prywatnego Inwestora6. Celem tego badania
by³a odpowiedŸ na pytanie, czy udzia³owcy spó³ki, bêd¹cy podmiotami publicznymi, dzia³aj¹ jak inwestor prywatny w warunkach rynkowych. Wspomniane
narzêdzie jest jednym z elementów weryfikacji, czy postêpowanie podmiotów
publicznych pozostaje zgodne z zasadami pomocy publicznej. Testy takie przeprowadzono w latach 2010 i 2011 i da³y one wynik pozytywny. Ze wzglêdu na
zmianê warunków zewnêtrznych oraz koniecznoœæ dostosowania do nich planów rozwojowych portu lotniczego w 2012 r. podjêto decyzjê o ponownym
przeprowadzeniu testu. Zmiany warunków rynkowych dotyczy³y:
– dostêpu do kapita³u;
– kosztów kapita³u w³asnego;
– prognozowanego wzrostu gospodarczego;
– wahañ w ruchu pasa¿erskim na lotniskach w Polsce i na œwiecie.
Aby ustaliæ, czy gminy Gdynia i Kosakowo dzia³aj¹ w ramach dokapitalizowania spó³ki jak prywatny inwestor:
– dokonano projekcji ruchu dla spó³ki i wybrano scenariusz bazowy prognoz
przy pesymistycznym wzroœcie gospodarczym;
– przejrzano plan inwestycyjny spó³ki;
– wykonano przegl¹d projekcji finansowych dla spó³ki;
– oszacowano wolne przep³ywy pieniê¿ne wynikaj¹ce z przygotowanych projekcji finansowych;
– obliczono wskaŸniki wartoœci bie¿¹cej netto (NPV, Net Present Value) i wewnêtrznej stopy zwrotu (IRR, Internal Rate of Return) dla projektu;
– oceniono inne okolicznoœci gospodarcze, które powinien uwzglêdniæ prywatny inwestor.
Powy¿sze czynnoœci mia³y pomóc ustaliæ, czy udzia³owcy odnios¹ korzyœci
z przeprowadzonej transakcji, dzia³aj¹c na warunkach rynkowych.
W tym bardzo obszernym dokumencie przedstawiono dwa scenariusze. Pierwszy uwzglêdnia³ dalsze inwestycje z za³o¿eniem wyp³aty przez spó³kê dywidendy
z inwestycji; drugi by³ bezinwestycyjny, nieuwzglêdniaj¹cy póŸniejszych inwes6

Test Prywatnego Inwestora dla transakcji dokapitalizowania PL Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
przez Gminê Miasta Gdyni i Gminê Kosakowo, PWC, 12 lipca 2012 r.
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tycji. W dalszej czêœci oszacowano stopê dyskontow¹, wolne przep³ywy pieniê¿ne wynikaj¹ce z przygotowanych projekcji finansowych oraz wyliczono wartoœci NPV i IRR. Ca³kowite przep³ywy pieniê¿ne prognozowano dla okresu od
po³owy 2012 r. do koñca 2030 r.
W wyniku opisanych czynnoœci otrzymano nastêpuj¹ce rezultaty Testu Prywatnego Inwestora dla scenariusza inwestycyjnego:
– NPV wynosi +26 646 tys. PLN;
– IRR ma wartoœæ 9,9%.
Wyniki analizy wra¿liwoœci wskazuj¹, ¿e nawet obni¿enie prognozowanego
ruchu o 10% pozostawia inwestycjê nadal op³acaln¹ dla inwestorów. W takim
wariancie NPV projektu wyniesie 5296 tys. PLN, a IRR z takiej inwestycji jest
równy 8,9% i wy¿szy od zastosowanej w modelu stopy dyskontowej.
Z powy¿szych wartoœci wynika, ¿e projekt portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
mo¿e byæ interesuj¹cy dla prywatnego inwestora. Planowane przedsiêwziêcie
oceniono pozytywnie oraz uznano, ¿e podejmowanie dalszych kroków zwi¹zanych z przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji jest zasadne.
Warto przytoczyæ niektóre z za³o¿eñ przyjêtych w teœcie. Wszelkie kalkulacje
oparto na przewidywanym ruchu lotniczym w polskich portach lotniczych oraz
wynikaj¹cych z nich prognoz ruchu lotniczego w województwie pomorskim
i planowanym porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo. Wed³ug wczeœniejszych
prognoz Urzêdu Lotnictwa Cywilnego ruch na polskich lotniskach mia³ w 2012 r.
osi¹gn¹æ 23,6 mln pasa¿erów, w 2015 r. – 28,5 mln, a w 2020 r. – 38,2 mln. Zgodnie
z bardziej optymistycznymi prognozami Instytutu Turystyki w 2015 r. ruch na
polskich lotniskach ma osi¹gn¹æ poziom 34,4 mln pasa¿erów, a w 2020 r. – 49,4 mln.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e w d³u¿szej perspektywie polski rynek przewozów pasa¿erskich bêdzie rós³ w tempie wy¿szym od œredniej europejskiej i œwiatowej. Szczególny wzrost spodziewany jest w segmencie LCC i czarterowym, co ma wyj¹tkowe znaczenie dla portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, który planuje obs³ugê
w tych sektorach rynku. Przewiduje siê, ¿e w pierwszym okresie funkcjonowania podstawowy dla lotniska w Gdyni bêdzie ruch general aviation, stanowi¹c
w kolejnych latach istotny element jego dzia³alnoœci.
W dokumencie przedstawiono inne potencjalne obszary funkcjonowania portu lotniczego Gdynia-Kosakowo (ruch niskokosztowy, czarterowy oraz dzia³alnoœæ pozalotnicza). W obszernej analizie op³acalnoœci ekonomicznej projektu inwestycyjnego przedstawiono wskaŸniki NPV i IRR. Zaprezentowany w teœcie
model finansowy oparto na projekcjach ruchu lotniczego dla lotniska w Gdyni-Kosakowie przygotowanych przez specjalistyczn¹ firmê doradcz¹ York Aviation LLP. W ramach opracowanych scenariuszy rozwoju tego portu do analizy
wybrano scenariusz bazowy prognoz ruchu przy pesymistycznym wzroœcie gospodarczym. Zastosowanie takiego wariantu scenariusza wynika³o z du¿ych
wahañ wskaŸnika PKB w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w innych krajach regionu oraz na œwiecie.
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W dalszej czêœci testu przedstawiono przewidywane przychody i koszty
dzia³alnoœci spó³ki oraz rachunek zysków i strat. Ponadto zaprezentowano prognozowane inwestycje w œrodki trwa³e oraz projekcjê przep³ywów pieniê¿nych
na lata 2012–2030. W koñcowej czêœci przedstawiono analizê rentownoœci, p³ynnoœci i zdolnoœci do obs³ugi zad³u¿enia.
Zaprezentowana analiza, nieuwzglêdniaj¹ca kosztu pieni¹dza w czasie,
wskazuje, ¿e prognozowane inwestycje w porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo,
zgodnie z modelem finansowym, zwróc¹ siê w 2028 r. W zwi¹zku z tym mo¿na
za³o¿yæ, ¿e udzia³owcy spó³ki (jednostki samorz¹du terytorialnego), po sfinalizowaniu pierwotnych inwestycji niezbêdnych do uruchomienia i rozwoju portu
lotniczego, w kolejnych latach bêd¹ otrzymywaæ w ca³oœæ nadwy¿ki przep³ywów
pieniê¿nych generowanych przez spó³kê (np. w postaci dywidendy), bez koniecznoœci zaci¹gania dalszych kredytów na ten cel. Nale¿y dodaæ, ¿e pod koniec
okresu prognozy wspólnicy bêd¹ posiadali udzia³y w spó³ce generuj¹cej istotne,
dodatnie przep³ywy pieniê¿ne. Wartoœæ rezydualna tej inwestycji zosta³a uwzglêdniona w kalkulacjach NPV i IRR projektu.
Z analizy rezultatów oceny kryteriów NPV i IRR wynika, ¿e projekt Portu
Lotniczego Gdynia-Kosakowo mo¿e byæ interesuj¹cy dla prywatnego inwestora.
Dlatego te¿ oceniono go pozytywnie i uznano, ¿e podejmowanie dalszych kroków zwi¹zanych z przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji wed³ug obecnego stanu wiedzy jest zasadne. Na tej podstawie stwierdzono, ¿e publiczni udzia³owcy
dzia³aj¹ w ramach planowanej inwestycji jak inwestor prywatny, racjonalnie
postêpuj¹cy i kieruj¹cy siê wzglêdami ekonomicznymi. W konkluzji podano, ¿e
podniesienie kapita³u w spó³ce Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. przez
stronê publiczn¹, w celu realizacji opisanego programu inwestycji w lotnisko,
nie powinno byæ uznane za pomoc publiczn¹, poniewa¿ analiza ekonomiczna
projektu wskazuje, i¿ nast¹pi w realiach odpowiadaj¹cych normalnym warunkom rynkowym.

4. Decyzja Komisji Europejskiej i jej konsekwencje
Polskie w³adze 7 wrzeœnia 2012 r. zg³osi³y Komisji Europejskiej zamiar sfinansowania przekszta³cenia lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie w cywilny port
lotniczy. Przez ca³y 2013 r. trwa³o postêpowanie wyjaœniaj¹ce i 11 lutego 2014 r.
Komisja Europejska przedstawi³a swoj¹ obszern¹ decyzjê w tej sprawie7.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e port lotniczy w Gdyni ma dzia³aæ na podobnych zasadach biznesowych jak istniej¹ce lotnisko w Gdañsku, które posiada rezerwy
przepustowoœci oraz plany dalszej rozbudowy i jest po³o¿one w odleg³oœci zaledwie
7

Decyzja Komisji z dnia 11.02.2014 r. w sprawie œrodka SA.35388 (2013/C) (ex2013/NN i ex 2012/N)
– Polska. Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo.
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25 km, Komisja wyrazi³a w¹tpliwoœæ, czy prognozy przychodów oparto na realistycznych za³o¿eniach, zw³aszcza w odniesieniu do poziomu op³at lotniskowych i spodziewanego ruchu pasa¿erskiego. Komisja zwróci³a szczególn¹ uwagê
na fakt, ¿e w planie operacyjnym dla portu lotniczego w Gdyni przewidziano
wy¿sz¹ op³atê pasa¿ersk¹ od pobieranej w Gdañsku oraz w innych, porównywalnych regionalnych portach lotniczych w Polsce, po odjêciu zni¿ek i rabatów.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja uzna³a, ¿e wsparcie finansowe danego
projektu inwestycyjnego ze œrodków publicznych skutkuje selektywnymi korzyœciami ekonomicznymi dla zarz¹dcy portu lotniczego w Gdyni. Finansowanie publiczne pochodzi³o równie¿ z zasobów pañstwowych i mo¿na je przypisaæ pañstwu. Ponadto zak³óca ono konkurencjê lub grozi jej zak³óceniem oraz
wp³ywa na wymianê handlow¹ pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Poniewa¿
zosta³y spe³nione wszystkie ³¹czne kryteria pojêcia pomocy, Komisja uzna³a, ¿e
przedmiotowe finansowanie publiczne stanowi³o wsparcie pañstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
W dalszej czêœci Komisja szczegó³owo odnios³a siê do poszczególnych Testów Prywatnego Inwestora. Stwierdzono, ¿e kluczowym czynnikiem kszta³tuj¹cym wartoœæ przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych zarz¹dcy portu lotniczego
w Gdyni s¹ spodziewane przychody, które bêd¹ uwarunkowane liczb¹ pasa¿erów oraz poziomem op³at lotniskowych wnoszonych przez przewoŸników lotniczych. W analizie TPI 2010 przychody z lotów obs³ugiwanych przez przewoŸników niskokosztowych i lotów czarterowych (op³aty pasa¿erskie za l¹dowanie
i postój) wynosz¹ 82% sumy przychodów w 2040 r., a œrednio 81% wszystkich
przychodów w ca³ym okresie objêtym ocen¹, czyli w latach 2010–2040. Komisja
stwierdzi³a, ¿e fakt ten jest sprzeczny z oœwiadczeniami strony polskiej, i¿
dzia³alnoœæ portu lotniczego w Gdyni bêdzie uzupe³nia³a funkcjonowanie lotniska w Gdañsku i skupi siê na aktywnoœci zwi¹zanej z lotnictwem ogólnym. Tymczasem g³ówne Ÿród³o przychodów w wiêkszoœci lat objêtych prognoz¹ pochodzi
z lotów obs³ugiwanych przez przewoŸników niskokosztowych i czarterowych.
Komisja zwróci³a uwagê, ¿e wiêkszoœæ przychodów portu lotniczego w Gdañsku uzyskuje siê z tych samych Ÿróde³.
Bior¹c pod uwagê bliskoœæ innego, niezat³oczonego lotniska, dzia³aj¹cego
wed³ug tego samego modelu biznesowego, op³aty lotniskowe przewidziane
w analizie TPI 2010, które zosta³y ustalone na wy¿szym poziomie ni¿ stosowane
w Gdañsku i innych regionalnych portach lotniczych po³o¿onych w pobli¿u, nie
s¹ realistyczne. Ponadto Komisja zauwa¿y³a, ¿e uwzglêdniaj¹c konkurencjê dla
portu lotniczego w Gdyni, prognozy dotycz¹ce ruchu zawarte w analizie TPI
2010 opiera³y siê na nierealnych za³o¿eniach. Stwierdzono, ¿e na podstawie analizy TPI 2010 inwestor prywatny nie podj¹³by decyzji o rozpoczêciu omawianej
inwestycji. Dlatego, w opinii Komisji, decyzja gmin Miasta Gdynia i Kosakowo
przyznaje korzyœæ gospodarcz¹ zarz¹dcy portu, której nie uzyska³by w normalnych warunkach rynkowych.
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W dalszej czêœci Komisja odnios³a siê do uaktualnionych analiz TPI i stwierdzi³a, ¿e argumenty, które przedstawi³a w odniesieniu do analizy TPI 2010, zachowuj¹ moc równie¿ w œwietle oceny zawartej w uaktualnieniu analizy TPI
2012. W podsumowaniu tej czêœci decyzji stwierdzono, ¿e finansowanie publiczne
zapewnione przez Miasto Gdynia i gminê Kosakowo zarz¹dcy portu lotniczego
nie jest zgodne z Testem Prywatnego Inwestora. W zwi¹zku z tym Komisja
uzna³a, ¿e przedmiotowy œrodek zapewnia korzyœæ gospodarcz¹ przedsiêbiorstwu Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., której nie uzyska³oby w normalnych warunkach rynkowych. Maj¹c na uwadze argumenty przedstawione
w decyzji, Komisja uzna³a, ¿e zastrzyki kapita³owe przyznane na rzecz spó³ki
stanowi¹ pomoc pañstwa, a polskie w³adze nie przestrzega³y zakazu okreœlonego w art. 108 ust. 3 TFUE8.
W dalszej czêœci decyzji Komisja ponownie zwróci³a uwagê, ¿e model biznesowy lotniska w Gdyni-Kosakowie sugeruje, i¿ konkurowa³oby ono o pasa¿erów z portem lotniczym w Gdañsku na rynkach przewozów realizowanych
przez przewoŸników niskokosztowych, czarterowych oraz na rynku lotnictwa
ogólnego. Ponadto stworzenie nowego portu lotniczego, który mia³by s³u¿yæ
jako zapasowy, awaryjny, nie mo¿e uzasadniaæ skali inwestycji na lotnisku
w Gdyni. Komisja zwróci³a tak¿e uwagê na to, ¿e polskie w³adze nie przekaza³y
¿adnych dowodów na ewentualn¹ wspó³pracê miêdzy obydwoma portami lotniczymi. Równie¿ plany uzyskania przychodów z innej dzia³alnoœci lotniczej
i pozalotniczej same w sobie nie by³yby wystarczaj¹ce do pokrycia wysokich kosztów operacyjnych zwi¹zanych z prowadzeniem gdyñskiego portu lotniczego.
Zatem, w opinii Komisji, pomoc jest przeznaczona dla lotniska, które konkurowa³oby bezpoœrednio z innym, w tym samym obszarze ci¹¿enia, przy braku
takiego popytu na us³ugi lotniskowe, których istniej¹cy port lotniczy nie móg³by
zaspokoiæ.
Po przedstawieniu argumentów Komisja podjê³a decyzjê, w której uzna³a, ¿e
wsparcie pañstwa na rzecz Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. w postaci
zastrzyków kapita³owych jest niezgodne z rynkiem wewnêtrznym, a pomoc,
któr¹ Polska planuje wdro¿yæ w celu dokoñczenia inwestycji, równie¿ nie jest
zgodna z rynkiem wewnêtrznym i w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ uruchomiona. Komisja nakaza³a odzyskanie pomocy, czyli zwrot w sposób niezw³oczny
i skuteczny, oraz nakaza³a, aby Polska zapewni³a wykonanie tej decyzji w terminie czterech miesiêcy od daty jej notyfikacji.
Pomijaj¹c zasadnoœæ rozstrzygniêcia Komisji, która nie uwzglêdni³a argumentów zawartych w analizach TPI i kolejnych wyjaœnieniach, wysoce problematyczny wydaje siê sposób wykonania tej decyzji. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. nie jest ani w³aœcicielem nieruchomoœci, ani jej wieczystym
u¿ytkownikiem. Lotnisko jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, w którego imieniu
8

Wyrok z 2004 r. w sprawie T-109/01 Fleuren Composit przeciwko Komisji, Rec. s. 11–127.
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„trwa³y zarz¹d” sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. We wrzeœniu 2010 r.
wojewoda pomorski u¿yczy³ terenu lotniska gminom Gdynia i Kosakowo. Obie
gminy w 2011 r. wydzier¿awi³y teren lotniska spó³ce. Umowa przewiduje dzier¿awê terenu portu lotniczego na 30 lat. W umowie zaznaczono, ¿e ca³a infrastruktura powstaj¹ca na lotnisku bêdzie u¿ytkowana przez cywiln¹ spó³kê, ale docelowo
przejdzie na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Postanowienie to dotyczy wszystkich
sk³adników infrastruktury, tak¿e tych zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹
cywiln¹. Ponadto infrastruktura lotniskowa mo¿e siê staæ w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa wczeœniej ni¿ za 30 lat, w przypadku zakoñczenia dzia³alnoœci przez
lotnisko cywilne. W tej sytuacji spó³ka lotniskowa nie mia³aby prawa do ¿adnego odszkodowania9.
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. inwestowa³ g³ównie w infrastrukturê, któr¹ mia³ u¿ytkowaæ przez 30 lat. W wyniku decyzji Komisji Europejskiej
bêdzie zmuszony do z³o¿enia wniosku o upad³oœæ i maj¹tek przejmie MON, reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa. Spó³ka nie bêdzie mia³a czego sprzedaæ, aby zwróciæ, zgodnie z decyzj¹ KE, pomoc publiczn¹. Nie wnikaj¹c w s³usznoœæ decyzji
Komisji, jej wykonanie wydaje siê niezwykle skomplikowane, poniewa¿ sprawa
ma charakter precedensowy.

Zakoñczenie
Decyzji o powstaniu cywilnego portu lotniczego na czêœci istniej¹cego lotniska
wojskowego w Gdyni-Oksywiu nie mo¿na uznaæ za woluntarystyczne dzia³anie
gmin Miasto Gdynia i Kosakowo, poniewa¿ wynika³a ona zarówno z za³o¿eñ
zawartych w Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim na lata 2007–2020, jak i z listu intencyjnego podpisanego przez MON,
w³adze wojewódzkie i miejskie w 2005 r. Realizacji inwestycji lotniskowej towarzyszy³y analizy Testu Prywatnego Inwestora, wykonane w latach 2010–2012.
Podjêcie procesu notyfikacji przez Komisjê Europejsk¹ doprowadzi³o do decyzji,
która nie uwzglêdni³a wyników analiz zawartych w TPI oraz dodatkowych wyjaœnieñ. Rozstrzygniêcie Komisji Europejskiej sprowadza siê do uznania wk³adów finansowych inwestora za niedozwolon¹ pomoc publiczn¹ i nakazania jej
zwrotu. Formalna realizacja decyzji, pomijaj¹c jej zasadnoœæ, napotyka na zasadnicze trudnoœci, gdy¿ nie ma szczegó³owej wyk³adni, jak nale¿y j¹ wykonaæ.
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THE ROLE OF GDYNIA-KOSAKOWO AIPORT
ON THE POLISH AVIATION MARKET
(Summary)
The decision on creation of a civil aviation airport from a part of the existing military
airport in Gdynia-Oksywie cannot be considered as a voluntary action of City of Gdynia
and Kosakowo boroughs. This is because the decision on creation of the airport is resulting from the assumptions of the Regional Strategy for Transport Development in the
Pomeranian Voivodeship in 2007–2020 as well as from the letter of intent signed in 2005
by the Ministry of National Defence, voivodeship and city authorities. The realization of
the airport investment was accompanied by the “Private Investor Test” analysis done in
2010–2012. The undertaking of a notification process by the European Commission has
led to a decision that had considered neither the results of “Private Investor Test” analysis
nor the additional clarifications. The decision considers the investors’ financial contributions as illegal public aid and demands their payback. The formal fulfillment of the decision, its validity taken aside, is met with difficulties, as there is no detailed clarification on
how to execute this decision.
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ATRAKCYJNOŒÆ EKONOMICZNA
TRANSPORTU WODNEGO ŒRÓDL¥DOWEGO
Wprowadzenie
Jednym z podstawowych warunków konkurencyjnoœci w transporcie jest
atrakcyjnoœæ ekonomiczna oferty, choæ oczywiœcie nie bez znaczenia jest mo¿liwoœæ spe³nienia wymagañ dotycz¹cych jakoœci us³ug. Jednak w warunkach zaostrzaj¹cej siê konkurencji na rynku us³ug transportowych aspekt ekonomiczny
nabiera wiêkszego znaczenia. Dla u¿ytkowników transportu atrakcyjnoœæ ekonomiczna przy wyborze ga³êzi transportu to koszt us³ugi (³¹cznie z operacjami
prze³adunkowymi) uzale¿niony zarówno od cech specyficznych ga³êzi (energoch³onnoœæ, pracoch³onnoœæ), jak i od polityki transportowej pañstwa, która
stwarza lepsze lub gorsze warunki infrastrukturalne rozwoju, a tak¿e ograniczenia lub preferencje determinuj¹ce koszt œwiadczonych us³ug transportowych.
Celem artyku³u jest pokazanie atrakcyjnoœci ekonomicznej transportu wodnego
œródl¹dowego.
Koszt transportu wodnego œródl¹dowego, determinuj¹cy jego pozycjê konkurencyjn¹ na rynku transportowym, jest wypadkow¹ trzech powi¹zanych ze
sob¹ grup czynników:
– zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych jako elementu kompleksowej gospodarki wodnej,
– polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu,
– cech specyficznych tej ga³êzi transportu.

1. Nak³ady inwestycyjne na rozwój transportu
wodnego œródl¹dowego
Podstawowym czynnikiem determinuj¹cym rozwój i koszty ka¿dej ga³êzi
transportu jest infrastruktura drogowa. Od niej zale¿y dostêpnoœæ ga³êzi i popyt
na jej us³ugi, wielkoœæ i struktura taboru. Czynniki te wp³ywaj¹ na koszty trans-
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portu i w efekcie pozycjê ga³êzi na rynku transportowym. Nak³ady na drogi
wodne i koszty ich utrzymania s¹ w transporcie wodnym œródl¹dowym zdeterminowane powi¹zaniem tej ga³êzi z gospodark¹ wodn¹.
Rozwój transportu wodnego œródl¹dowego, w tym zagospodarowanie dróg
wodnych, wywiera istotny wp³yw na inne dzia³y gospodarki. W zagospodarowaniu dróg wodnych zainteresowane s¹:
– przemys³ ze wzglêdu na zaopatrzenie w wodê,
– gospodarka wodna (równie¿ ze wzglêdu na potrzeby wodne),
– rolnictwo w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zapewnienia odpowiednich stosunków
wodnych na danym terenie, podobnie
– leœnictwo,
– energetyka w celu wykorzystania zasobów energetycznych rzek,
– sport i turystyka, aby wykorzystaæ akweny wodne dla rekreacji itp.
Zaspokajanie zró¿nicowanych potrzeb wodnych wymaga zorganizowanego
dzia³ania w zakresie korzystania z wód i zapobiegania ich ujemnym wp³ywom1.
Zajmuje siê tym gospodarka wodna. Harmonijny rozwój gospodarki wodnej
wymaga wspó³dzia³ania wszystkich zainteresowanych dzia³ów i kompleksowego zagospodarowania dróg wodnych.
Specyficzny charakter zagospodarowania dróg wodnych, niemaj¹cy swojego
odpowiednika w innych ga³êziach transportu, wywiera zarówno korzystny, jak
i niekorzystny wp³yw na rozwój transportu wodnego œródl¹dowego.
Korzyœci z kompleksowego charakteru zagospodarowania dróg wodnych
polegaj¹ na tym, ¿e:
– potrzeby gospodarki wodnej mog¹ przyspieszyæ decyzjê o kompleksowym
zagospodarowaniu dróg wodnych, którego efektem bêdzie miêdzy innymi
stworzenie korzystnych warunków dla ¿eglugi;
– ni¿sze s¹ nak³ady inwestycyjne na drogi wodne i koszty ich utrzymania
przypadaj¹ce na transport wodnych œródl¹dowy (który jako jeden z kilku
zainteresowanych ponosi jedynie czêœæ koszów – pozosta³e przypadaj¹ na
inne dzia³y gospodarki);
– taki sposób zagospodarowania dróg wodnych pozwala na wybór wariantu
najkorzystniejszego z punktu widzenia ca³ej gospodarki.
Jednoczeœnie kompleksowy charakter zagospodarowania dróg wodnych
mo¿e przyczyniæ siê do niekorzystnej pozycji transportu wodnego œródl¹dowego w stosunku do innych ga³êzi transportu, bowiem:
– ³¹czne koszty kompleksowego zagospodarowania dróg s¹ znacznym obci¹¿eniem finansowym, co przyczynia siê do rozk³adania tego typu inwestycji
na etapy i tym samym mo¿e wyd³u¿yæ i tak znaczny okres ich realizacji; oznaczaæ to mo¿e opóŸniaj¹cy wp³yw na rozwój ¿eglugi œródl¹dowej i w warun-

1

L. Hofman, K. Wojewódzka-Król, Ekonomika zasobów wodnych, Wydawnictwo UG, Gdañsk 1988, s. 11.

21

Atrakcyjnoœæ ekonomiczna transportu wodnego œródl¹dowego

kach znacznego popytu na przewozy mo¿e sprzyjaæ rozwojowi innej ga³êzi
transportu, w której mo¿na osi¹gn¹æ szybsze efekty;
– istnieje ryzyko obci¹¿enia transportu wodnego œródl¹dowego zbyt du¿ymi
kosztami (podzia³ nak³adów inwestycyjnych i kosztów utrzymania drogi jest
doœæ umowny), co równie¿ mo¿e byæ niekorzystne dla rozwoju tej ga³êzi
transportu;
– wybór wariantu najkorzystniejszego dla gospodarki oznacza koniecznoœæ
pogodzenia czêsto sprzecznych interesów poszczególnych dzia³ów gospodarki i tym samym wymaga wyboru wariantu zagospodarowania drogi
wodnej nie zawsze najkorzystniejszego dla ¿eglugi.
Tak wiêc powi¹zanie transportu wodnego œródl¹dowego z gospodark¹ wodn¹,
aczkolwiek jest czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi tej ga³êzi transportu, to
stwarza ryzyko powstania nieprawid³owoœci (w podziale nak³adów inwestycyjnych, kosztów utrzymania), a tak¿e wyboru wariantu rozwoju drogi wodnej
mniej korzystnego dla ¿eglugi i tym samym mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na
rozwój tej ga³êzi transportu i jej rolê w systemie transportowym. Niew¹tpliwie
jednak wp³ywa korzystnie na nak³ady inwestycyjne na drogi i koszty utrzymania dróg wodnych œródl¹dowych (rys. 1).
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Rysunek 1. Koszty infrastruktury i koszty zewnêtrzne wg INE w EUR/1000 tkm
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie CE Delft. Cyt. za: Facts and figures. Inland Navigation in
Europe, http://www.inlandnavigation.eu/what-we-do/facts-figures [dostêp: 22.02.2014].
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2. Polityka zrównowa¿onego rozwoju transportu
Zagospodarowanie œródl¹dowych dróg wodnych jako elementu kompleksowej gospodarki wodnej powinno byæ jednym z kierunków zrównowa¿onego
rozwoju gospodarki, zw³aszcza ¿e transport wodny œródl¹dowy jest ga³êzi¹ najbardziej przyjazn¹ dla œrodowiska i jego rozwój jest jednym z kierunków polityki
zrównowa¿onego rozwoju transportu.
Porównanie kosztów zewnêtrznych transportu w badaniach realizowanych
przez ró¿ne instytuty badawcze wykazuje ogromne ró¿nice wynikaj¹ce miêdzy
innymi z ró¿nych za³o¿eñ, jednak transport wodny wypada w tych porównaniach zazwyczaj najkorzystniej (tab. 1). Jedynie w raporcie holenderskiego CE
Delft (Committed to the Environment) i szwajcarskiego Infras wyniki tych badañ s¹ w transporcie wodnym œródl¹dowym nieco gorsze ni¿ w transporcie kolejowym (rys. 2).
Tabela 1. Porównanie kosztów zewnêtrznych ró¿nych ga³êzi transportu w EUR/1000 tkm
Efekty
zewnêtrzne

Transport samochodowy

Transport kolejowy

Vito

EC

Planco

Vito

EC

Vito

EC

Planco

22,8

5,4

37,8

1,6

1,5

2,3

0,07

0,0

0,3

Ha³as

4,4

2,1

7,4

2,8

3,5

12,7

<0,1

0,0

0,0

Zanieczyszczenie
powietrza

9,1

8,7

29,1

0,4–9,46

4,3

3,5

5,4

3,0

4,2

Kongestia

5,4

5,5

1,2

–

0,2

0,0

–

–

0,0

Infrastruktura

1,9

2,5

0,0

0,2

2,9

0,0

0,7

1,0

0,0

Inne

–

1,3

–

Zanieczyszczenie
gleby i wody

–

8,6

Wypadki

Razem

43,5

24,1

85,4

7,1

12,3

Planco

Transport
wodny œródl¹dowy

0,4

0,0

0,0

0,0

19,0

6,2

5,0

4,5

ród³o: Trump cards of inland navigation, http://www.binnenvaart.be/en/binnenvaartinfo [dostêp:
10.03.2014].

Wszystkie badania wykazuj¹, ¿e pomimo znacznego postêpu technologicznego w transporcie samochodowym koszty zewnêtrze generowane przez tê ga³¹Ÿ
transportu s¹ wielokrotnie wiêksze ni¿ przez transport wodny œródl¹dowy.
W efekcie przeniesienie 1000 tkm z transportu samochodowego na transport
wodny œródl¹dowy przynieœæ mo¿e od 19,1 do 80,8 EUR oszczêdnoœci na kosztach zewnêtrznych (rys. 3).

23

Atrakcyjnoœæ ekonomiczna transportu wodnego œródl¹dowego

[EUR/1000 tkm]
120
scenariusz pesymistyczny
scenariusz optymistyczny
100

80

60

50,5
41,7

40
29,7
20
7,9

11,2

0
LDV
HDV
Razem
(Light Duty Vehicle) (Heavy Duty Vehicle) transport drogowy
Transport drogowy

Transport
kolejowy

Transport
wodny œródl¹dowy

Razem

Rysunek 2. Koszty zewnêtrzne przewozów ³adunków (bez kosztów kongestii) 27 krajów UE
bez Malty i Cypru, ale uwzglêdniaj¹c Norwegiê i Szwajcariê
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie External costs of transport in Europe, Update Study for
2008. Report CE Delft, INFRAS, Fraunhofer ISI, Delft, September 2011, s. 10.
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Rysunek 3. Koszty zewnêtrzne zaoszczêdzone dziêki przejêciu 1000 tkm z transportu
samochodowego przez inne ga³êzie transportu w EUR, wed³ug ró¿nych badañ
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Trump cards of inland navigation...
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Internalizacja tych kosztów spowodowa³aby znaczn¹ przewagê transportu
wodnego œródl¹dowego nad pozosta³ymi ga³êziami. Dopóki jednak system internalizacji nie funkcjonuje, ga³¹Ÿ ta, jako przyjazna dla œrodowiska, musi liczyæ
na ró¿ne formy wspierania. Tam gdzie ma to miejsce (np. w Holandii czy w Niemczech) stosowane s¹ instrumenty promuj¹ce transport wodny œródl¹dowy takie
np., jak:
– stosowanie specjalnych cen paliw dla przedsiêbiorstw ¿eglugowych (znacznie ni¿szych ni¿ oferowane innym ga³êziom transportu);
– brak op³at lub bardzo niskie op³aty za korzystanie z dróg wodnych, np.:
w Holandii korzystanie z dróg wodnych jest bezp³atne (armatorzy nie ponosz¹
¿adnych kosztów zwi¹zanych ze œluzowaniem statków, op³at kana³owych itp.);
– inne formy pomocy œwiadczone na rzecz tej ga³êzi transportu w wybranych
krajach, np.: w Niemczech w czasie postoju statku spowodowanego przyczynami niezale¿nymi od armatora (zalodzenie, niskie lub wysokie stany
wód itp.) za³oga otrzymuje rekompensatê od pañstwa podobn¹ do zasi³ku
dla bezrobotnych.
W przewozach pasa¿erskich atrakcyjnoœæ ekonomiczna transportu wodnego
œródl¹dowego zwi¹zana jest nie tylko z kosztem transportu, ale tak¿e innymi
korzyœciami, które uzasadniaj¹ wspieranie tej ga³êzi lub przynajmniej traktowanie jej analogiczne jak inne ga³êzie w przewozach typu komunikacyjnego, tzn.
w przewozach miejskich i regionalnych. Przewozy takie transportem samochodowym i kolejowym s¹ dotowane ze wzglêdów spo³ecznych i takie dotacje powinny dotyczyæ tak¿e przewozów drogami wodnymi œródl¹dowymi, które zapewniæ mog¹:
– zmniejszenie kongestii w miastach w godzinach szczytu,
– zmniejszenie kongestii na drogach dziêki przewozom regionalnym.

3. Koszt transportu
Zarówno nak³ady na drogi wodne, koszty ich utrzymania, jak i ró¿ne formy
wspierania transportu wodnego œródl¹dowego oddzia³uj¹ na koszt transportu
drogami wodnymi, który ponadto zwi¹zany jest z takimi cechami tej ga³êzi, jak:
– ma³e zu¿ycie zasobów naturalnych, w tym zw³aszcza:
– relatywnie ma³e zu¿ycie energii,
– niska pracoch³onnoœæ,
– niektóre cechy specyficzne, takie jak du¿a noœnoœæ czy masowoœæ.
Zu¿ycie energii zale¿y od wielu czynników m.in. od przewo¿onych ³adunków. Badania prowadzone przez instytuty naukowe wykazuj¹ jednak, ¿e zarówno w przewozach ³adunków masowych, jak i kontenerowych przewaga
transportu wodnego œródl¹dowego nad innymi ga³êziami pod wzglêdem zu¿ycia energii jest znaczna (rys. 4).
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Rysunek 4. Zu¿ycie energii pierwotnej przez ró¿ne ga³êzie transportu przy przewozach
ró¿nych rodzajów ³adunków
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie economical and ecological comparison of modes transport: road, railways, inland waterways, Planco Cosulting GMBH Essen in co-operation with Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz 2007, s. 13.

Transport wodny œródl¹dowy w porównaniu z transportem kolejowym i drogowym charakteryzuje siê relatywnie ma³¹ pracoch³onnoœci¹ i tym samym wysok¹ wydajnoœci¹ pracy. W latach 70. XX w. szacowano, ¿e w skali œwiatowej
wydajnoœæ w ¿egludze œródl¹dowej jest 2,5-krotnie wy¿sza ni¿ w transporcie
kolejowym. Dane z roku 2000 dla wybranych krajów Europy wskazuj¹, ¿e relacje te znacznie siê zmieni³y na korzyœæ ¿eglugi. Przewaga transportu wodnego
œródl¹dowego nad transportem samochodowym pod wzglêdem pracoch³onnoœci jest œrednio w 27 krajach UE ponadtrzydziestokrotna (rys. 5).
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Rysunek 5. Wydajnoœæ na 1 zatrudnionego w transporcie w wybranych krajach w 2010 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie EU transport in figures 2013, Luxembourg 2013.
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Koszty pracy w wysokorozwiniêtych krajach Europy Zachodniej s¹ wa¿nym
elementem ogólnych kosztów transportu.
Niska pracoch³onnoœæ, omówiona wczeœniej niska energoch³onnoœæ oraz
inne cechy tej ga³êzi, takie jak du¿a ³adownoœæ czy masowoœæ przewozu wp³ywaj¹ na koszty transportu.
W efekcie przewaga kosztowa transportu wodnego œródl¹dowego jest znaczna, choæ bardzo zró¿nicowana m.in. w zale¿noœci od:
– warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
– wielkoœci eksploatowanego taboru,
– stosowanych sposobów wspierania tej ga³êzi ze wzglêdu na niskie koszty
zewnêtrzne,
– struktury asortymentowej i odleg³oœciowej przewozów.
Warunki nawigacyjne s¹ podstawowym czynnikiem determinuj¹cym wielkoœæ eksploatowanej floty oraz stopieñ wykorzystania jej ³adownoœci, które z kolei
determinuj¹ tzw. korzyœci skali. Wzrost wielkoœci statków z 750 do 4400 t pozwala na prawie 3-krotn¹ redukcjê kosztów transportu (z 30–40 EUR na 1000 tkm do
10–15 EUR na 1000 tkm)2.
W zale¿noœci od wielkoœci statków inna jest te¿ skala redukcji kosztów jednostkowych przewozu zwi¹zana z wiêkszym zanurzeniem i tym samym lepszym
wykorzystaniem ³adownoœci. Przy du¿ych statkach koszt przewozu 1 tkm wraz
ze zwiêkszeniem zanurzenia z 2 do 4 m mo¿e byæ ni¿szy nawet o 30%, przy
ma³ych statkach ró¿nice te s¹ mniejsze, rzêdu kilku, kilkunastu procent3.
We wszystkich ga³êziach transportu koszty przewozu uzale¿nione s¹ od
struktury asortymentowej i odleg³oœciowej przewozów. Dlatego te¿ najdok³adniejsze wyniki porównañ daje analiza kosztów przewozu podobnych ³adunków
w tych samych relacjach, bowiem degresja odleg³oœciowa jest w ró¿nych
ga³êziach transportu zró¿nicowana, odmienna jest te¿ d³ugoœæ drogi ró¿nych
ga³êzi w wybranych relacjach (tab. 2).
Pomimo tego, ¿e koszty wyliczone dla transportu kolejowego i wodnego
œródl¹dowego zawiera³y op³aty za dowóz i prze³adunek, bezpoœredni przewóz
transportem samochodowym okaza³ siê najdro¿szy (z wyj¹tkiem jednej z badanych relacji, tj. Rotterdam-Duisburg, w której nadro¿szy by³ transport kolejowy.
Przewaga kosztowa transportu wodnego œródl¹dowego przy przewozach
³adunków masowych waha³a siê od 17 (Hamburg-Berlin) do 43% (Rotterdam-Duisburg). Œrednio we wszystkich analizowanych relacjach przewozy kontenerów œródl¹dow¹ drog¹ wodn¹ by³y 30% tañsze ni¿ drog¹ kolejow¹ (rys. 6 i 7).

2

3

G. Mialocq, Seine Nord Europe Canal, Central link of the Seine-Scheldt Inland Waterway RTE-T
priority projet no. 30, Voies Navigables de France 13 octobre 2010.
Economical and Ecological…, s. 29–30.
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Tabela 2. Badane trasy przewozu wybranych ³adunków ró¿nymi ga³êziami transportu
Trasa przewozu
z

Odleg³oœæ (km) transportem
£adunek

do

samochodowym

kolejowym

wodnym
œródl¹dowym

¿ywnoœæ

558

532

635

Hamburg

Decin (Czechy)

Hamburg

Salzgitter

wêgiel

211

194

200

Rotterdam

Duisburg

wêgiel

243

267

227

Rotterdam

Großkrotzenburg
(Main)

wêgiel

524

557

568

Rotterdam

Dillingen (Saar)

ruda ¿elaza

457

515

671

Linz

Norymberga

ruda i stal

337

331

384

Hamburg

Hannover

oleje mineralne

145

176

259

Antwerpia

Ludwigshaven

chemikalia

423

488

659

Rotterdam

Duisburg

kontenery

243

488

229

Rotterdam

Bazylea

kontenery

773

767

838

Hamburg

Berlin

kontenery

314

284

357

Hamburg

Decin (Czechy)

kontenery

558

532

635

Rotterdam

Stuttgart

kontenery

650

642

763

ród³o: Economical and ecological…, s. 31.
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w EUR/tkm
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Economical and ecological…, s. 36.
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Rysunek 7. Porównanie kosztów transportu kontenerów w wybranych relacjach w EUR/tkm
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Economical and ecological…, s. 37.

Omówione wczeœniej koszty zewnêtrzne transportu zwiêkszaj¹ przewagê
transportu wodnego œródl¹dowego nad kolejowym i samochodowym.
Badania przeprowadzone we Francji, oceniaj¹ce efekty ekonomiczne budowy kana³u Sekwana-Skalda, wykaza³y, ¿e przy przewozach na odleg³oœæ 350 km
koszt transportu drog¹ wodn¹ œródl¹dow¹ stanowi ok. 55% kosztu w transporcie kolejowym i samochodowym dla du¿ego statku i ok. 80% (tab. 3), je¿eli przewozy realizowane s¹ ma³ym statkiem rzecznym.
Tabela 3. Koszty przewozu na dystansie 350 km ró¿nymi ga³êziami transportu z uwzglêdnieniem kosztów zewnêtrznych
Koszty transportu

Koszty zewnêtrzne

Razem

Du¿y statek rzeczny

12 EUR / tonê

3 EUR / tonê

15 EUR / tonê

Ma³y statek rzeczny

17 EUR / tonê

4 EUR / tonê

21 EUR / tonê

Samochód

21 EUR / tonê

12 EUR / tonê

33 EUR / tonê

Poci¹g

22 EUR / tonê

5 EUR / tonê

27 EUR / tonê

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Inland Navigation in Europe, Marketobservation 2011,
nr 2, Central Commission for Navigation on the Rhine, Strasbourg 2011.

Zakoñczenie
Wykazana przewaga kosztowa transport wodnego œródl¹dowego nad transportem kolejowym i samochodowym jest istotnym czynnikiem determinuj¹cym
pozycjê tej ga³êzi na rynku transportowym i podstaw¹ scenariuszy zrównowa¿o-
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nego rozwoju transportu przejawiaj¹cego siê zwiêkszeniem udzia³u tej ga³êzi na
wybranych rynkach transportowych. Niestety w Polsce przedstawione zale¿noœci nie maj¹ swojego odzwierciedlenia, wskutek zaniedbania œródl¹dowych
dróg wodnych niestwarzaj¹cych perspektyw rozwoju tej ga³êzi, ale przede wszystkim w wyniku ró¿nych dzia³añ administracyjnych, prawnych i ekonomicznych
dyskryminuj¹cych tê ga³¹Ÿ transportu, np.: statki œródl¹dowe obs³uguj¹ce porty
morskie traktowane s¹ jak statki morskie, co oznacza dolegliwe procedury oraz
dodatkowe koszty, które przekreœlaj¹ op³acalnoœæ tego typu us³ug. Tego typu
wymagania s¹ „polsk¹ specjalnoœci¹” niemaj¹c¹ swojego odpowiednika w portach unijnych, dlatego te¿ polscy armatorzy wybieraj¹ zachodnie drogi wodne
nie tylko z powodu stanu polskich dróg wodnych, ale przede wszystkim ze
wzglêdu na procedury i ich koszty.
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ECONOMIC ATTRACTIVENESS OF INLAND WATER TRANSPORT
(Summary)
The aim of this article is to show the economic attractiveness of inland waterway
transport. The article shows that the cost of inland waterway transport, determining its
competitive position on the transport market is the result of three interrelated sets of factors:
– development of inland waterways as part of a comprehensive water management
– sustainable transport policy,
– specific features of this mode of transport.
It has been shown that in most countries the cost advantage of inland water transport
over other modes of transport is significant.
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PRZES£ANKI WYKORZYSTANIA
TRANSPORTU WODNEGO ŒRÓDL¥DOWEGO W POLSCE
W ŒWIETLE TENDENCJI EUROPEJSKICH
Wprowadzenie
W Polsce transport wodny œródl¹dowy w obs³udze potrzeb transportowych
odgrywa jedynie marginesow¹ rolê. Najwy¿szy poziom przewozów ³adunków
w tej ga³êzi odnotowany zosta³ w 1980 r. (22 mln ton) i od tego czasu obserwowany jest stopniowy spadek przewozów. Aktualnie przewozy ³adunków ¿eglug¹ œródl¹dow¹ wynosz¹ oko³o 5 mln ton i jedynie w niewielkiej czêœci realizowane s¹ na drogach krajowych.
W efekcie udzia³ tej ga³êzi transportu w obs³udze przewozów ³adunków
w Polsce stale siê obni¿a i aktualnie stanowi zaledwie 0,3% ³¹cznej pracy przewozowej ga³êzi transportu l¹dowego, podczas gdy jeszcze w 1980 r. udzia³ ten
wynosi³ 1,2%1. Celem artyku³u jest przedstawienie argumentów przemawiaj¹cych za szerszym zaanga¿owaniem transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce
do obs³ugi potrzeb transportowych. Argumenty te nie wynikaj¹ z naturalnych
zalet tej ga³êzi transportu, ale tak¿e z koniecznoœci rozwi¹zywania wspó³czesnych problemów rozwoju transportu.

1. Wspó³czesne problemy rozwoju transportu
Ze wzglêdu na promowanie zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego
szczególnym problemem dla wspó³czesnej gospodarki jest dominuj¹ca rola
transportu drogowego w systemie transportowym krajów UE. W obs³udze

1

Roczniki Statystyczne GUS.
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³adunków ga³¹Ÿ ta w krajach UE obs³uguje aktualnie prawie 72% przewozów,
podczas gdy w 1995 r. udzia³ ten wynosi³ 67,4%2.
Dominacja przewozów samochodowych w systemie transportowym jest
przyczyn¹ licznych negatywnych skutków, nale¿¹ do nich m.in.:
– kongestia, która spowodowa³a utratê takich walorów tej ga³êzi, jak krótki
czas i niewielki koszt transportu,
– silny degradacyjny wp³yw na œrodowisko, bêd¹cy przyczyn¹ wysokich kosztów zewnêtrznych transportu,
– problemy zwi¹zane z dostosowaniem poda¿y us³ug transportowych do
rosn¹cego popytu ze wzglêdu na ograniczenia terytorialne dalszego rozwoju
infrastruktury.
W zwi¹zku z przewidywanym wzrostem popytu na przewozy (rys. 1) istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e problemy te bêd¹ siê nasilaæ. Wed³ug szacunków popyt na przewozy ³adunków w latach 2005–2020 wzroœnie o 20%. Przewiduje siê,
¿e do roku 2030 wzrost potrzeb przewozowych w zakresie przewozów ³adunków wyniesie 40%, zaœ do 2050 r. – ponad 80%.
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Rysunek 1. Dynamika wzrostu popytu na przewozy ³adunków w krajach UE (2005 = 100)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Zrównowa¿ony rozwój polityki transportowej UE i sieci
TEN-T. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie zrównowa¿onego
rozwoju polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przysz³ej prezydencji polskiej), Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny TEN/446, Bruksela, 15 czerwca 2011 r.;
Transport 2050: The major challenges, the key measures, Memo, Brussels 11/197/2011.

Tak znaczny wzrost popytu w warunkach dolegliwej i kosztownej dla gospodarki kongestii (ok. 1% PKB rocznie), znacznej emisji CO2, powa¿nego uzale¿nienia energetycznego od ropy naftowej (w 96%), powa¿nych ograniczeñ tere2

EU transport in figures, Statistical Poocketbook 2013, European Commission, Luxembourg 2013.
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nowych rozbudowy infrastruktury transportu mobilizuje kraje UE do podjêcia
bardziej skutecznych dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju transportu.

2. Sfery zastosowania ¿eglugi œródl¹dowej w krajach
Europy Zachodniej
Wykorzystanie ¿eglugi œródl¹dowej mo¿e w znacznej czêœci przyczyniæ siê
do rozwi¹zania przedstawionych problemów. Transport wodny œródl¹dowy jest
bowiem jedn¹ z najbardziej przyjaznych dla œrodowiska ga³êzi miêdzy innymi
ze wzglêdu na:
– relatywnie ma³e zu¿ycie energii,
– nisk¹ emisjê zanieczyszczeñ powietrza,
– relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód,
– mo¿liwoœæ znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejêcia
przewozów transportu samochodowego.
W efekcie transport wodny œródl¹dowy jest postrzegany jako jedna z najtañszych ga³êzi transportu3, a jednoczeœnie jako ga³¹Ÿ w najmniejszym stopniu
odpowiedzialna za koszty zewnêtrzne transportu.
Przejêcie czêœci przewozów realizowanych przez transport samochodowy
przez statki rzeczne w istotny sposób mo¿e zmniejszyæ kongestiê na drogach,
zw³aszcza w zat³oczonych rejonach zapleczy portów morskich, gdzie rozbudowa infrastruktury innych ga³êzi napotyka barierê w postaci braku wolnych terenów, a drogi wodne dysponuj¹ znacznymi rezerwami przepustowoœci.
Rola ¿eglugi w obs³udze portów morskich znacznie siê umocni³a wraz ze
wzrostem wielkoœci statków zawijaj¹cych do portów morskich, stwarzaj¹cych
zapotrzebowanie na przewozy jednorazowo du¿ych partii ³adunków. Pojawienie siê w portach statków przewo¿¹cych jednorazowo kilkanaœcie tysiêcy TEU
wp³ynê³o na wzrost atrakcyjnoœci transportu wodnego œródl¹dowego, oferuj¹cego przewóz jednorazowo kilkuset kontenerów. Mo¿liwoœæ przewiezienia
ca³ej partii ³adunku za pomoc¹ kilkunastu zestawów pchanych, zamiast kilku
tysiêcy samochodów, oznacza dodatkowe korzyœci wynikaj¹ce nie tylko ze
zmniejszonych kosztów przewozu, ale równie¿ z obni¿enia kosztów zewnêtrznych.
3

Przewaga kosztowa transportu wodnego œródl¹dowego jest znaczna, choæ bardzo zró¿nicowana
miêdzy innymi w zale¿noœci od:
– warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
– wielkoœci eksploatowanego taboru (przejœcie ze statków 750 t na 4400 t pozwoli na redukcjê kosztów
transportu z 30–40 EUR na 1000 tkm do 10–15 EUR na 1000 tkm),
– stopnia wykorzystania dróg wodnych,
– stosowanych sposobów wspierania tej ga³êzi ze wzglêdu na niskie koszty zewnêtrzne,
– struktury asortymentowej i odleg³oœciowej przewozów.
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Wiele portów europejskich zaczê³o zmieniaæ strukturê ga³êziow¹ transportu
zapleczowego. W efekcie transport wodny œródl¹dowy w krajach Europy Zachodniej zajmuje siln¹ pozycjê w obs³udze portów morskich, w tym szczególnie
w obs³udze kontenerów. W Antwerpii udzia³ ¿eglugi œródl¹dowej w obs³udze
kontenerowej w 2012 r. wynosi³ 33%. Jest to wiêc udzia³ znacz¹cy, a w strategii
rozwoju najwiêkszych portów morskich prognozowany jest dalszy wzrost roli
¿eglugi œródl¹dowej. Przewiduje siê, ¿e w Antwerpii w perspektywie do 2020 r.
udzia³ transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze obrotów kontenerowych
wzroœnie do 42%4.
Szczególnym sukcesem w dostosowaniu struktury ga³êziowej transportu zapleczowego s¹ zmiany na zapleczu portu w Antwerpii. Œwiadczyæ o tym mo¿e
wzrost udzia³u transportu wodnego œródl¹dowego w przewozach kontenerów
wzd³u¿ Kana³u Alberta. W tej relacji ga³¹Ÿ ta w ci¹gu 12 lat zwiêkszy³a swój
udzia³ w przewozach kontenerów z 21% (w 1998 r.) do 67% (w 2010 r.) kosztem
transportu samochodowego, którego udzia³ w badanym okresie zmniejszy³ siê
z 79 do 33% (rys. 2).
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Rysunek 2. Zmiany struktury ga³êziowej przewozów kontenerów wzd³u¿ Kana³u Alberta
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie K. Cuypers, Modal shift policy strategic collaboration and
interconnectivity, Strategy & Development, Antwerp Port Authority 2011; H. Wachter, Container rail
transport to and beyond the European hinterland, Antwerp Port Authority, www.tocevents-europe.com
[dostêp: 20.12.2013].

Podobnie zmiany obserwowane s¹ w obs³udze kontenerowej portu Rotterdam. Jak wynika z rysunku 3, w Rotterdamie udzia³ ¿eglugi œródl¹dowej
w obs³udze kontenerowej zwiêksza siê i w 2012 r. wynosi³ 35%. Przewiduje siê,
¿e w perspektywie do 2035 r. udzia³ ten wzroœnie do 45%.
4

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Grounds and opportunities for the development o passenger and cargo
shipping on the lower Vistula, „Acta Energetica” 2013, nr 2/15.
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Rysunek 3. Udzia³ transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze obrotów kontenerowych
portu Rotterdam
ród³o: Port of Rotterdam, Port Statistics. Modal split containers, http://www.portofrotterdam.com/
en/Port/port-statistics/Pages/containers.aspx [dostêp: 6.04.2014]; Konzeptstudie zur Verkehrsverlagierung vom Lkw auf Binnenschiffe und zur Stärkung der Hinterlandverkehre, Uniconsult, Hamburg 2009,
http://www.hamburg.de/contentblob/1547242/data/studie-binnenschifffahrt.pdf [dostêp: 10.12.2013].

Do europejskich portów kontenerowych, wyró¿niaj¹cych siê wy¿szym udzia³em transportu wodnego œródl¹dowego w transporcie zapleczowym, nale¿¹ Le
Havre (9%) i Amsterdam (45%)5.
Brak rezerw wolnych przestrzeni w portach morskich powoduje, ¿e zwiêkszenie mo¿liwoœci przepustowych portów morskich poprzez ich rozbudowê nie
wchodzi w rachubê. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do maksymalnego ograniczenia czynnoœci logistycznych w portach i przeniesienia ich poza bezpoœredni obszar portowy.
W tym procesie, zw³aszcza w odniesieniu do przewozów kontenerów, transport
wodny œródl¹dowy powinien równie¿ odegraæ wa¿n¹ rolê. Porty rzeczne powinny wiêc byæ postrzegane jako jedno z miejsc tworzenia tzw. „suchych portów”, czyli oddalonych od portów morskich l¹dowych terminali intermodalnych
bezpoœrednio po³¹czonych z portem morskim ga³êzi¹ transportu o wysokiej
przepustowoœci, pe³ni¹cych funkcjê miejsc koncentracji ³adunków i dalszej ich
dystrybucji6.
Zgodnie z koncepcj¹ funkcjonowania „suchego portu” w rejonie dolnego Renu
planowana jest budowa do 2016 r. za 100 mln EUR portu rzecznego o zdolnoœci
prze³adunkowej 1 mln TEU, który integrowa³by potoki kontenerowe z portów
5

6

Just add water, Inland Navigation Europe, Brussels 2009, http://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/assets/files/INE_Just%20add%20water.pdf [dostêp: 6.04.2014].
S. Grulkowski, Analiza celowoœci i mo¿liwoœci budowy „suchego portu” w pobli¿u Trójmiasta, http://www.
innowrota.pl/sites/default/files/images/S.Grulkowski1.pdf [dostêp: 5.02.2014].
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morskich i terminali l¹dowych (w tym zlokalizowanych w portach rzecznych).
Port ten ma byæ przystosowany do obs³ugi zestawów pchanych o pojemnoœci
1000 TEU, które by³yby dzielone na jednorodne grupy kontenerów, a nastêpnie
przewo¿one do terminali morskich7.
Ocenia siê, ¿e ten system organizacji przewozów nie powinien prowadziæ do
zwiêkszenia ca³kowitych kosztów transportu. Ograniczenie czynnoœci logistycznych, w tym zw³aszcza ograniczenie procesów sk³adowania w portach morskich,
powinno prowadziæ do zmniejszenia kosztów w ³añcuchu logistycznym, a korzyœci
te powinny byæ tym wy¿sze, im wiêcej uczestników ujêtych zostanie w sieci
„suchego portu”.
Wspó³czesna koncepcja zrównowa¿onego rozwoju transportu zak³ada, ¿e
w trosce o przysz³e efekty trzeba zabiegaæ nawet o niewielkie zmiany w strukturze ga³êziowej przewozów. Ka¿dy sposób zmniejszenia zagro¿enia bezpieczeñstwa na drogach wskutek ich odci¹¿enia, zmniejszenia kongestii czy emisji zanieczyszczeñ powinien byæ wykorzystany. Oznacza to celowoœæ wykorzystania
przyjaznej dla œrodowiska ¿eglugi wszêdzie tam, gdzie mo¿e to zmniejszyæ problemy wspó³czesnego transportu.
Inn¹ sfer¹ przewozów kontenerowych s¹ przewozy wewn¹trzportowe „port
barge feeder”. W Hamburgu barki zapewniaj¹ przewozy kontenerów miêdzy
terminalami, stanowi¹c dodatkowo, w warunkach kongestii w porcie, rezerwowy „p³ywaj¹cy terminal”.
Do niedawna uwa¿ano, ¿e konteneryzacja rozwijaæ siê bêdzie jedynie na
najlepszych drogach wodnych, pozwalaj¹cych na eksploatacjê du¿ych kontenerowców. W nowych warunkach, miêdzy innymi dziêki budowie centrów logistycznych w portach rzecznych, przewozy kontenerowe staj¹ siê atrakcyjne równie¿ na drogach wodnych ni¿szych kategorii. Mniejsze statki eksploatowane na
lokalnych drogach wodnych, zastêpuj¹c kilkadziesi¹t samochodów, te¿ mog¹
siê przyczyniæ do zmniejszenia kongestii (której koszty dla samych dróg ko³owych szacowane s¹ w krajach UE na 0,5% PKB) oraz zagro¿enia bezpieczeñstwa
na drogach ko³owych (którego koszty szacowane s¹ na 2% PKB krajów UE)8.
Wa¿n¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê sfer¹ zastosowania ¿eglugi œródl¹dowej
s¹ przewozy ³adunków wielkogabarytowych oraz pojazdów (samochodów
i maszyn rolniczych). £adunki wielkogabarytowe (transformatory, turbiny, silosy, bojlery, czêœci samolotów, lokomotywy, helikoptery itp.) zawsze by³y domen¹
¿eglugi œródl¹dowej, wspó³czeœnie jednak z jednej strony roœnie popyt na przewozy tego typu, zaœ z drugiej – coraz trudniej znaleŸæ alternatywne rozwi¹zanie
procesu przewozowego. Czêsto ³adunki wielkogabarytowe mog¹ byæ do miejsca
przeznaczenia przewiezione wy³¹cznie drog¹ wodn¹ œródl¹dow¹.
7

8

A. Beyer, Nouvelle étape dans le développement du conteneur rhénan, „Navigation Ports & Intermodalité” 2012, nr 1, [w:] Transport morski i œródl¹dowy, „Biuletyn Informacyjny” 2012, nr 7–8.
White Paper. European transport policy for 2010, Time to decide, Brief presentation, September 2001.
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Znacznym odci¹¿eniem dla dróg ko³owych s¹ przewozy statkami ¿eglugi
œródl¹dowej typu ro-ro pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych, œrodków transportowych. Przyk³adem przewozów ro-ro w ¿egludze œródl¹dowej
mo¿e byæ wprowadzenie w 1986 r. do eksploatacji na Renie statków „Terra”, wyposa¿onych w 6 pok³adów, na których mo¿na jednorazowo przewieŸæ 600–700
samochodów osobowych9.
W warunkach nasilaj¹cych siê problemów transportowych w miastach ¿egluga œródl¹dowa mo¿e odegraæ wa¿n¹ rolê jako ogniwo transportu miejskiego.
Wspó³czesne problemy transportu w miastach zwi¹zane s¹ przede wszystkim z:
– rosn¹cym gwa³townie stopniem motoryzacji i udzia³em transportu samochodowego w obs³udze miast, a w efekcie kongesti¹;
– zanieczyszczeniem powietrza i ha³asem obni¿aj¹cym drastycznie standard
¿ycia w miastach,
– rosn¹c¹ liczb¹ ludnoœci w miastach (przewiduje siê, ¿e w latach 2010–2050
liczba ludnoœci w miastach zwiêkszy siê o ok. 10%).
Problemy te s¹ stopniowo rozwi¹zywane równie¿ dziêki wkraczaniu transportu wodnego œródl¹dowego w nowe sfery zastosowania, charakteryzuj¹ce siê
sta³ym, stabilnym popytem na przewozy.
Przes³anki wykorzystania transportu wodnego œródl¹dowego do obs³ugi potrzeb
transportowych miast wynikaj¹ przede wszystkim z:
– niewielkich wymagañ statków pasa¿erskich w odniesieniu do dróg wodnych
(du¿a mo¿liwoœæ dostosowania floty do miejscowych warunków),
– relatywnie ma³ych wymagañ dotycz¹cych przystani pasa¿erskich,
– problemów z parkowaniem w centrach miast,
– wysokich cen za parkowanie pojazdów samochodowych,
– kongestii na drogach,
– du¿ego zagro¿enia bezpieczeñstwa na drogach,
– zamkniêcia centrów wielu miast dla ruchu samochodów osobowych.
Drogi wodne od najdawniejszych czasów by³y jednym z najwa¿niejszych
czynników lokalizacji. Dlatego te¿ wiêkszoœæ miast po³o¿onych jest nad drogami
wodnymi, które czêsto przebiegaj¹ przez centra zamkniête w wiêkszoœci dla ruchu samochodów. Jest to wiêc dodatkowa szansa na zwiêkszenie dostêpnoœci
tych rejonów, a jednoczeœnie na odci¹¿enie transportu samochodowego od znacznych, powtarzaj¹cych siê przewozów, i tym samym zmniejszenie degradacyjnego wp³ywu tej ga³êzi na œrodowisko.
G³ówne sfery zastosowania transportu wodnego œródl¹dowego w miastach
to kontynuacja tradycyjnych sfer zastosowania, takich jak:
– przewozy kruszywa dla budownictwa,
9

Technologie transportowe, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2014, s. 180.
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– przewozy surowców energetycznych,
oraz nowe sfery zastosowania:
– codzienne zaopatrzenie sklepów z centrów dystrybucyjnych, w tym zw³aszcza marketów wielkopowierzchniowych,
– wywóz œmieci,
– dostawy papieru i wywóz makulatury do recyklingu,
– przewozy surowców do produkcji biopaliw itp.
W du¿ych aglomeracjach wiele problemów transportowych mo¿na rozwi¹zaæ dziêki wykorzystaniu transportu wodnego œródl¹dowego w procesie codziennego zaopatrzenia miast z centrów logistycznych zlokalizowanych w portach rzecznych. Stosowane do tego celu niewielkie paletowce (L – 63 m; B – 7,2 m),
przewo¿¹ce jednorazowo 680 palet, mog¹ byæ eksploatowane nawet na drogach
wodnych ni¿szych klas. Statki takie nie maj¹ bowiem du¿ych wymagañ w zakresie parametrów technicznych infrastruktury, a co wa¿ne – zapewniaj¹ tani
transport, terminowy (brak kongestii), ma³o uci¹¿liwy dla œrodowiska (ze wzglêdu na niski poziom ha³asu i zanieczyszczeñ).
Lokalizacja centrów logistycznych w portach rzecznych spowodowa³a, ¿e
wiele du¿ych europejskich hipermarketów, takich jak: Carrefour, Auchan, Ikea
przerzucaj¹ znaczn¹ czêœæ swojego zaopatrzenia na drogi wodne œródl¹dowe,
osi¹gaj¹c tym samym redukcjê emisji CO2 (np. IKEA przewo¿¹c kontenery przychodz¹ce z Dalekiego Wschodu do Marsylii, Hamburga, Rotterdamu i Antwerpii
do europejskich centrów dystrybucji nad drogami wodnymi, zmniejsza emisjê
CO2 o 70%).
Jak wynika z doœwiadczeñ krajów Europy Zachodniej, kolejn¹ now¹ sfer¹
zastosowania transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze miast jest transport œmieci. Unia Europejska generuje rocznie 2,3 mld ton œmieci, z czego 60%
obecnie przewo¿onych jest samochodami. Myœl¹c o perspektywicznym rozwi¹zaniu tego problemu takie miasta, jak: Bruksela, Lille, Liege, Londyn, Pary¿,
Haga próbuj¹ zwiêkszyæ przewozy tego typu ³adunków drog¹ wodn¹, zmniejszaj¹c tym samym kongestiê w miastach oraz koszty transportu i emisjê CO2.
W Holandii, w rejonie Amsterdamu, przewóz 140 000 ton œmieci na sk³adowisko
w Alkmaar pozwala zdj¹æ z dróg 5500 samochodów ciê¿arowych rocznie.
W Wielkiej Brytanii barki przewo¿¹ce œmieci zastêpuj¹ 100 000 samochodów ciê¿arowych rocznie10.
W niektórych krajach ¿egluga œródl¹dowa jest wykorzystywana do przewozu
papieru dla zaopatrzenia miast i w drodze powrotnej makulatury do recyklingu. Przysz³oœciow¹ sfer¹ zastosowania ¿eglugi œródl¹dowej bêd¹ realizowane
ju¿ na niewielk¹ skalê przewozy surowców do produkcji biopaliw. Proekologiczne tendencje w energetyce stworz¹ sta³y, rosn¹cy popyt na tego typu przewozy.

10

Waste over water, Inland Navigation Europe, www.inlandnavigation.org.2008 [dostêp: 10.03.2010].
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Drogi wodne czêsto przebiegaj¹ przez najbardziej zat³oczone rejony miast,
czyli ich centra, co daje mo¿liwoœæ wykorzystania ich do przewozów komunikacyjnych w wybranych relacjach. Warunkiem sukcesu jest potraktowanie przewozów transportem wodnym œródl¹dowym analogicznie jak innymi ga³êziami
transportu, szczególnie pod wzglêdem cen, które musz¹ byæ atrakcyjne i porównywalne z cenami innych œrodków transportu zbiorowego. Przewozy tego typu
nie s¹ zazwyczaj du¿e, jednak mog¹ odegraæ istotn¹ rolê w okresach szczytów
komunikacyjnych.
Transport wodny œródl¹dowy jest w stanie znacz¹co poprawiæ sytuacjê
spo³eczno-gospodarcz¹ poprzez rozwój turystyki wodnej. Wiele obszarów o niskim PKB to regiony s³abo uprzemys³owione, wyró¿niaj¹ce siê za to du¿ymi
walorami przyrodniczymi. Wykorzystanie tych walorów jest szans¹ na rozwój
ró¿nych form turystyki wodnej, która wymaga:
– zagospodarowania turystycznego regionu,
– rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej,
– zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych w celu zapewnienia przewidywalnych warunków nawigacyjnych (nie musz¹ to byæ wysokie parametry, ale minimalna g³êbokoœæ powinna byæ gwarantowana),
– budowy przystani i marin umo¿liwiaj¹cych nie tylko œwiadczenie us³ug na
odpowiednim poziomie, ale równie zapobiegaj¹cych niekontrolowanej degradacji œrodowiska przez turystów.
Efekty rozwoju turystyki wodnej dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu, po spe³nieniu wspomnianych warunków, mog¹ byæ du¿e i przejawiaj¹
siê miêdzy innymi:
– zmniejszeniem bezrobocia i to w grupie osób, którym najtrudniej znaleŸæ zatrudnienie (kobiety w œrednim wieku),
– efektami ekonomicznymi – wed³ug badañ UE turysta przyje¿d¿aj¹cy drog¹
wodn¹ pozostawia œrednio w regionie 32 EUR, przy milionie turystów jest to
32 mln EUR, które œwiadczone s¹ za us³ugi hotelarskie, gastronomiczne itp.
Turystyka wodna odpowiada na wspó³czesne oczekiwania mieszkañców,
którzy coraz czêœciej preferuj¹ odpoczynek aktywny, po³¹czony ze zwiedzaniem i w umiarkowanej strefie klimatycznej. Tak wiêc szanse na z³agodzenie
problemów rozwoju gospodarczego poprzez rozwój turystyki wodnej dla wielu
regionów Europy s¹ bardzo realne. Ju¿ dziœ popyt na tego typu us³ugi bardzo
dynamicznie roœnie.

3. Rola transportu wodnego œródl¹dowego w systemie
transportowym w Polsce
Tendencje rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego w krajach UE powinny stanowiæ wa¿ny czynnik w procesie kszta³towania struktury ga³êziowej systemu transportowego w Polsce.
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W Polsce transport wodny œródl¹dowy odgrywa jedynie marginesow¹ rolê
w obs³udze potrzeb transportowych. Ga³¹Ÿ ta ma relatywnie wiêksze znaczenie
jedynie w obs³udze zaplecza zespo³u portowego Szczecin-Œwinoujœcie. Szacuje
siê, ¿e udzia³ ten od wielu lat waha siê w granicach 8%. Z punktu widzenia
grup ³adunkowych wiêksz¹ rolê odgrywa ta ga³¹Ÿ transportu w obs³udze ³adunków masowych. W tej grupie ³adunków udzia³ ten szacowany jest na oko³o
11%. W grupie ³adunków drobnicowych udzia³ transportu œródl¹dowego wynosi jedynie 3,8%11.
Z kolei przewozy drogami wodnymi w obs³udze portu morskiego w Gdyni
zarówno w obs³udze ³adunków masowych, jak i drobnicowych maj¹ charakter
jedynie sporadyczny i nie s¹ uwzglêdniane w statystykach. Przyczyn¹ tego zjawiska jest stan drogi wodnej Wis³y, a tak¿e przepisy prawne utrudniaj¹ce armatorom ¿eglugi œródl¹dowej wp³ywanie do portów morskich.
W efekcie przewozy kontenerów pomiêdzy portami morskimi Trójmiasta
a zapleczem odbywaj¹ siê g³ównie z wykorzystaniem transportu samochodowego. Udzia³ transportu samochodowego w obs³udze kontenerów w porcie
Gdañsk szacowany jest na 77%12, w tym w odniesieniu do DCT (Deepwater
Container Terminal) – w granicach 67–65%13.
W Polsce obroty kontenerowe portów morskich rosn¹ bardzo dynamicznie,
za tym wzrostem nie nad¹¿a jednak transport zapleczowy. Do 2016 r., po zbudowaniu planowanego obecnie terminalu DCT 2, mo¿liwoœci prze³adunkowe kontenerów w porcie Gdañsk wzrosn¹ ponadczterokrotnie do 4 mln TEU. Niestety,
choæ jest to port zlokalizowany w ujœciu Wis³y, na razie nie ma planów wykorzystania tej drogi wodnej do przewozów kontenerowych na zaplecze. Budowê
nowego g³êbokowodnego terminalu kontenerowego planuje BCT (Baltic Container
Terminal). Gdyby na zaplecze wys³ano tylko 3 mln TEU (kontenerów 20’), oznacza³oby to przewiezienie dziennie 12 000 TEU (przy 250 dniach roboczych), czyli:
– 6000 samochodów (x 2 TEU) lub
– 150 poci¹gów kontenerowych lub
– 120 barek x 100 TEU.
Istnieje wiêc potrzeba wykorzystania wszystkich ga³êzi transportu w odpowiednich proporcjach, w tym transportu wodnego œródl¹dowego z hubem zlokalizowanym nad drog¹ wodn¹ dolnej Wis³y w rejonie Bydgoszczy lub budowanego obecnie w Solcu Kujawskim. Taka lokalizacja zapewni³aby sprawne
po³¹czenia z najbardziej uprzemys³owionymi regionami – rejonem Warszawy,
Poznania czy uprzemys³owionymi rejonami po³udniowej Polski.

11

12
13

J. Kulczyk, E. Skupieñ, Transport kontenerowy na odrzañskiej drodze wodnej, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2010, z. 73.
S. Grulkowski, op. cit.
M. Bo³tryk, Martwa Wis³a mo¿e uœmierciæ wzrosty, „Puls Biznesu” 2013, nr 228.
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Transport wodny œródl¹dowy w Polsce nie jest tak¿e wykorzystywany w logistyce miejskiej, choæ istniej¹ wszelkie przes³anki, aby wzorem doœwiadczeñ
europejskich zacz¹æ rozwi¹zywaæ problemy transportu w miastach poprzez
zaanga¿owanie tej ga³êzi transportu i to zarówno w przewozach pasa¿erskich,
jak i ³adunków.
Samorz¹dy podjê³y wiele inicjatyw, a¿eby stworzyæ warunki do rozwoju turystyki wodnej jako istotnego czynnika rozwoju regionalnego. Niestety,
dzia³ania tylko w zakresie budowy marin, przystani wodnych, bazy hotelowej
i gastronomicznej itp. nie s¹ wystarczaj¹ce, bowiem warunkiem rozwoju turystyki wodnej jest zapewnienie bezpiecznej ¿eglugi, a wiêc przynajmniej sta³ych
warunków nawigacyjnych na drogach wodnych, a te dzia³ania nie le¿¹ w gestii
samorz¹dów.

Zakoñczenie
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczas w polityce transportowej
w Polsce nie by³y dostatecznie uwzglêdniane atuty transportu wodnego œródl¹dowego, ta ga³¹Ÿ transportu nie by³a postrzegana jako jeden ze sposobów rozwi¹zywania problemów wspó³czesnego transportu. W œwietle doœwiadczeñ europejskich ³agodzenie tych problemów powinno byæ realizowane m.in. poprzez
rozwój transportu wodnego œródl¹dowego, tym bardziej ¿e œródl¹dowe drogi
wodne pe³ni¹ funkcjê czysto transportow¹, ale równie¿ szereg innych wa¿nych
zadañ gospodarczych. Nale¿y zatem w Polsce zapewniæ w³aœciw¹ pozycjê ¿eglugi œródl¹dowej w systemie transportowym, w tym zw³aszcza w odniesieniu
do obs³ugi zaplecza portów morskich.
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REASONS FOR THE USE OF INLAND WATER TRANSPORT
IN POLAND IN THE LIGHT OF EUROPEAN TRENDS
(Summary)
The share of inland waterway transport in cargo handling in Poland is constantly declining, and currently accounts for only 0.3%. The advantages of this mode of transport
caused, that the EU inland waterway occupies an important position in the transport system and is used in the process of solving the problems of modern transportation. As a result, inland navigation in the countries of Western Europe not only strengthens its position in the existing spheres of activity, but also expanding into new transport market.
Trends in the development of inland water transport in these countries should therefore
lead to the development of inland waterway transport in Poland.
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„EUROPEJSKIE DOBRE PRAKTYKI”
JAKO NARZÊDZIE ELIMINACJI W¥SKICH GARDE£
NA ŒRÓDL¥DOWYCH DROGACH WODNYCH
Wprowadzenie
Transport wodny œródl¹dowy jest jedn¹ z najbardziej przyjaznych dla œrodowiska ga³êzi transportu. Wspó³czeœnie jego udzia³ w strukturze przewozów
³adunków w UE nie przekracza 4%1. Niewielki udzia³ przewozów transportem
wodnym œródl¹dowym w strukturze przewozów ³adunków w UE wynika miêdzy innymi z licznie wystêpuj¹cych w¹skich garde³ na œródl¹dowych drogach
wodnych. Drogi wodne, na których realizowane s¹ najwiêksze przewozy to:
Ren, Skalda, Moza i Sekwana2. Przeprowadzona inwentaryzacja miêdzynarodowych dróg wodnych w Europie wykaza³a, ¿e 17%3 stanowi¹ brakuj¹ce w¹skie
gard³a i drogi wodne niespe³niaj¹ce wymogów IV klasy ¿eglownoœci. W celu
zwiêkszenia znaczenia transportu wodnego œródl¹dowego w systemie transportowym konieczne s¹ inwestycje maj¹ce na celu poprawê stanu pozosta³ych dróg
wodnych o miêdzynarodowym znaczeniu i eliminacjê barier infrastrukturalnych ograniczaj¹cych rozwój ¿eglugi œródl¹dowej.
W wielu regionach Europy œródl¹dowe drogi wodne pokrywaj¹ siê z obszarami Natura 2000. W³adze niektórych pañstw postrzegaj¹ ten fakt jako przeciwskazanie do realizacji inwestycji na œródl¹dowych dróg wodnych. Celem artyku³u
jest przedstawienie wybranych inwestycji zrealizowanych na œródl¹dowych
drogach wodnych Europy, które mog¹ byæ przyk³adem „dobrych praktyk”, po-

1
2

3

EU transport in figures, European Commission, Statistical Pocketbook 2013, s. 34.
W kierunku wysokiej jakoœci œródl¹dowego transportu wodnego, NAIADES II, Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 10.09.2013, COM(2013) 623 final.
Inventory of most important bottlenecks and missing links in the E waterway Network, resolution
no. 49, Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Inland
Water Transport, New York and Geneva 2013.

44

Aleksandra Gus-Puszczewicz

kazuj¹cych jak pogodziæ potrzeby tej ga³êzi transportu z ograniczeniami przyrodniczymi.

1. Transport wodny œródl¹dowy w dokumentach UE
Transport jest jednym z czynników umo¿liwiaj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu. G³ówne kierunki polityki transportowej pañstw cz³onkowskich UE wyznacza Komisja Europejska w tzw. Bia³ych Ksiêgach. Podstawow¹
ide¹ wspólnej polityki transportowej od 2001 r. jest zrównowa¿ony rozwój
transportu. Dokumentem wyznaczaj¹cym nowy kierunek rozwoju transportu
oraz zapowiadaj¹cym rozwój ¿eglugi œrodkowej by³a Bia³a Ksiêga pt.: „Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjêcie decyzji”4 z 2001 r. Wyznaczony
wówczas trend podtrzymany zosta³ równie¿ w Bia³ej Ksiêdze pt.: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia
konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu”5 z 2011 r. W dokumencie tym okreœlono piêæ g³ównych celów polityki oraz cele szczegó³owe
bêd¹ce sposobem realizacji poszczególnych grup celów. Do priorytetów polityki
transportowej zaliczono6:
– przygotowanie europejskiego obszaru transportu na przysz³oœæ,
– budowê konkurencyjnego i zrównowa¿onego systemu transportu (wzrost
sektora transportu i wspieranie mobilnoœci przy jednoczesnym osi¹gniêciu
celu obni¿enia emisji spalin o 60%),
– tworzenie efektywnej sieci multimodalnego podró¿owania i transportu miêdzy miastami,
– wyrównanie szans na ca³ym œwiecie dla podró¿owania na du¿e odleg³oœci
i miêdzykontynentalnego transportu ³adunków,
– promowanie przyjaznego dla œrodowiska transportu miejskiego.
W Bia³ej Ksiêdze z 2011 r. wskazano na koniecznoœæ stworzenia skutecznego
wewnêtrznego rynku transportowego poprzez likwidacjê licznych w¹skich garde³ i barier oraz rozwój i promocjê zasobooszczêdnych technologii. Szczególnie
oczekiwany jest wzrost znaczenia transportu kolejowego i wodnego œródl¹dowego w przewozach ³adunków na odleg³oœci powy¿ej 300 km oraz jako po³¹czenie portów morskich z obszarami w g³êbi kraju. Realizacja tego celu, zw³aszcza
w zakresie transportu wodnego œródl¹dowego, wymaga wzmo¿onej wspó³pracy miêdzynarodowej, s³u¿¹cej ujednoliceniu parametrów dróg wodnych.
4

5

6

White Paper, European Transport Policy for 2010 – time to decide, European Commission, Brussels, COM(2001) 370; R. Barcik, G. Biesok, Polityka transportowa pañstw Unii Europejskie (cz. I), „Logistyka” 2004, nr 2.
Bia³a Ksiêga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela
28.3.2011, COM(2011) 144 wersja ostateczna.
Ibidem.
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Form¹ wspierania rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej, realizowan¹ w latach 2006–2013
przez Komisjê Europejsk¹, by³ Zintegrowany Europejski Program Dzia³añ na
rzecz Rozwoju ¯eglugi Œródl¹dowej NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe)7. Celem programu by³o zwiêkszenie
znaczenia ¿eglugi œródl¹dowej w obs³udze potrzeb transportowych poprzez
przezwyciê¿enie szeregu utrudnieñ w rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego. Zainteresowanie programem NAIADES przez organy administracji publicznej
i podmioty zwi¹zane z ¿eglug¹ œródl¹dow¹ przyczyni³o siê do jego kontynuacji.
We wrzeœniu 2013 r. Komisja Europejska przyjê³a program pt.: „W kierunku wysokiej jakoœci œródl¹dowego transportu wodnego NAIADES II”8. Pakiet dzia³añ
na lata 2014–2020 skupia siê na celach umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie potencja³u ¿eglugi œródl¹dowej dziêki poprawie jakoœci us³ug transportowych.
G³ówne ramy odniesienia dla realizowanych na œródl¹dowych drogach wodnych inwestycji stanowi przygotowane w 1996 r. przez Grupê Robocz¹ ¯eglugi
Œródl¹dowej dzia³aj¹c¹ przy Komitecie Transportu Wewnêtrznego EKG ONZ
„Porozumienie o œródl¹dowych drogach wodnych miêdzynarodowego znaczenia”, nazywane w skrócie porozumieniem AGN9. Najwa¿niejszym celem porozumienia jest rozwój i integracja sieci dróg europejskiego transportu wodnego
œródl¹dowego. Wyznaczona sieæ dróg wodnych ³¹czy 27 krajów Europy i rozci¹ga siê od Atlantyku po Ural. W Porozumieniu wyznaczono cztery g³ówne
szlaki komunikacyjne oraz parametry techniczne dróg wodnych. Ratyfikacja
konwencji AGN przez wszystkie pañstwa uwzglêdnione w porozumieniu oraz
koordynacja prac w skali ca³ej Europy przyczyni³aby siê do przyspieszenia procesu ujednolicania sieci œródl¹dowych dróg wodnych.
W procesie rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego, ze wzglêdu na specyfikê dróg wodnych, nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wymagania UE okreœlone
w ramach dyrektywy ptasiej i siedliskowej w odniesieniu do obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Celem sieci Natura 2000 jest ochrona najbardziej zagro¿onych gatunków ptaków i ich siedlisk, znajduj¹cych siê czêsto
w pobli¿u szlaków wodnych. Obszarem Natura 2000 objête zosta³y równie¿ odcinki miêdzynarodowych œródl¹dowych dróg wodnych (rys. 1), w tym g³ównie
£aba (63% – 681 km d³ugoœci drogi wodnej), Ems (62% – 212,3 km), Dunaj (45%
– 1234 km), Ren (39% – 448,62 km)10. Najwiêkszym utrudnieniem dla rozwoju
7

8

9

10

„NAIADES” Zintegrowany Europejski Program Dzia³añ na Rzecz ¯eglugi Œródl¹dowej, Komunikat Komisji w sprawie promocji ¿eglugi œródl¹dowej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela,
17.01.2006, COM (2006) 6 koñcowy.
Towards quality inland waterway transport NAIADES II, European Commission, Brussels, 10.09.
2013, COM (2013) 623 final.
European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN), Done at Geneva on 19 January 1996 (ECE/TRANS/120).
Guidance document on Inland waterways transport and Natura 2000. Sustainable inland waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives, Europe
Commission, 2012, s. 30; http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/
IWT_BHD_Guidelines.pdf [dostêp: 9.04.2014].
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transportu wodnego œródl¹dowego na obszarach objêtych Programem Natura
2000 jest koniecznoœæ dokonywania wnikliwej analizy oddzia³ywania nowych
inwestycji na œrodowisko, gatunki ptaków i siedliska objête ochron¹. Planowane i realizowane na tym obszarze przedsiêwziêcia musz¹ uwzglêdniaæ dzia³ania
s³u¿¹ce ochronie œrodowiska i zachowaniu bioró¿norodnoœci.

Rysunek 1. Obszary Natura 2000 wyznaczone wzd³u¿ g³ównych miêdzynarodowych dróg
wodnych
ród³o: Guidance document on Inland waterways transport and Natura 2000. Sustainable inland
waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives, Europe Commission, 2012, s. 30; http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/
IWT_BHD_Guidelines.pdf [dostêp: 9.04.2014].

2. Sposoby poprawy infrastruktury œródl¹dowych dróg wodnych
w Europie
Przeprowadzona w 2013 r. inwentaryzacja miêdzynarodowych dróg wodnych wykaza³a znaczn¹ zmianê w ich strukturze (tab. 1). Na przestrzeni dziewiêciu lat (2004–2012) zwiêkszy³a siê d³ugoœæ œródl¹dowych dróg wodnych:
– ³¹czna o oko³o 1400 km,
– brakuj¹cych po³¹czeñ o 839 km,
– dróg spe³niaj¹cych parametry klasy VIc o 3129 km.
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Zmniejszy³a siê natomiast d³ugoœæ dróg niespe³niaj¹cych parametrów klasy
IV o 1706 km. Tym samym udzia³ dróg stanowi¹cych w¹skie gard³a i brakuj¹ce
ogniwa zmniejszy³ siê z 21% w 2004 r. do 17% w 2012 r.
Wzrost ³¹cznej d³ugoœci miêdzynarodowych œródl¹dowych dróg wodnych
znalaz³ odzwierciedlenie w zmianie udzia³u poszczególnych klas ¿eglownoœci
w strukturze dróg. Dominuj¹c¹ w 2012 r. by³a klasa IV – 17,8%, a najwiêkszy
wzrost odnotowano w klasie VIc z 5,74% w 2004 r. do 14,7% w 2012 r. Przedstawione dane wskazuj¹ na zakres zrealizowanych w latach 2004–2012 inwestycji
na œródl¹dowych drogach wodnych Europy, jak równie¿ na bardzo du¿e dysproporcje w rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych.
Tabela 1. Struktura miêdzynarodowych œródl¹dowych dróg wodnych w Europie
w 2004 i 2012 r.
BraPoni¿ej
kuj¹ce
Ogó³em
IV
po³¹klasy
czenia
D³ugoœæ
2004 (km)
%
D³ugoœæ
2012 (km)
%

Klasy
IV

Va

Vb

VIa

VIb

VIc

VII

27 711

1489

4286

3969

3270

5051

667

5766

1592

1621

100

5,37

15,47

14,32

11,80

18,23

2,41

20,81

5,74

5,85

29 131

2328

2580

4963

4558

4625

524

3532

4724

1747

100

8,0

8,9

17,08

15,6

15,9

1,8

12,1

14,7

6,0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Inventory of most important bottlenecks and missing
links in the E waterway network, Resolution no. 49, as rectified by corrigendum 1, Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Inland Water Transport, New
York and Geneva 2005; Inventory of most important bottlenecks and missing links in the E waterway network, Resolution no. 49, Revision 1, Economic Commission for Europe Inland Transport
Committee Working Party on Inland Water Transport, New York and Geneva 2013.

Potwierdzeniem realizowanych w wielu krajach inwestycji na œródl¹dowych
drogach wodnych jest opublikowany w 2011 r. przez PLATINA11 raport pt. Europejskie dobre praktyki. Raport dla transportu wodnego œródl¹dowego, który
przedstawia ponad 100 inwestycji realizowanych w 14 pañstwach Europy.
Przedstawione inwestycje stanowi¹ podstawowy warunek przysz³ych korzyœci
dla ¿eglugi œródl¹dowej i ca³ej gospodarki. Charakteryzuje je innowacyjnoœæ,
11

„Projekt PLATINA, przyjêty zosta³ w ramach 7 programu ramowego w zakresie badañ i rozwoju
technologicznego, obejmuje szeroki zakres dzia³añ: poprawê warunków rynkowych, modernizacjê floty, rozwój kapita³u ludzkiego, wzmocnienie wizerunku ¿eglugi œródl¹dowej oraz poprawê
infrastruktury”; stworzony zosta³ w celu wsparcia programu NAIADES, zapewnienia pomocy technicznej, organizacyjnej oraz aktywnego udzia³u przedsiêbiorstw, stowarzyszeñ i administracji
pañstwowej zainteresowanych krajów. Platina. Inland waterway, http://ec.europa.eu/transport/
modes/inland/promotion/platina_en.htm [dostêp: 5.03.2014].
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istotne znaczenie dla konkurencyjnoœci transportu wodnego œródl¹dowego oraz
wymuszanie kolejnych inwestycji dla uzyskania korzyœci wiêkszej skali. Ponadto wa¿nym aspektem przedstawionych w raporcie dzia³añ jest mo¿liwoœæ wykorzystania analizowanych rozwi¹zañ przy realizacji podobnych inwestycji
w innych krajach. Inwestycje przedstawione w raporcie podzielono na piêæ grup,
w odniesieniu do12:
– rynku – ponad 30 projektów s³u¿¹cych wiêkszemu wykorzystaniu transportu wodnego œródl¹dowego w wyniku uruchomienia nowych us³ug, pozyskaniu nowych ³adunków, lepszemu wykorzystaniu koncepcji logistycznej;
– floty – 21 projektów koncentruj¹cych siê na modernizacji taboru i ograniczeniu negatywnego oddzia³ywaniu na œrodowisko przyrodnicze;
– zatrudnienia i kwalifikacji – 14 projektów s³u¿¹cych poprawie poziomu wykszta³cenia i dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku;
– wizerunku – 7 inwestycji, wœród których dominuj¹ dzia³ania na rzecz promocji obszaru Dunaju;
– infrastruktury – 31 projektów s³u¿¹cych zwiêkszeniu przepustowoœci dróg
wodnych (tab. 2).
Dzia³ania dotycz¹ce infrastruktury obejmuj¹:
– systemy teleinformatyczne – s³u¿¹ce poprawie us³ug informacyjnych na drogach wodnych w ramach krajowych systemów informacyjnych, wspomagaj¹cych wdro¿enie systemu RIS;
– dzia³ania administracyjne – programy na rzecz rozwoju transportu wodnego
œródl¹dowego oraz s³u¿¹ce usprawnieniu procesu zarz¹dzania œródl¹dowymi drogami wodnymi;
– rozwój infrastruktury punkowej – inwestycje w budowê i modernizacjê portów rzecznych, nabrze¿y prze³adunkowych, terminali multimodalnych
s³u¿¹cych poprawie dostêpnoœci do transportu wodnego œródl¹dowego;
– rewitalizacjê dróg wodnych – inwestycje poprawiaj¹ce warunki nawigacyjne
oraz eliminuj¹ce w¹skie gard³a na miêdzynarodowej sieci œródl¹dowych
dróg wodnych.
Z uwagi na obszar ci¹¿enia oraz szeroki zakres realizowanych inwestycji
warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na region naddunajski. Dunaj to najd³u¿sza
droga wodna Europy (szlak ¿eglowny stanowi ponad 2,4 tys. km) wraz z rzek¹
Ren tworz¹ jeden z g³ównych korytarzy transeuropejskich ³¹cz¹cych Morze
Pó³nocne i Morze Czarne. Region naddunajski obejmuje 10 pañstw: Niemcy,
Austriê, S³owacjê, Wêgry, Chorwacjê, Serbiê, Rumuniê, Mo³dawiê, Bu³gariê
i Ukrainê. Rozwój Dunaju jako drogi wodnej wymaga wspólnych projektów
i porozumieñ krajów naddunajskich. Podmiotami wspó³pracuj¹cymi w planowaniu i realizacji strategicznych dla regionu inwestycji s¹: Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT), Miêdzynarodowa Komisja
12

European Good Practices Report for Inland Waterway Transport, PLATINA, march 2011.
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ds. Ochrony Dunaju (ICPDR), Via Donau – Austrian (Spó³ka Zarz¹dzaj¹ca Œródl¹dowymi Drogami Austrii)13.
Tabela 2. „Europejskie dobre praktyki” w zakresie infrastruktury œródl¹dowych dróg
wodnych
Zasiêg geograficzny (rzeka)

Projekt
Systemy teleinformatyczne

Austria (Dunaj)

Wdro¿enie systemu LMS (Elektronicznego Systemu Zarz¹dzania Œluzami)

Chorwacja (Dunaj, Drava, Sava)

CRORIS (Chorwackie Us³ugi Informacji Rzecznej)

Francja (Garonne, Marne)

Elektroniczne mapy nawigacyjne

Niemcy

ELWIS – komunikaty dla kapitanów

Wêgry (Dunaj, Tisza, j. Balaton
i Velencei)

RSOE NAVINFO Centrum Dyspozytorskie

Holandia (Ren-Szelda)

LIVRA: Logistyczny £añcuch Informacji na Drodze Wodnej
miêdzy Rotterdamem a Antwerpi¹

Holandia/Belgia/Niemcy

Europe Container Terminal (ECT) – European getaway service

Holandia

MIS-Cobiva (Elektroniczny System identyfikacji kontenerów
w transporcie wodnym œródl¹dowym)
Veseel Traffic System (VTS)
Zdalna obs³uga œluz i mostów w prowincji Zeeland

Serbia (Dunaj)

Wdro¿enie systemu RIS

Austria/Belgia/Bu³garia/Francja/
Realizacja River Information Services (IRIS Europe I i IRIS
Wêgry/Rumunia/S³owacja/Czechy/
Europe II)
Holandia/Chorwacja/Serbia/Ukraina
Dzia³ania administracyjne

Niemcy

Zintegrowane planowanie inwestycji na œródl¹dowych
drogach wodnych
KLIWAS: interdyscyplinarny program badawczy zmian klimatycznych
IWT Rada Doradcza w sprawach ¿eglugi œródl¹dowej

Holandia

MIRT Programme 2009–2020, Wieloletni Program Infrastruktura, Przestrzeñ i Transport
Program dotacji dla rozwoju portów i ¿eglugi œródl¹dowej

S³owacja

Powo³anie dwóch agencji SVP (w ramach Ministerstwa Œrodowiska) i PLC (w Ministerstwie Transportu) odpowiedzialnych
za elastyczne zarz¹dzanie sektorem ¿eglugi œródl¹dowej

S³owenia/Chorwacja/Boœnia
i Hercegowina/Serbia

Miêdzynarodowa Komisja rzeczna Sawy

Region Dunaju

Wspólne oœwiadczenie w sprawie rozwoju ¿eglugi i ochrony
œrodowiska w dorzeczu Dunaju
NEWADA – Sieæ Administracji Drogi wodnej Dunaju

13

Via Donau – Austrian Waterway Management Company Austria.
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Rozwój infrastruktury punktowej

Belgia/Flandria

Program subsydiowania budowy nabrze¿y prze³adunkowych
wzd³u¿ dróg wodnych

Bu³garia (Dunaj)

Budowa obozu zimowego dla jednostek ¿eglugowych

Chorwacja (Dunaj)

Modernizacja portu Vukover

Finlandia (Keitele Canal)

Rozwój kana³u i floty

Wêgry (Dunaj)

Rozwój krajowych portów publicznych
RTCs – Regionalne Centra Prze³adunkowe
Us³ugi pomostowe w Gorinchem

Holandia

Budowa nabrze¿y dostosowanych do obs³ugi jednostek
zasilanych elektrycznie

Rumunia port Konstanca (Dunaj)

Rozbudowa terminalu
Budowa silosów zbo¿owych

Rewitalizacja dróg wodnych
Austria (Dunaj)

Projekt Dunaju na wschód od Wiednia
Konserwacja œluz

Finlandia (Keitele Canal)

Rozwój kana³u

Wêgry (Dunaj)

Poprawa ¿eglownoœci Dunaju

Holandia (Zuid-Willemsvaart)

Rewitalizacja drogi wodnej, podniesienie klasy ¿eglownoœci
z II do IV

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie European Good Practices Report for Inland Waterway
Transport, PLATINA, march 2011.

Miêdzynarodowa wspó³praca na rzecz poprawy warunków ¿eglugowych na
Dunaju dotyczy³a:
– wdro¿enia spójnego systemu informacji rzecznej (IRIS) – pilota¿owe projekty
IRIS EUROPA I (2006–2008) i IRIS EUROPA II (2008–2011) s³u¿y³y po³¹czeniu
istniej¹cych krajowych systemów informacji w system ogólnoeuropejski,
wdra¿ane by³y na g³ównych œródl¹dowych drogach wodnych Europy; ich
celem by³o poprawienie transgranicznych us³ug informacyjnych oraz zapewnienie odpowiednich informacji o: g³êbokoœci, poziomie wody, katastrofach
i innych danych poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo i wydajnoœæ ¿eglugi œródl¹dowej; realizacja projektów pilota¿owych wynios³a 4,146 mln EUR – IRIS
EUROPA I i 11,6 mln EUR – IRIS EUROPA II, dofinansowana by³a w 50% ze
œrodków TEN-T;
– administracji (NEWADA14) – celem projektu by³a poprawa dostêpnoœci do infrastruktury dróg wodnych, informacji oraz realizacji wspólnych przedsiê14

Od paŸdziernika 2012 r. realizowany jest projekt: NEWADA duet (Network of Danube Waterway
Administrations), bêd¹cy kontynuacj¹ realizowanego we wczeœniejszych latach projektu NEWADA.
Projekt NEWADA duet wspó³finansowany jest w ramach Programu Europa Po³udniowo-Wschodnia (SEE), dysponuje bud¿etem w wysokoœci 2,2 mln EUR, http://www.southeast-europe.net/en/; http://www.newada-duo.eu/see.php [dostêp: 5.03.2014].
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wziêæ pañstw naddunajskich w dziedzinie ¿eglugi œródl¹dowej, a tym samym promowanie i wspieranie ¿eglugi œródl¹dowej na Dunaju.
Dzia³ania realizowane w skali makroregionu Dunaju wspierane s¹ równie¿
inwestycjami prowadzonymi w poszczególnych pañstwach. Wœród szczegó³owych
inwestycji wskazaæ nale¿y rozwój portów rzecznych w Bu³garii, Chorwacji, Rumunii czy na Wêgrzech oraz poprawê warunków nawigacyjnych na œródl¹dowych drogach wodnych w Austrii i na Wêgrzech.

3. Projekt zagospodarowania Dunaju na wschód od Wiednia
W œwietle przedstawionych w artykule uwarunkowañ rozwoju infrastruktury
œródl¹dowych dróg wodnych i ograniczeñ wynikaj¹cych z lokalizacji w obszarze Natura 2000, szczególnej analizie poddano projekt zagospodarowania Dunaju na wschód od Wiednia15.
Udzia³ ¿eglugi œródl¹dowej w przewozach ³adunków w Austrii stanowi
ponad 4%16. Najwiêksze przewozy ³adunków na austriackim Dunaju odnotowano w 2002 r., oko³o 12,5 mln ton17. W latach 2002–2010 przewozy waha³y siê od
12,1 mln ton w 2007 r. do 9,3 mln ton w 2009 r. W 2010 r. wielkoœæ przewozów
wynios³a 11 mln ton (rys. 2). Przewozy te realizowane s¹ przede wszystkim
w obs³udze importu (ponad 50%) i tranzytu (25%)18.
Jednym z g³ównych czynników naturalnych ograniczaj¹cych rozwój ¿eglugi
œródl¹dowej na Dunaju w Austrii by³o zalodzenie, jak równie¿ du¿e ró¿nice poziomów wody i zmienne warunki nawigacyjne na odcinku Wiedeñ-Bratys³awa.
Graniczny odcinek Dunaju miêdzy Austri¹ i S³owacj¹, stanowi¹cy w¹skie
gard³o, przebiega przez Park Narodowy Donau-Auen i obszar Natura 2000.
Opracowany projekt przebudowy Dunaju na wschód od Wiednia charakteryzuje siê interdyscyplinarnym podejœciem i innowacyjnoœci¹19. W ramach projektu realizowane s¹ miêdzy innymi inwestycje w zakresie20:
– pog³êbienia dna Dunaju w celu pokonania ró¿nic poziomu wody w wyniku
prac pog³êbiarskich (zrezygnowano z budowy œluz i przegród w poprzek koryta rzeki),

15

16
17

18
19

20

Europa, http://www.via-donau.org/wasserstrasse/internationale_zusammenarbeit/europa/ [dostêp:
5.03.2014].
EU Transport in Figures…, s. 40–42.
Transport Volume on the Austrian Danube, http://www.donauschifffahrt.info/en/facts_figures/
statistics/ transport_volume/ [dostêp: 3.04.2014].
Ibidem.
DaHar-Danube Inland Harbour Development, State of the art study, Navigability and environmental protection, Publication date: 30.03.2012.
Ziele&massnahmen, http://www.via-donau.org/wasserstrasse/flussbauliches_gesamtprojekt/ziele_
massnahmen/ [dostêp: 13.03.2013].
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Rysunek 2. Przewozy ³adunków na austriackim Dunaju w latach 1995–2010
ród³o: Transport Volume on the Austrian Danube, http://www.donauschifffahrt.info/en/facts_figures/statistics/ transport_volume/ [dostêp: 3.04.2014].

– udro¿nienia dop³ywów Dunaju i przebudowania ostróg, co zapewni odpowiedni stan wody,
– odtworzenia ¿wirowych brzegów w wyniku rozebrania istniej¹cych kamiennych wa³ów.
Projekt zak³ada realizacjê kilku dzia³añ pilota¿owych. Piêæ z nich polega³o na
realizacji pojedynczych inwestycji na wybranych odcinkach Dunaju. W 2012 r.
rozpoczêto realizacjê szóstego pilota¿owego projektu Bad Deutsch-Altenburg.
W ramach tej inwestycji na 3 km odcinku drogi wodnej po raz pierwszy wdra¿ane s¹ jednoczeœnie wszystkie rozwi¹zania przewidziane w projekcie Dunaju
na wschód od Wiednia. Przewidziane w projekcie dzia³ania maj¹ charakter
kompleksowy. Poprawiaj¹ warunki nawigacyjne na Dunaju zgodnie z parametrami przynajmniej VIc klasy ¿eglownoœci21, zapewniaj¹ ochronê przeciwpowodziow¹ terenów przylegaj¹cych do drogi wodnej oraz œrodowiska i bioró¿norodnoœæ objêt¹ ochron¹ w Parku Narodowym Donau-Auen. Przedsiêwziêcie
wpisuje siê w 18 projekt priorytetowy sieci TEN-T i tym samym wspó³finansowany jest ze œrodków UE. Ca³kowity koszt projektu oszacowano na 220 mln
EUR22.

21
22

DaHar-Danube Inland…
Ibidem.
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Zakoñczenie
Polityka transportowa UE zak³ada wzrost znaczenia ¿eglugi œródl¹dowej
w obs³udze potrzeb przewozowych na odleg³oœci powy¿ej 300 km. Spe³nienie
tego warunku wymaga stworzenia jednolitej sieci po³¹czeñ œródl¹dowych dróg
wodnych o miêdzynarodowym znaczeniu. Jak wynika z przyk³adów „dobrych
praktyk”, inwestycje realizowane w celu zwiêkszenia udzia³u transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze potrzeb przewozowych wymagaj¹ wielokierunkowych dzia³añ, czêsto w wymiarze ponadnarodowym. Ponadto projekt rewitalizacji Dunaju na wschód od Wiednia jest dowodem na to, ¿e inwestycje takie s¹
mo¿liwe nawet na obszarach Natura 2000. Pañstwa powstrzymuj¹ce siê dotychczas od inwestycji na œródl¹dowych drogach wodnych – powinny korzystaæ
z doœwiadczeñ innych krajów w celu eliminacji w¹skich garde³, poprawy stanu
œródl¹dowych dróg wodnych oraz poprawy warunków ochrony przyrody.
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„EUROPEAN GOOD PRACTICES” AS AN EXAMPLE
OF BOTTLENECKS’ ELIMINATION ON INLAND WATERWAYS
(Summary)
Inland waterways transport is one of the most environmentally friendly modes of
transport. Currently, its share of the freight transport in EU countries does not exceed
4%. This small share is cause by numerous bottlenecks on inland waterways. Waterways,
which carry most freight transportation are: the Rhine, the Scheldt, the Meuse and the
Seine. The inventory conducted international waterways in Europe showed that 17% are
bottlenecks and waterways that do not meet the requirements of Class IV navigability. In
order to increase the importance of inland waterway transport in the transport system it
is necessary to invest in improving the waterways of international importance and the
elimination of infrastructure barriers limiting the development of inland waterways.
In many regions of Europe, inland waterways coincide with Natura 2000 sites.
Authorities of some countries perceive this fact as a contraindication for the investments
in inland waterways. The article is describes the examples of the investments made in
the inland waterways of Europe that are ‘good practices’, showing how to reconcile the
needs of this mode of transport with natural retraints.
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PRZEKSZTA£CENIA W£ASNOŒCIOWE A KONDYCJA
EKONOMICZNA PRZEDSIÊBIORSTW W TRANSPORCIE
I GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
Wprowadzenie
Od momentu rozpoczêcia procesu transformacji polskiej gospodarki istotnym elementem polityki gospodarczej pañstwa jest polityka strukturalna. Zmiany te s¹ wyrazem d¹¿enia do lepszego wykorzystania czynników produkcji.
Przemiany strukturalne mog¹ odnosiæ siê do gospodarki jako ca³oœci lub te¿ do
przedsiêbiorstwa. W przypadku przedsiêbiorstw cele restrukturyzacji bezpoœrednio wynikaj¹ z ich sytuacji ekonomicznej. W przypadku przedsiêbiorstw
o dobrej kondycji ekonomicznej restrukturyzacja ma na celu przede wszystkim
poprawê ich pozycji strategicznej na rynku oraz zwiêkszenie konkurencyjnoœci.
Natomiast w odniesieniu do przedsiêbiorstw o z³ej pozycji ekonomicznej bezpoœrednim celem restrukturyzacji jest odzyskanie równowagi ekonomicznej, tj.
uzyskanie poprawy wyników ekonomicznych. Z punktu widzenia przedsiêbiorstw zmiany strukturalne polegaj¹ na:
– przystosowaniu struktury produkcji do zmieniaj¹cych siê wymagañ rynkowych (np. wprowadzanie na rynek wyrobów lepszych jakoœciowo, nowoczeœniejszych),
– restrukturyzacji czynników produkcji, w tym racjonalizacji zatrudnienia,
– usprawnianiu struktur organizacyjnych,
– prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych.
Spoœród wymienionych kierunków zmian strukturalnych wa¿nym zadaniem polityki gospodarczej jest przystosowanie struktury w³asnoœciowej przedsiêbiorstw do regu³ gry rynkowej. Mimo ¿e proces zmian w³asnoœciowych
w najwiêkszej skali mia³ miejsce w latach 90. XX w., to jednak ma on charakter
ci¹g³y i nadal jest obserwowany, chocia¿ w wyraŸnie mniejszej skali. Podczas
gdy jeszcze w 2005 r. ogó³em w Polsce prywatyzacj¹ objêto 98 przedsiêbiorstw
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pañstwowych, to w 2010 r. – 18 przedsiêbiorstw, a w 2012 r. – tylko 4 przedsiêbiorstwa1.
Celem artyku³u jest identyfikacja zmian w zakresie przekszta³ceñ w³asnoœciowych w przedsiêbiorstwach w bran¿y transportowej z uwzglêdnieniem poszczególnych metod i œcie¿ek prywatyzacji oraz identyfikacja kondycji ekonomicznej
tych przedsiêbiorstw na tle ca³ej bran¿y.

1. Liczba sprywatyzowanych przedsiêbiorstw
W odniesieniu do przedsiêbiorstw o strategicznym znaczeniu dla gospodarki
dominuj¹c¹ form¹ prywatyzacji jest metoda poœrednia. Ten proces prywatyzacji
jest dokonywany poprzez komercjalizacjê2, bêd¹c¹ pierwszym etapem dla
w³aœciwej prywatyzacji.
Procesowi komercjalizacji podlegaj¹ zw³aszcza przedsiêbiorstwa du¿e. Wed³ug
stanu z dnia 31 grudnia 2011 r. w grupie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa
w transporcie i gospodarce magazynowej 83,2% stanowi³y spó³ki, w których zatrudnienie wynosi³o 100 i wiêcej osób3. Jak wynika z rysunku 1, w transporcie
i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011 prywatyzacj¹ objêto ogó³em 507
przedsiêbiorstw pañstwowych. Z tej liczby zosta³o skomercjalizowanych 127 pod-

Przedsiêbiorstwa ogó³em objête procesem prywatyzacji
w transporcie i gospodarce magazynowej
– 507 przedsiêbiorstw pañstwowych, w tym:

Przedsiêbiorstwa skomercjalizowane
– 127 przedsiêbiorstw pañstwowych

Rysunek 1. Liczba przedsiêbiorstw pañstwowych skomercjalizowanych na tle liczy przedsiêbiorstw objêtych prywatyzacj¹ ogó³em w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych w 2011 r.,
GUS, Warszawa 2012.

1
2

3

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013.
Komercjalizacja to przekszta³cenie przedsiêbiorstwa pañstwowego w jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa lub konwersja wierzytelnoœci przedsiêbiorstwa pañstwowego na udzia³y w spó³ce.
Komercjalizacji przedsiêbiorstwa pañstwowego dokonuje Minister Skarbu Pañstwa z w³asnej inicjatywy lub na wniosek organu za³o¿ycielskiego, dyrektora i rady pracowniczej.
Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
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miotów transportowych, co stanowi³o 25% ogó³u przedsiêbiorstw w tej bran¿y
poddanych procesowi zmian w³asnoœciowych.
Do koñca 2011 r. w transporcie i gospodarce magazynowej, na bazie jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa powsta³ych w wyniku komercjalizacji (127 spó³ek),
utworzono 71 spó³ek prywatnych4.
W odró¿nieniu od metody poœredniej, wiêksz¹ popularnoœæ zyska³a metoda
prywatyzacji bezpoœredniej. Jak wynika z rysunku 2, metodê prywatyzacji bezpoœredniej w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011 zastosowano w odniesieniu do 169 podmiotów transportowych (33% ogó³u objêtych
prywatyzacj¹ przedsiêbiorstw), przy czym ta procedura prywatyzacyjna zosta³a
zakoñczona w przypadku 161 pañstwowych przedsiêbiorstw.

Przedsiêbiorstwa ogó³em objête procesem prywatyzacji
w transporcie i gospodarce magazynowej
– 507 przedsiêbiorstw pañstwowych, w tym:

Przedsiêbiorstwa sprywatyzowane bezpoœrednio
– 161 przedsiêbiorstw pañstwowych

Przedsiêbiorstwa w toku prywatyzacji bezpoœredniiej
– 8 przedsiêbiorstw pañstwowych

Rysunek 2. Liczba przedsiêbiorstw pañstwowych objêtych prywatyzacj¹ bezpoœredni¹ na tle
liczby prywatyzacji ogó³em w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych w 2011 r. …

W ramach prywatyzacji bezpoœredniej za najw³aœciwsz¹ œcie¿kê uwa¿ana
jest sprzeda¿ ca³ego przedsiêbiorstwa lub zorganizowanych jego czêœci (zak³adów, oddzia³ów itp.). Z dotychczasowej praktyki wynika jednak, ¿e dominuj¹c¹
œcie¿k¹ prywatyzacji bezpoœredniej w dziale transport i gospodarka magazynowa,
podobnie jak w odniesieniu do ogó³u przedsiêbiorstw pañstwowych w Polsce,
jest oddanie przedsiêbiorstwa lub zorganizowanych czêœci jego mienia w leasing
spó³ce pracowniczej (rys. 3).

4

Ibidem.
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Przedsiêbiorstwa sprywatyzowane metod¹ bezpoœredni¹
w transporcie i gospodarce magazynowej
– 161 przedsiêbiorstw pañstwowych, w tym:

Sprzeda¿ przedsiêbiorstwa
– 49 przedsiêbiorstw pañstwowych

Wniesienie mienia przedsiêbiorstwa do spó³ki
– 32 przedsiêbiorstwa pañstwowe

Oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego korzystania
– 80 przedsiêbiorstw pañstwowych

Rysunek 3. Liczba sprywatyzowanych przedsiêbiorstw pañstwowych w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011 wed³ug œcie¿ek prywatyzacji bezpoœredniej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych w 2011 r…

Z obserwacji wynika, ¿e w latach 1990–2011 tê œcie¿kê prywatyzacji w transporcie i gospodarce magazynowej zastosowano w przypadku 80 przedsiêbiorstw, co stanowi 49,7% sprywatyzowanych przedsiêbiorstw pañstwowych
w tej bran¿y metod¹ bezpoœredni¹. Z kolei sprzeda¿y przedsiêbiorstw dokonano w odniesieniu do 49 przedsiêbiorstw pañstwowych, a wniesienia maj¹tku
przedsiêbiorstwa do spó³ki dokonano w przypadku 32 przedsiêbiorstw.
Wobec przedsiêbiorstw zdecydowanie podupad³ych ekonomicznie przeprowadzona jest, na podstawie ustawy o przedsiêbiorstwie pañstwowym, procedura
likwidacyjna z przyczyn ekonomicznych. Przedsiêbiorstwa takie s¹ sprzedawane w ka¿dy mo¿liwy sposób, a celem likwidacji jest zakoñczenie bytu przedsiêbiorstwa zarówno w sensie podmiotowym – jako osoby prawnej, jak i w sensie
przedmiotowym – jako zorganizowanej masy maj¹tkowej. Sprzeda¿ przedsiêbiorstwa przez likwidatora w drodze publicznych przetargów ma na celu jedynie zaspokojenie wierzytelnoœci. Dlatego te¿ to rozwi¹zanie jest stosowane tylko
w ostatecznoœci.
Jak wynika z tabeli 1, w Polsce w latach 1990–2011 w odniesieniu do wszystkich przedsiêbiorstw pañstwowych najwiêcej zosta³o objêtych metod¹ prywatyzacji bezpoœredniej (37,2%), natomiast w bran¿y transportowej najczêœciej stosowana by³a metoda likwidacji z przyczyn ekonomicznych5.
5

Metoda likwidacji z przyczyn ekonomicznych jest stosowana w odniesieniu do przedsiêbiorstw
o z³ej kondycji ekonomicznej i nierokuj¹cych szans na jej poprawê. W tej sytuacji proces likwidacji
przedsiêbiorstwa koñczy siê jego wykreœleniem z rejestru przedsiêbiorstw.
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Tabela 1. Struktura przedsiêbiorstw pañstwowych objêtych prywatyzacj¹ w latach
1990–2011 (stan na koniec roku) wed³ug metod prywatyzacji
Przedsiêbiorstwa objête procesem prywatyzacji
Wyszczególnienie

skomercjalizowane

poddane prywatyzacji
bezpoœredniej

poddane likwidacji

Przedsiêbiorstwa pañstwowe
w Polsce ogó³em

29,9

37,2

32,9

Przedsiêbiorstwa pañstwowe
w bran¿y transport i gospodarka magazynowa

25,0

33,3

41,7

ród³o: Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych w 2011 r…

W badanym okresie w transporcie i gospodarce magazynowej likwidacj¹
z przyczyn ekonomicznych objêtych zosta³o 211 przedsiêbiorstw6, co stanowi³o
41,7% ogó³u przedsiêbiorstw transportowych, w odniesieniu do których rozpoczêto proces prywatyzacji. Znaczny udzia³ metody likwidacyjnej prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych w transporcie i gospodarce magazynowej œwiadczy o bardzo trudnym po³o¿eniu ekonomicznym przedsiêbiorstw w tej bran¿y.

2. Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstw sprywatyzowanych
W wyniku dokonuj¹cych siê zmian w strukturze w³asnoœciowej przedsiêbiorstw transportowych, a tak¿e obserwowanego od 1990 r. znacznego wzrostu
przedsiêbiorczoœci wœród osób fizycznych, podejmuj¹cych siê dzia³alnoœci transportowej, istotnie zmieni³a siê struktura rynku transportowego. Aktualnie w sektorze publicznym w transporcie i gospodarce magazynowej 99,7% przedsiêbiorstw funkcjonuje w sektorze prywatnym7.
O roli sektora prywatnego w dzia³alnoœci gospodarczej mo¿e œwiadczyæ
udzia³ tego sektora w wartoœci sprzeda¿y us³ug transportowych. Na pocz¹tku
lat 90., jak wynika z rysunku 4, dominuj¹cy udzia³ w przychodach ze sprzeda¿y
na rynku transportowym mia³y przedsiêbiorstwa sektora publicznego. W 1991 r.
na sektor publiczny przypada³o oko³o 75%, a na sektor prywatny 25% przychodów generowanych w transporcie i gospodarce magazynowej.
W po³owie lat 90. nast¹pi³a radykalna zmiana w udzia³ach przedsiêbiorstw
sektora publicznego w przychodach transportu i gospodarki magazynowej.
Aktualnie gros przychodów w tej bran¿y generowanych jest przez firmy z sek6

7

Spoœród przedsiêbiorstw pañstwowych objêtych likwidacj¹ w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 1990–2011 z przyczyn ekonomicznych zlikwidowanych zosta³o 111 przedsiêbiorstw.
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon, GUS, Warszawa
2012.
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tora prywatnego. Na sektor ten przypada bowiem ponad 80% przychodów realizowanych w bran¿y transportowej.
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Rysunek 4. Struktura przychodów ze sprzeda¿y wyrobów i us³ug transportu i gospodarki
magazynowej wed³ug sektorów
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej...

Dokonane na przestrzeni minionych dwóch dekad zmiany w strukturze
w³asnoœciowej podmiotów gospodarczych w transporcie i gospodarce magazynowej sprzyjaj¹ poprawie ogólnej efektywnoœci gospodarowania. Przedsiêbiorcy w sektorze prywatnym, w odró¿nieniu od pañstwowego, wykazuj¹ m.in.
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ maj¹tkow¹ za podejmowane decyzje inwestycyjne,
wiêksz¹ aktywnoœæ w zakresie racjonalizacji zatrudnienia, poprawy wydajnoœci
pracy oraz jakoœci œwiadczonych us³ug. Nie zawsze jednak zmiany te znajduj¹
odzwierciedlenie w finansowej efektywnoœci sprywatyzowanych przedsiêbiorstw.
Powa¿nym problemem przedsiêbiorstw bran¿y transportu i gospodarki magazynowej jest utrzymuj¹cy siê szczególnie wysoki wskaŸnik poziomu kosztów,
oznaczaj¹cy skrajnie nisk¹ op³acalnoœæ œwiadczonych us³ug. Jak wynika z tabeli 2,
zjawisko to dotyczy przedsiêbiorstw transportowych w ogóle, ale tak¿e przedsiêbiorstw sprywatyzowanych, a zw³aszcza spó³ek powsta³ych w wyniku prywatyzacji poœredniej.
W 2011 r. w odniesieniu do ogó³u przedsiêbiorstw transportowych wskaŸnik
poziomu kosztów, przy normie do 90%, wynosi³ 97,6%, ni¿szy poziom tego
wskaŸnika odnotowano jedynie w przypadku firm powsta³ych w wyniku wniesienia maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki – 95,3%. Szczególne
trudnoœci z pokrywaniem kosztów dzia³alnoœci maj¹ w bran¿y transportowej
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spó³ki powsta³e w wyniku prywatyzacji poœredniej, w odniesieniu do których
wskaŸnik ten w 2011 r. kszta³towa³ siê na poziomie 103,7%.
Tabela 2. Wybrane wskaŸniki ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw ogó³em i sprywatyzowanych w transporcie i gospodarce magazynowej
Wyszczególnienie

2008

2010

2011

WskaŸnik poziomu kosztów (%)
Transport i gospodarka magazynowa ogó³em

99,5

97,5

97,6

Spó³ki pracownicze

97,0

98,6

98,4

Spó³ki powsta³e w wyniku wniesienia maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki

94,9

95,9

95,3

Spó³ki powsta³e w wyniku prywatyzacji poœredniej

92,3

102,2

103,7

WskaŸnik rentownoœci obrotu netto (%)
Transport i gospodarka magazynowa ogó³em

-0,1

1,6

1,7

Spó³ki pracownicze

2,3

1,1

1,2

Spó³ki powsta³e w wyniku wniesienia maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki

4,0

3,2

3,7

Spó³ki powsta³e w wyniku prywatyzacji poœredniej

5,0

-2,3

-3,7

WskaŸnik p³ynnoœci najszybszej (p³ynnoœæ I stopnia) w %
Transport i gospodarka magazynowa ogó³em

53,1

49,2

52,8

Spó³ki pracownicze

22,7

21,7

21,8

Spó³ki powsta³e w wyniku wniesienia maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego do spó³ki

79,4

48,6

85,7

Spó³ki powsta³e w wyniku prywatyzacji poœredniej

89,0

28,5

19,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych, GUS, Warszawa; Bank Danych Lokalnych, stat.gov.pl [dostêp: 10.12.2013]; Kwartalne wskaŸniki makroekonomiczne, Finanse przedsiêbiorstw niefinansowych, stat.gov.pl [dostêp: 10.12.2013].

Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e przedsiêbiorstwa sprywatyzowane
nie zawsze wykazuj¹ wy¿szy poziom rentownoœci. Podobnie jak w przypadku
wskaŸnika poziomu kosztów, przy œredniej rentownoœci obrotu netto w bran¿y
transportowej wynosz¹cej 1,7%, wyraŸnie wy¿sz¹ rentownoœæ wykazuj¹ podmioty powsta³e w wyniku wniesienia maj¹tku przedsiêbiorstw pañstwowych
do spó³ki (3,7%). Z kolei dzia³alnoœæ spó³ek powsta³ych w wyniku prywatyzacji
poœredniej ma charakter deficytowy. Jak wynika z tabeli 2, w 2011 r. w tych
spó³kach na ka¿de 100 PLN przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci przypada³a
strata netto w wysokoœci 3,7 PLN. Obok braku rentownoœci ta grupa przedsiêbiorstw ma tak¿e powa¿ne problemy z pokrywaniem bie¿¹cych zobowi¹zañ.
Podczas gdy przeciêtnie w bran¿y transportowej przedsiêbiorstwa zachowuj¹
p³ynnoœæ gotówkow¹, przyjmuje siê bowiem, ¿e wskaŸnik ten powinien wynosiæ przynajmniej 30%, to w grupie przedsiêbiorstw sprywatyzowanych metod¹
poœredni¹ wskaŸnik ten w 2011 r. wynosi³ 19,8%.
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Zakoñczenie
WyraŸna przewaga zastosowania w odniesieniu do przedsiêbiorstw transportowych metody prywatyzacji z przyczyn ekonomicznych œwiadczyæ mo¿e o relatywnie gorszym po³o¿eniu ekonomicznym przedsiêbiorstw tej bran¿y w porównaniu z podmiotami gospodarczymi w ogóle.
Z badañ efektywnoœci finansowej sprywatyzowanych w transporcie przedsiêbiorstw wynika, ¿e najwy¿sz¹ efektywnoœæ wykazuj¹ przedsiêbiorstwa sprywatyzowane metod¹ bezpoœredni¹ z wykorzystaniem œcie¿ki wniesienia maj¹tku
przedsiêbiorstw pañstwowych do spó³ki. Firmy te wykazuj¹ wy¿sz¹ efektywnoœæ finansow¹ ani¿eli inne spó³ki powsta³e w wyniku przekszta³ceñ w³asnoœciowych, a nawet od przeciêtnej w ca³ej bran¿y transportowej. Proces prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych nie przyczyni³ siê natomiast do przywrócenia
równowagi finansowej spó³ek powsta³ych w wyniku prywatyzacji poœredniej.
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OWNERSHIP TRANSFORMATION END ECONOMIC CONDITION
OF COMPANIES OPERATING IN TRANSPORTATION AND WAREHOUSING
(Summary)
Due to the results of research held in years 1990–2011, there was a tendency in transportation to liquidate companies due to economic reasons. In this period of time the
method was applied to 41,7% of transportation companies undergoing privatization processes. A research on financial condition of privatized companies shows, that the highest
effectiveness levels were observed in companies privatized with direct privatization
method. The process of privatization of state-owned companies did not contribute to financial balance restoration of companies that were established as a result of indirect privatization.
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WP£YW ALIANSÓW KONTENEROWYCH
PRZEWONIKÓW MORSKICH NA FUNKCJONOWANIE
RYNKU PRZEWOZÓW MORSKICH
Wprowadzenie
Alians strategiczny stanowi trwa³¹ formê wspó³pracy operacyjnej pomiêdzy
przedsiêbiorstwami, które ³¹cz¹c potencja³ operacyjny, d¹¿¹ do umocnienia
swojej pozycji rynkowej. Przyjmuj¹ zazwyczaj formê porozumienia miêdzy niezale¿nymi przedsiêbiorstwami, maj¹cego na celu wspóln¹ realizacjê projektu
lub wspólne prowadzenie dzia³alnoœci dziêki ³¹czeniu posiadanych zasobów
i umiejêtnoœci1. W artykule przedstawiono genezê powstawania aliansów w kontenerowych przewozach morskich oraz mo¿liwy wp³yw jaki maj¹ alianse na
kszta³t i funkcjonowanie rynku morskich przewozów kontenerowych.

1. Alianse strategiczne w transporcie
Alianse pomagaj¹ uczestnikom zachowaæ konkurencyjnoœæ w trudnych warunkach gospodarczych oraz ograniczyæ ryzyko zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci w warunkach ostrej konkurencji rynkowej. Synergia, wynikaj¹ca ze
wspó³pracy, pozwala na zaoferowanie wy¿szego standardu us³ug ni¿ u operatorów dzia³aj¹cych w pojedynkê, a tak¿e umo¿liwia obni¿kê kosztów dzia³alnoœci,
g³ównie poprzez wykorzystanie efektu skali operacji. Wspó³praca otwiera nowe
szanse rynkowe, polegaj¹ce na zaoferowaniu us³ug dotychczas niemo¿liwych
do zrealizowania ze wzglêdu na skalê operacji lub ograniczenia techniczne, taborowe czy finansowe. Wspó³praca z konkurencyjnymi przewoŸnikami mo¿e
zatem wp³yn¹æ nie tylko na redukcjê zagro¿enia ze strony konkurencji, ale tak¿e
na wzmocnienie potencja³u rynkowego poszczególnych przewoŸników.

1

Polski rynek us³ug transportowych, red. D. Ruciñska, PWE, Warszawa 2012, s. 153.
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Alians strategiczny mo¿e dotyczyæ tylko niektórych obszarów dzia³alnoœci
przewoŸników, mo¿e byæ np. ograniczony do wspólnej obs³ugi transportowej
okreœlonych rynków, wspólnej realizacji po³¹czeñ na okreœlonych trasach czy
wspólnej eksploatacji taboru w okreœlonych relacjach. Mo¿e te¿ zostaæ zawi¹zany w celu wspó³dzia³ania przy obs³udze wymagaj¹cego klienta lub specyficznych potrzeb przewozowych pewnej grupy klientów, wówczas czêsto ³¹czy siê
z podzia³em zadañ przewozowych pomiêdzy wspó³pracuj¹ce przedsiêbiorstwa,
zgodnie z ich potencja³em i doœwiadczeniem.
Alians strategiczny zawiera siê dla osi¹gniêcia celów, które ka¿dy z uczestnicz¹cych w nim przewoŸników definiuje w odniesieniu do w³asnej dzia³alnoœci. Umowa o wspó³pracy zawierana jest przez podmioty o podobnym potencjale rynkowym i okreœla dok³adnie zakres wspó³dzia³ania, a czêsto tak¿e czas
obowi¹zywania porozumienia. Zawieranie aliansów strategicznych przez przewoŸników jest zazwyczaj rezultatem wieloletniej konkurencji pomiêdzy nimi na
okreœlonych rynkach, powoduj¹cej wzajemn¹ znajomoœæ potencja³u i mo¿liwoœci
operacyjnych, a jednoczeœnie trwale ograniczaj¹cej ich mo¿liwoœci samodzielnej
ekspansji rynkowej.

2. Historia aliansów na rynku morskich przewozów kontenerowych
G³ównym celem aliansów przewoŸników morskich jest optymalizacja serwisów kontenerowych, którymi operuj¹ uczestnicy danego aliansu, tak aby osi¹gn¹æ mo¿liwie najwy¿sz¹ rentownoœæ operacji i utrzymaæ lub rozwijaæ aktualne
rynki lub pozyskiwaæ nowe. Powstawanie, okres trwania, a wreszcie rozpad lub
nieprzed³u¿enie okreœlonego terminu trwania aliansu – s¹ zjawiskami œciœle
zwi¹zanymi z warunkami panuj¹cymi na globalnym rynku kontenerowym,
przede wszystkim z okresami hossy rynkowej, za³amaniami rynku, kryzysami
czy te¿ zmian¹ lub gwa³townym rozwojem g³ównych ci¹gów ³adunkowych,
rozwojem infrastruktury portowej czy nawet mo¿liwoœciami w zakresie technologii budowania coraz to wiêkszych i nowoczeœniejszych statków przeznaczonych do transportu kontenerów. Bardzo du¿e znaczenie dla strategii armatorów
morskich ma wp³yw czynników rynkowych zwi¹zanych z cenami paliw, infrastruktur¹ terminalow¹, wydajnoœci¹ pracy terminali kontenerowych oraz drogami morskimi i napotykanymi na nich przeszkodami (piractwo, ograniczenia
manewrowania, g³êbokoœæ). Warto w tym miejscu podkreœliæ wp³yw przejêæ
przez liderów rynku innych jego uczestników. Takie przejêcia mog¹ byæ same
w sobie argumentem dla pozosta³ych linii ¿eglugowych do zawi¹zywania, rozszerzania lub przed³u¿ania terminów funkcjonowania zawi¹zanych ju¿ aliansów.

Wp³yw aliansów kontenerowych przewoŸników morskich...
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Za pierwszy oficjalny alians mo¿na uznaæ TRIO2, zawi¹zany w roku 1971.
Jego za³o¿ycielami i cz³onkami by³y linie: Ben Line, Hapag-Lloyd, Mitsui-OSK
(MOL), Nippon Yusen Kaisha (NYK), Overseas Containers Ltd (OCL). Alians
ten specjalizowa³ siê w obs³udze ³adunków w relacjach z Dalekiego Wschodu do
Europy Pó³nocnej. Oferowane wówczas serwisy obs³ugiwane by³y przez 17 statków. Wœród nich by³y trzy nowe statki Ben Line o pojemnoœci 3000 TEU ka¿dy3.
TRIO serwis zosta³ zainaugurowany w grudniu 1971 r. podró¿¹ statku NYK
m/w Kamakura Maru z Japonii. Alians TRIO funkcjonowa³ a¿ do roku 1991. Powodem jego rozpadu by³a zmiana sytuacji rynkowej oraz zmiany w³asnoœciowe
i problemy finansowe w firmie Ben Line Stemship4, od roku 1992 wystêpuj¹cej
pod nazw¹ Ben Line Agencies. W roku 1992 zawi¹zano alians TRIO 2, który by³
kontynuacj¹ konsorcjum z 1971 r. W konsorcjum zaanga¿owane by³y firmy: Hapag-Lloyd, MOL, NYK, a funkcjonowa³o do roku 1995. W roku 1996 te same linie
¿eglugowe, wraz z nowym partnerem P&O Container Line, zawi¹za³y Grand
Alliance I. W 1997 r. konsorcjum to przyjê³o nazwê Grand Alliance II i tworzone
by³o wraz z armatorem MISC. W roku 2005 nast¹pi³o przejêcie P&O przez Maersk,
co zdecydowanie os³abi³o pozycjê aliansu, który funkcjonowa³ jednak a¿ do
roku 2012.
Linia ¿eglugowa NYK, oprócz funkcjonowania w ramach aliansu TRIO, zosta³a w roku 1972 cz³onkiem innego aliansu: Mediterranean Far East Consortium zwanym Med Club. Obok NYK w sk³ad aliansu wchodzi³y firmy: Lloyd
Triestino, Messagerie Maritime, Chargeurs Reunie oraz MOL. Med Club obs³ugiwa³ serwisy w relacji: Barcelona, Marsylia, Genua, Triest do Singapuru, Tajwanu,
Hongkongu, Japonii oraz Korei Po³udniowej.
Oba alianse s¹ przyk³adem zawi¹zywania porozumieñ zwi¹zanych z obszarem geograficznym pochodzenia i aktywnoœci ich cz³onków, co w miarê globalizacji rynków ¿eglugowych bêdzie mia³o coraz mniejsze znaczenie. Powodem
tego bêdzie równie¿ znaczna liczba przejêæ oraz upadków mniejszych lub lokalnych firm ¿eglugowych lub te¿ znaczna ich marginalizacja.
W sierpniu 1971 r. cz³onkowie skandynawskiego konsorcjum Scanservice
zawi¹zali wraz z holenderskim armatorem konkurencyjny dla TRIO alians
ScanDutch, który funkcjonowa³ do 1992 r., a w jego sk³ad wesz³y: East Asiatic
Company (EAC), Nedlloyd, Brostrom, Wilh Wilhelmsen. Partnerzy skandynawscy
utrzymywali w swoich rêkach 65,5% udzia³ów w konsorcjum (w roku 1973 do³¹czy³o równie¿ CGM, wprowadzaj¹c do konsorcjum jeden statek, a od 1979 r.
MISC). Gwa³towny rozwój konsorcjum zosta³ zatrzymany w roku 1975
w zwi¹zku z drastycznym wzrostem cen paliw oraz koniecznoœci¹ ograniczenia

2
3

4

Alphaliner Weekly Newsletter, Chart of the week, 2014, nr 12.
H.J. Cornelis Van Ham, Development of Containerization: Success Through Vision, Drive and Technology,
Delft University Press, 2012, s. 117.
Ibidem, s. 118.
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prêdkoœci statków (economy speed). W roku 1990 EAC przej¹³ klientów i statki
kontenerowe od skandynawskich cz³onków konsorcjum (Wilh Wilhelmsen,
Transatlantic, Brostrom)5. EAC samodzielnie zawi¹za³ dwustronne porozumienie z Ben Line (cz³onek konkurencyjnego aliansu TRIO). Ben Line by³ ju¿ w tym
czasie w ciê¿kiej sytuacji finansowej. Milionowe inwestycje w kontenery, terminale oraz now¹ siedzibê w Londynie po ok. szeœciu miesi¹cach doprowadzi³y
Ben Line do bankructwa, a wysokie straty EAC przyczyni³y siê do sprzeda¿y
ca³ego biznesu kontenerowego firmie AP Moller, rozwijaj¹cej wówczas liniê
Maersk Line. Przejêcie okaza³o siê ko³em napêdowym dla rozwoju Maersk Line.
EAC w momencie zawi¹zywania konsorcjum by³ firm¹ mog¹c¹ poszczyciæ siê
najwiêkszym w ca³ej Skandynawii poziomem obrotów. Lata 1981–1992 by³y dla
EAC bardzo trudnym okresem, w rezultacie przedsiêbiorstwo przesta³o istnieæ
jako kontenerowa linia ¿eglugowa.
W roku 1975 zawi¹zane zosta³o konsorcjum ACE, które funkcjonowa³o do
roku 1996. W sk³ad konsorcjum wesz³y: K Line, NOL, OOCL, KSC (Hanjin)
(1977–1988), Cho Yang (1980–1988), FBS (od 1987). Allianz ten koncentrowa³ siê
na obs³udze serwisów w relacji Daleki Wschód–Europa. W 1987 r. alians uleg³
podzia³owi. Powodem by³o przejêcie belgijskiej firmy FBS przez Maersk Line.
W roku 1988 firmy Hanjin oraz Cho Yang podjê³y decyzjê o wyst¹pieniu z alinsu
ACE i zawi¹zaniu w³asnego, dwustronnego porozumienia. W roku 1990 Hanjin
zdecydowa³ o wycofaniu siê z partnerstwa z Cho Yang. Cho Yang do³¹czy³ do
aliansu TRICON, do którego wkrótce do³¹czy³ równie¿ Hanjin. Natomiast firmy
K Line, NOL oraz OOCL pozosta³y w aliansie ACE do roku 1996, zwiêkszaj¹c
w jego ramach swoje mo¿liwoœci przewozowe o 50%. W roku 1997 K Line wraz
z COSCO za³o¿y³ TASCO Trans-Atlantic Container Sernice, do którego do³¹czy³
wkrótce Yang Ming Line.
W roku 1991 powsta³o konsorcjum TRICON, w sk³ad którego wesz³y firmy:
Senator, Cho Yang, a póŸniej do³¹czy³ równie¿ Hanjin (1995). Konsorcjum funkcjonowa³o do roku 1997. Dzia³alnoœæ tego konsorcjum zosta³a przed³u¿ona do
roku 2001 pod now¹ nazw¹ United Alliance. Nowy alians zosta³ wsparty przez
UASC.
W roku 1992 zawi¹za³o siê konsorcjum MAERSK i P&O (Container Line),
które funkcjonowa³o do roku 1996. W roku 1996 mia³a miejsce istotna z punktu
widzenia dzisiejszego kszta³tu rynku fuzja, w wyniku której nast¹pi³o po³¹czenie firm Nedlloyd i P&O (powsta³a marka P&O Nedlloyd), która to z kolei zosta³a przejêta w roku 2005 przez Maersk Line.

5

East Asiatic Company History, www.oceanlinermuseum.co.uk/East%20Asiatic%20Company%20history.html [dostêp: 14.04.2014].
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3. Wspó³czesne alianse strategiczne w ¿egludze kontenerowej
CGM, MISC, Nedlloyd zawi¹za³y w 1992 r. alians o nazwie TSA. Po opuszczeniu w 1994 r. konsorcjum przez CGM firmy MISC, MOL oraz APL, Nedlloyd
i OOCL w 1996 r. zawi¹za³y konsorcjum o nazwie Global Alliance. W 1997 r.
konsorcjum opuœci³ MISC, który zosta³ cz³onkiem Grand Alliance II. W tym te¿
roku firmy APL i MOL, wsparte przez Hyundai, zawi¹za³y New World Alliance.
Funkcjonowa³ on w takim kszta³cie a¿ do roku 2012. W roku 2012 APL, MOL,
Hyundai Merchant Marine oraz Hapag-Lloyd, NYK i OOCL zawi¹za³y, funkcjonuj¹cy nadal, globalny alians G6. W marcu 2014 r. FMC zaakceptowa³a plany
operacyjne tego aliansu6, który pod wzglêdem wielkoœci i zasobów posiadanych
przez przewoŸników jest drugim aliansem globalnych operatorów morskich.
Zrzeszeni w nim przewoŸnicy dysponuj¹ oko³o 18% globalnego tona¿u na rynku przewozów kontenerowych, czyli oko³o po³owê zdolnoœci przewozowych
aliansu P37. W tabeli 1 przedstawiono aktualne oraz przysz³e mo¿liwoœci przewozowe przedsiêbiorstw zrzeszonych w najwiêkszych wspó³czesnych aliansach
globalnych.
Wspó³praca operacyjna w ramach aliansu G6 objê³a trasy w relacjach pomiêdzy krajami Dalekiego Wschodu a zachodnim wybrze¿em USA oraz pomiêdzy
portami pó³nocnej Europy a zachodnim wybrze¿em USA. Alians G6 bêdzie
wspólnie koordynowa³ i dzieli³ miêdzy siebie mo¿liwoœci przewozowe oko³o
180–200 jednostek kontenerowych. Porozumienie zosta³o zawarte na okres do
marca 2016 r. z mo¿liwoœci¹ jego przed³u¿ania o kolejne lata, jeœli wszyscy partnerzy wyra¿¹ na to zgodê. Jednoczeœnie przewidziano mo¿liwoœæ odst¹pienia
od porozumienia przy zachowaniu rocznego okresu wypowiedzenia umowy8.
W roku 1996 powsta³ równie¿ alians CKY, którego za³o¿ycielami by³y: K Line,
Yang Ming i COSCO. W 2001 r. do konsorcjum do³¹czy³ Hanjin, a alians zmieni³
nazwê na CKYH. W odpowiedzi na koncentracjê poda¿y planowan¹ przez konkurentów w 2014 r. armatorzy, dzia³aj¹cy dotychczas w porozumieniu CKYH,
podjêli wspó³pracê na trasach euroazjatyckich z lini¹ Evergreen. Poszerzone porozumienie przyjê³o nazwê alians CKYHE. Jednoczeœnie jeden z partnerów
w tym aliansie, linia COSCO, nawi¹za³a odrêbne porozumienie z China Shipping
Container Lines (CSCL), które prawdopodobnie w przysz³oœci zaowocuje roz-

6

7

8

P3 Container Shipping Alliance gets the ‘go ahead’ from FMC to start work immediately, www.
longshoreshippingnews.com/2014/04/p3-container-shipping-alliance-gets-the-go-ahead-from-fmcto-start-work-immediately/ [dostêp: 9.04.2014].
Container industry moving towards alliance model, www.shippingwatch.com/carriers/article
6382831.ece [dostêp: 13.04.2014].
New G6 alliance agreement will only apply till 2016, www.shippingwatch.com/carriers/Container/article6418668.ece [dostêp: 13.04.2014].
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szerzeniem mo¿liwoœci wspólnego wykorzystania zasobów w zakresie ¿eglugi,
operacji terminalowych, logistyki oraz budowy i utrzymania floty tak¿e z t¹ lini¹.
Tabela 1. Aktualne oraz przewidywane mo¿liwoœci przewozowe linii ¿eglugowych
nale¿¹cych do aliansów P3, CKYHE oraz G6 (stan na maj 2014 r.)
Alians

Linia
¿eglugowa

£¹cznie
TEU

W³asne

statki

TEU

Czartery

statki

TEU

Zamówione

statki

TEU

statki

P3

APM-Maersk

2 678 900

571 1 483 655

249 1 195 245

322

258 900

16

P3

Mediterranean
2 435 853
Shg Co

490 1 043 109

191 1 392 744

299

429 448

37

P3

CMA CGM
Group

423

337

373 957

37

958 1 062 305

90

1 520 761
6 635 514

554 826

1484 3 081 590

86

965 935

526 3 553 924

COSCO
CKYHE
Container Line

788 223

159

434 093

96

354 130

63

73 772

7

CKYHE K Line

350 562

67

127 352

21

223 210

46

69 350

5

Yang Ming
CKYHE
Marine Transp

397 137

88

228 988

47

168 149

41

229 308

19

594 321

101

275 520

38

318 801

63

90 720

10

197

509 479

108

367 379

89

276 992

23

310 1 431 669

302

740 142

64

9 200

1

CKYHE

Hanjin
Shipping

CKYHE Evergreen Line

876 858
3 007 101

612 1 575 432

G6

APL

620 397

114

377 343

49

243 054

65

G6

Hapag-Lloyd

770 974

155

420 608

66

350 366

89

G6

Hyundai M.M.

374 858

62

131 178

20

243 680

42

99 300

9

G6

NYK Line

478 896

106

300 513

54

178 383

52

112 000

8

G6

OOCL

482 571

92

341 399

49

141 172

43

48 760

5

G6

MOL

118

216 972

35

380 461

83

100 000

10

273 1 537 116

374

369 260

33

597 433
3 325 129

647 1 788 013

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Alphaliner Weekly Newsletter, Top 100 [dostêp: 8.05.2014].

Kryzys gospodarczy z roku 2009 sprawi³, ¿e alianse operacyjne sta³y siê istotnym elementem strategii konkurencyjnej tych przedsiêbiorstw. Podejœcie to zainicjowa³a w 2011 r. zapowiedŸ porozumienia nazwanego aliansem P3, który
wstêpnie zawi¹zany zosta³ przez trzech najwiêkszych armatorów globalnych:
APM-Maersk, MSC Mediterranean Shipping Co. oraz CMA CGM. Porozumienie
zosta³o zawarte na obs³ugê relacji Europa – Azja oraz transpacyficznych i transatlantyckich relacji do USA, pocz¹wszy od II kwarta³u 2014 r. Wed³ug wstêpnych ocen alians ten obj¹³by swoim zasiêgiem oko³o 42% ruchu na trasach miêdzy Europ¹ a Azj¹, ok. 24% ruchu na trasach transpacyficznych oraz ok. 40–42%
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na trasach transatlantyckich9. Armatorzy planuj¹ wspólne wykorzystywanie floty na tych trasach. Wspólna oferta us³ug mia³a byæ jednak sprzedawana pod
indywidualnymi markami poszczególnych uczestników porozumienia. Zgodnie
z umow¹ porozumienie mia³o trwaæ przynajmniej przez okres 10 lat, a ka¿dy
z przewoŸników móg³ odst¹piæ od wspó³pracy tylko przy zachowaniu minimum
dwuletniego okresu wypowiedzenia10. Porozumienie zosta³o zatwierdzone
przez Amerykañsk¹ Federaln¹ Komisjê Morsk¹ (FMC) oraz Komisjê Europejsk¹
(przy za³o¿eniu przestrzegania przez partnerów zasad uczciwej konkurencji),
mo¿liwoœæ jego wprowadzenia zosta³a natomiast zanegowana przez chiñskie Minister- stwo Handlu (MOFCOM). Skutkiem tej decyzji najwiêkszy operator aliansu, linia Maersk, og³osi³ w czerwcu 2014 r. zakoñczenie prac nad wdro¿eniem
porozumienia P3 w planowanym wczeœniej kszta³cie.
Na rysunku 1 przedstawiono sk³ad oraz czas trwania aliansów przewoŸników kontenerowych, zawi¹zanych w latach 1970–2014.

–

ScanDutch
ACE
Tricon
–

TRIO 2
Maersk/P&OCL
TSA

–

Grand Alliance (I)
Global Aliance
CKY
Grand Alliance (II)

–

New World Alliance
United Alliance
CKYH
G6
CKYHE
P3

APL, Hapag–Lloyd, HMM, MOL, NYK, OOCL
COSCO, K Line, Yang Ming, Hanjin, Evergreen
CMA CGM, Maersk, MSC
Niezale¿ni spedytorzy: CSCL, UASC, Zim

Rysunek 1. Alianse strategiczne morskich przewoŸników kontenerowych w latach 1970–2014
ród³o: Alphaliner Weekly Newsletter, Chart of the week 2014, nr 12.

9

10

Federal Maritime Commission apeluje o zwo³anie szczytu w sprawie aliansu P3, www.pisil.pl/
aktualnosci/1174/federal_maritime_commission_apeluje_o_ zwolanie_szc.html [dostêp: 6.11.2013].
New G6 alliance agreement will only apply till 2016, www.shippingwatch.com/carriers/Container/
article6418668.ece [dostêp: 13.04.2014].
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Przedstawione na rysunku 1 zestawienie wskazuje na du¿¹ dynamikê struktury rynku ¿eglugowego w zakresie przewozów kontenerowych. Pozyskiwanie
nowych rynków lub te¿ utrzymywanie i rozwój aktualnych osi¹gany mo¿e byæ
przez zwiêkszanie w³asnej floty oraz budowê w³asnego zaplecza terminalowego
lub poprzez optymalne zagospodarowanie wolnych miejsc na statkach (sloty),
w przypadku gdy strategia konkurencyjna linii zak³ada nawi¹zywanie umów
partnerskich z konkurencj¹.

4. Funkcje aliansów strategicznych
Historycznie funkcje porozumieñ operacyjnych ulega³y zmianie. W latach
1971–2014 mo¿na wyodrêbniæ 3 okresy o ró¿nych funkcjach:
– okres 1: od 1971 r. do 2007 r.,
– okres 2: od 2008 r. do 2010 r.,
– okres 3: wspó³czesny, od 2011 r.
Okres 1 charakteryzuje siê d¹¿eniem linii ¿eglugowych do zwiêkszenia mo¿liwoœci pozyskania miejsc przewozowych na danych kierunkach. Szybki wzrost
zainteresowania szeroko rozumianego rynku transportem kontenerowym wyprzedza³ ówczesne mo¿liwoœci flotowe linii ¿eglugowych. Cykl budowy statku
liczony jest w latach, a pamiêtaæ nale¿y, ¿e w 1971 r. za du¿e statki uwa¿ano te
o pojemnoœci 3000 TEU.
Okres 2 charakteryzuje siê walk¹ wielu linii ¿eglugowych o przetrwanie
w dobie kryzysu. Kryzys, który mia³ swój pocz¹tek w gospodarce œwiatowej
w roku 2009 spowodowa³ wiele zmian funkcjonalnych i strukturalnych na rynkach transportowych. Gwa³towny spadek popytu na przewozy zmusi³ przewoŸników do reorientacji dotychczasowych strategii operacyjnych i konkurencyjnych. Ograniczenia wprowadzane w siatkach po³¹czeñ, rozwi¹zania techniczne
i technologiczne ukierunkowane na ograniczanie kosztów dzia³alnoœci czy racjonalizacja posiadanego taboru to tylko niektóre z dzia³añ podjêtych przez
przewoŸników. Przed³u¿aj¹ca siê dekoniunktura gospodarcza spowodowa³a
zmniejszenie czêstotliwoœci po³¹czeñ morskich oraz wzrost kosztów – szczególnie na skutek wzrostu cen paliw. Dodatkowo nadpoda¿ tona¿u na rynku œwiatowym powodowa³a obni¿ki stawek frachtowych. W tej sytuacji wielu przewoŸników, aby przetrwaæ na rynku, zaczê³o podejmowaæ ró¿ne formy wspó³pracy
operacyjnej z dotychczasowymi konkurentami. W transporcie morskim przedsiêbiorstwa przyjmowa³y trwa³e strategie konkurencyjne oparte na zacieœnianiu
wspó³pracy operacyjnej pomiêdzy konkuruj¹cymi liniami ¿eglugowymi.
Okres 3 to konsolidacja globalnych linii ¿eglugowych w obrêbie trzech aliansów, dla których nadrzêdnym celem jest pe³ne wykorzystanie zdolnoœci przewozowych coraz czêœciej u¿ytkowanych statków z grupy VLCS (Very Large Container Ship) o mo¿liwoœciach przewozu ponad 18 000 TEU, a tym samym
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redukcja ponoszonych kosztów i w konsekwencji zwiêkszenie zysku. Na rysunku 2 przedstawiono wzrost wykorzystania coraz wiêkszych jednostek w ¿egludze kontenerowej w latach 1997–2011.

Liczba dostarczonych statków z grupy VLCS
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Rysunek 2. Liczba i mo¿liwoœci przewozowe wykorzystywanych jednostek kontenerowych w latach 1997–2011
ród³o: Alphaliner Weekly Newsletter, Chart of the week, 52/2010.

W ramach wspó³czesnych porozumieñ operacyjnych przewoŸnicy wspólnie
eksploatuj¹ flotê w okreœlonych relacjach, dziel¹c miêdzy siebie dostêpn¹ zdolnoœæ przewozow¹. Dziêki temu minimalizuj¹ ryzyko rynkowe zwi¹zane z otwieraniem i eksploatacj¹ poszczególnych po³¹czeñ, zyskuj¹ wiêksz¹ utylizacjê
dostêpnej zdolnoœci przewozowej, a tak¿e uzyskuj¹ efekty skali zwi¹zane z wykorzystaniem du¿ych jednostek, z których najwa¿niejszym jest obni¿ka jednostkowych kosztów transportu.

5. Konsekwencje funkcjonowania aliansów na rynku ¿eglugowym
Istotnym zagadnieniem dla ca³ego rynku przewozów kontenerowych jest
rzeczywisty wp³yw firm wspó³pracuj¹cych w ramach aliansów na kszta³t konkurencji rynkowej, a w szczególnoœci na poziom stawek frachtowych. W zale¿noœci od pozycji rynkowej danego konsorcjum ewentualne uzgodnienia co do
poziomów stawek frachtowych w jego ramach wp³ywaj¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu na inne alianse lub linie niezrzeszone. Obawy, miêdzy innymi
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Komisji Europejskiej, dotycz¹ce zawi¹zania siê konsorcjum P3 wynikaj¹ przede
wszystkim z niebezpieczeñstwa stosowania zmowy cenowej przez uczestników
P3, co w przypadku konsolidacji w jego obrêbie znacznej liczby nowoczesnych
statków, sprawnie funkcjonuj¹cej sieci po³¹czeñ liniowych oraz obs³ugi bardzo
du¿ego wolumenu, mo¿e w d³u¿szej perspektywie czasowej doprowadziæ do
monopolizacji rynku.
Przes³anek potwierdzaj¹cych tê tezê na obecnym etapie jest ju¿ kilka. Wœród
nich najwa¿niejsz¹ wydaje siê struktura aliansu – w ramach P3 operowa³yby
linie ¿eglugowe, które ju¿ posiadaj¹ oraz zamawiaj¹ znaczn¹ liczbê statków klasy VLCS. Alians funkcjonowaæ mia³ na zasadzie gwarantowanych slotów i/lub
wymiany slotów w zale¿noœci od regionu œwiata, zasiêg aliansu w za³o¿eniu by³
globalny (dotyczy³ wszystkich kierunków obs³ugiwanych przez linie ¿eglugowe). Stwarza³o to powa¿ne zagro¿enie dla funkcjonowania przewoŸników morskich niezrzeszonych w tak silnych porozumieniach, którzy nie odnosiliby korzyœci zwi¹zanych ze skal¹ obrotów ³adunkowych, a w konsekwencji mogli byæ
zmuszeni do ograniczenia operacji lub nawet do ca³kowitego zaprzestania
dzia³alnoœci.
W praktyce trudnym do udowodnienia bêdzie wp³yw takich porozumieñ
jak P3 na aktualny poziom stawek frachtowych. Publikowane przez linie ¿eglugowe cenniki stawek frachtowych stosunkowo rzadko stosowane s¹ w praktyce.
Korzystaj¹ z nich g³ównie klienci o niewielkim wolumenie. Zdecydowana wiêkszoœæ klientów linii ¿eglugowych korzysta z upustów wynikaj¹cych z wysokiego poziomu wolumenu. Niektóre kierunki s¹ te¿ dodatkowo promowane sezonowo lub stale przez linie ¿eglugowe w celu maksymalnej utylizacji wolnych
slotów na statkach. Do publicznej wiadomoœci nie s¹ równie¿ podawane uzgodnienia wewn¹trz konsorcjum, dotycz¹ce wzajemnych gwarancji w zakresie zdobywania nowych klientów, co nierozerwalnie wi¹¿e siê z bezpieczeñstwem ka¿dej z linii co do zachowania swoich obecnych kluczowych klientów. Oznaczaæ
to mo¿e ograniczenia dla samych klientów linii, którzy nie otrzymaj¹ korzystniejszej oferty (lub nie otrzymaj¹ jej w ogóle) od ¿adnej z linii – cz³onków konsorcjum.
Kolejnym aspektem budz¹cym w¹tpliwoœci jest swoboda dostêpnoœci do infrastruktury terminalowej. Konsorcja ¿eglugowe, kieruj¹c ogromne strumienie
³adunków do wybranych terminali kontenerowych, bêd¹ istotnie wp³ywa³y na
kszta³t konkurencji na rynku operacji terminalowych. Niektóre terminale s¹
w³asnoœci¹ linii ¿eglugowych, co w konsekwencji powstania konsorcjum mo¿e
hipotetycznie doprowadziæ do pogorszenia siê sytuacji pozosta³ych, publicznych terminali kontenerowych. Istotnym zagro¿eniem jest tak¿e mo¿liwoœæ
zablokowania dostêpu do terminalu publicznego przez jedno z konsorcjów innemu konsorcjum lub innym armatorom, w wyniku d¹¿enia cz³onków porozumienia do eliminacji konkurencji na okreœlonych trasach przewozu. Taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku DCT (Deepwater Container Terminal) w Gdañsku,
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kiedy to Maersk Linie (g³ówny klient terminalu) zablokowa³ umowê pomiêdzy
DCT a konsorcjum G6, w wyniku czego alians G6 zmuszony zosta³ do zmiany
terminalu kontenerowego, weryfikacji organizacji ca³ego serwisu oraz przesuniêcia terminu pierwszego zawiniêcia statku.

Zakoñczenie
Linie ¿eglugowe t³umacz¹, ¿e zawieranie porozumieñ operacyjnych ma na
celu przede wszystkim optymalizacjê siatki po³¹czeñ oraz wykorzystania floty.
Alianse wp³ywaj¹ równie¿ na podniesienie jakoœci obs³ugi poprzez jednoczesne
zwiêkszenie i koncentracjê strumieni ³adunkowych11. Konsekwencje, których
nale¿y siê jednak obawiaæ, to zbytnia koncentracja strumieni ³adunkowych prowadz¹ca do monopolizacji rynku przez armatorów zrzeszonych w globalnych
aliansach. Mimo restrykcji prawnych i administracyjnych ograniczaj¹cych powstawanie globalnych aliansów, nale¿y przypuszczaæ, i¿ linie ¿eglugowe nadal podejmowaæ bêd¹ dzia³ania id¹ce w kierunku wzajemnej wspó³pracy, z któr¹
wi¹¿¹ siê korzyœci wynikaj¹ce z obni¿ki kosztów funkcjonowania oraz uzyskania silniejszej pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku morskich przewozów kontenerowych.
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THE IMPACT OF ALLIANCES OF MARITIME CONTAINER CARRIERS
ON SHIPPING MARKET
(Summary)
Strategic alliances have been a part of competitive strategy for majority of maritime
container carriers for many years. They help carriers to optimize their vessel capacity
utilization, optimize route networks and concentrate cargo load. In 2014, global shipping
market is facing the launch of three great alliances: P3, G6 and CKYHE, accomplished by
top carriers. The alliances will hold a great share of global shipping market thus causing
a threat of market domination. Therefore anti-trust procedures are undertaken by European Commission as well as other international regulatory organizations.
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PRZEGL¥D NOWOCZESNYCH ROZWI¥ZAÑ
W ZAKRESIE LOGISTYKI MIEJSKIEJ
Wprowadzenie
Zgodnie z za³o¿eniami Bia³ej Ksiêgi 2011 ju¿ w 2030 r., a najpóŸniej w 2050 r.
transport ma byæ bezpieczny, sprawny (bez „w¹skich garde³”), mniej zale¿ny od
ropy i bardziej przyjazny œrodowisku; transport ma siê rozwijaæ w sposób zrównowa¿ony (d¹¿¹c do korzyœci ekonomicznych, bêdzie uwzglêdnia³ potrzeby
spo³eczne i œrodowiskowe). Dotyczy to wszystkich rodzajów transportu – osób
i ³adunków oraz zarobkowego i niezarobkowego. Transport miejski skupia siê
wokó³ najwiêkszych aglomeracji œwiata i to w³aœnie oczekiwania spo³eczeñstw
miast zwiêkszaj¹ siê wraz ze wzrostem œwiadomoœci i szerzeniem wiedzy
o szkodliwoœci transportu. Coraz wiêcej oœrodków miejskich zmaga siê z problemem smogu. W 2013 r. oko³o 7 mln osób zmar³o z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza – to oznacza, ¿e co ósma osoba umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. Od kilku lat widaæ wzmo¿one dzia³ania
w³adz miast w Europie i œwiecie, d¹¿¹ce do zmniejszenia szkodliwej dzia³alnoœci
transportu, a ograniczenie kosztów zewnêtrznych to jeden z d³ugofalowych celów Unii Europejskiej.
W 1993 r. Unia Europejska wprowadzi³a EURO 1 – pierwsz¹ normê dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Wspólnoty. Od tego momentu normy te s¹ sukcesywnie zaostrzane. W 2016 r. planowane jest wprowadzenie normy EURO 6. Dopuszczalna wartoœæ emisji tlenków
azotu ma wynieœæ 400 mg/kWh, a wiêc o 80% mniej ni¿ w normie EURO 5 (najwiêksza dotychczas zmiana spoœród wszystkich norm). Limity emisji cz¹stek
sta³ych zostan¹ zmniejszone o 66%. Normy te stanowi¹ tak zwany europejski
standard emisji spalin. Wprowadzane przez Uniê Europejsk¹ normy ekologiczne wymuszaj¹ na przewoŸnikach drogowych unowoczeœnianie floty. Wprowadzenie tego systemu wi¹¿e siê z uzale¿nieniem wysokoœci stawki za pokonanie
kilometra drogi publicznej od normy, któr¹ pojazd spe³nia. W konsekwencji im
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starszy jest pojazd, tym wiêcej trzeba zap³aciæ za przejazd1. Zasada ta funkcjonuje w polskim systemie via-toll.
W Bia³ej ksiêdze za³o¿ono, ¿e do 2030 r. o po³owê zmniejszy siê liczba samochodów o napêdzie konwencjonalnym, a do 2050 r. nie bêdzie ich ju¿ w ogóle
w miastach. Jakie rozwi¹zania przewiduje siê w zamian? Nowe pomys³y dotycz¹
zarówno przemieszczania siê osób w mieœcie, jak i dostaw ³adunków do miast.

1. Innowacyjne rozwi¹zania dotycz¹ce przemieszczania osób
i dystrybucji towarów
Na ca³ym œwiecie w miastach o zabudowie historycznej w³adze szukaj¹ nowych sposobów na gospodarowanie przestrzeni¹. W Stanach Zjednoczonych
miasta borykaj¹ siê z problemami rosn¹cej kongestii i zaludnienia. Najbardziej
zaludnionym miastem w USA jest Nowy Jork.
Ulice i kamienice Manhattanu, budowane w okresie prosperity, w latach
1870–1930, nie s¹ przystosowane do obecnego ruchu i gêstoœci zaludnienia. Miasto
ci¹gle staje przed wyzwaniami, jakie stawiaj¹ rosn¹ce potrzeby XXI w. i musi im
sprostaæ mimo ograniczeñ architektonicznych. W³adze miasta szukaj¹ sposobów, by stworzyæ bezpieczn¹ i funkcjonaln¹ przestrzeñ dla jej u¿ytkowników.
Firma New York City Department of Transportation (NYCDOT) przygotowa³a
kilka programów w celu poprawienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego w zgodzie z wymaganiami zrównowa¿onego rozwoju2. W³adze Nowego Jorku stawiaj¹ sobie za cel wzrost bezpieczeñstwa, dostêpnoœæ oraz otwarcie przestrzeni
publicznej (zaprojektowanie funkcjonalnych miejsc dla mieszkañców i turystów).
W strategii rozwoju miasta za³o¿ono zaprojektowanie bardziej bezpiecznych
ulic, poprawienie jakoœci us³ug przewozów autobusowych, by wspó³gra³y
z us³ugami metra. Za³o¿ono te¿ eliminacjê opóŸnieñ i przyspieszeñ w celu zwiêkszenia efektywnoœci i bezpieczeñstwa podró¿y, a tak¿e stworzenie funkcjonalnej przestrzeni oraz procedur zwi¹zanych z parkowaniem i za³adunkiem/roz³adunkiem, tak by u¿ytkownicy komercyjni i mieszkañcy mieli u³atwiony dostêp
do swoich destynacji. Program ten mia³ na celu identyfikacjê liczby wypadków
i rannych z udzia³em motocykli, pieszych i rowerzystów, liczby pojazdów, pasa¿erów autobusów, rowerzystów i u¿ytkowników przestrzeni publicznej; zmierzeniu
prêdkoœci ruchu, „¿ywotnoœci ekonomicznej” (economic vitality), w tym wzrost
1

2

Rozporz¹dzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeñ pochodz¹cych z lekkich pojazdów pasa¿erskich i u¿ytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostêpu do informacji dotycz¹cych naprawy i utrzymania pojazdów.
New York City Department of Transportation. Measuring the Street. New Metrics for 21IJ Century
Streets, http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2012-10-measuring-the-street.pdf [dostêp:
10.09.2013].
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aktywnoœci sektora detalicznego; pomiarze satysfakcji u¿ytkowników miasta
oraz okreœleniu stanu œrodowiska w regionie. Zdefiniowano równie¿ obszary
Manhattanu, w których du¿e dostawcze auta komercyjne maj¹ ograniczony
ruch ze wzglêdu na brak miejsca (np. przy zakrêcaniu). Projekty podzielone
by³y na poszczególne rejony Manhattanu. W ka¿dej czêœci rejonu okreœlono
problem, jaki powinien byæ rozwi¹zany. Przyk³ady rozwi¹zañ w ró¿nych rejonach Manhattanu to: zatoczki dla tak zwanych lewoskrêtów, wyraŸniej odseparowane œcie¿ki rowerowe, œcie¿ki rowerowe chronione parkingiem wzd³u¿ ca³ej
8 i 9 alei (rys. 1), „wyspy bezpieczeñstwa” dla pieszych na œrodku dwukierunkowych jezdni, poszerzenie strefy parkingowej3.

Rysunek 1. Przyk³ady gospodarowania przestrzeni¹ miejsk¹ na Manhattanie
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie New York City Department of Transportation. Measuring
the Street. New Metrics for 21IJ Century Streets, http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/
2012-10-measuring-the-street.pdf [dostêp: 11.09.2013].

Efekty strategii to 35% spadek liczby rannych wœród wszystkich u¿ytkowników dróg i pieszych na 8 alei w ci¹gu roku od wprowadzenia zmian oraz 58%
redukcja liczby rannych na 9 alei, a tak¿e 49% wzrost sprzeda¿y na tej ulicy.
Przyk³ad nowojorski udowadnia, ¿e usprawnianie przep³ywu ruchu nie musi
siê przek³adaæ na zmniejszenie bezpieczeñstwa. Organizowanie ruchu, uprasz3

Ibidem.
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czanie skomplikowanych skrzy¿owañ i optymalizacja dzia³ania sygnalizacji
mog¹ zredukowaæ kongestiê w godzinach szczytu oraz zwiêkszyæ ruch w pozosta³ych czêœciach dnia. Rozwi¹zania firmy NYCDOT, dziêki kombinacji oznaczeñ na ulicach, zmianom geometrycznym na ulicach i pracy nad systemem
sygnalizacji œwietlnej, usprawni³y ruch w mieœcie. Pewne przedsiêwziêcia poczyniono równie¿ w dziedzinie parkowania w celu za³adunku/roz³adunku oraz
dostêpu do rejonów biznesowych. Zatoczki w Nowym Jorku to dobro deficytowe.
W nich kierowcy parkuj¹, autobusy i taksówki odbieraj¹ i wysadzaj¹ pasa¿erów,
a ciê¿arówki – wy³adowuj¹ i za³adowuj¹ towar, nie koliduj¹c z ruchem pieszych
i nie zagra¿aj¹c ich bezpieczeñstwu. Zat³oczenie w zatoczkach powoduje zagêszczenie ruchu w ogóle, jeœli zaœ miejsca te s¹ dostêpne, ruch uliczny funkcjonuje lepiej. U¿yto wiêc regulacji parkingowych i cenowych, by skróciæ czas postoju, parkingu i zatrzymywania siê w zatoczkach oraz udostêpniæ je wiêkszej
liczbie u¿ytkowników. Redukcja tego czasu o 10–20% jest to¿sama, wed³ug twórców tego planu, z powstaniem setek nowych miejsc parkingowych w okolicy,
dziêki czemu ruch siê usprawnia. Wskutek podniesienia stawek za parkowanie
podczas godzin szczytu, zainstalowania parkometrów, wyodrêbnienia miejsc
wy³¹cznie dla samochodów dostawczych w godzinach 7.00–15.00 oraz kampanii
informacyjnej dla kierowców, uda³o siê zmniejszyæ o 20% œredni czas postoju,
zwiêkszyæ o 18% mo¿liwoœæ znalezienia miejsca do parkowania, zredukowaæ
ruch o 7%, podwy¿szyæ o 21% prêdkoœæ ruchu w mieœcie, a o 19% – rzetelnoœæ
zadeklarowanego czasu przemieszczania4.
Kierowcy s¹ szkoleni w zakresie poruszania siê w mieœcie oraz procedur parkowania, za³adunku i roz³adunku w centrum (rys. 2).
Kolejny nowojorski pomys³ na usprawnienie ruchu to Off-Hour Delivery Programm (Program Dostaw Poza Godzinami Pracy). Z powodu zat³oczenia na wyspie Manhattan podczas dni powszednich istotny problem stanowi zaopatrzenie
sklepów, których w³aœciciele doliczaj¹ do mar¿y stracony czas, stracon¹ wartoœæ
przychodów. W celu zwalczenia kongestii, u³atwienia i poprawienia jakoœci powietrza NYCDOT, we wspó³pracy z Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) i grup¹
udzia³owców oraz innych badaczy, opracowa³ program Off-Hour Truck Delivery.
By³ to projekt pilota¿owy i trwa³ od 2011 do 2013 r. W jego ramach dwadzieœcia
firm zgodzi³o siê przesun¹æ dostawy na godziny nocne, tj. od 19.00 wieczorem
do 6.00 rano. Odbiorcy dostaw zauwa¿yli, ¿e mniejsza liczba dostaw podczas
normalnych godzin pracy pozwala podwy¿szyæ jakoœæ obs³ugi klienta, a personel jest bardziej produktywny, poniewa¿ nie musi marnowaæ czasu, oczekuj¹c
na dostawców stoj¹cych w korkach. Dostawcy z kolei zwiêkszyli liczbê dostaw
nie zmieniaj¹c liczby godzin pracy, zap³acili mniej za paliwo i zaanga¿owali
mniej pojazdów, mog¹c balansowaæ miêdzy noc¹ a dniem, a przede wszystkim
– legalne miejsca parkingowe by³y czêœciej dostêpne. Dodatkowo kierowcy
4

Ibidem.
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uczestnicz¹cy w próbie zadeklarowali, ¿e czuli siê bezpieczniej i byli mniej zestresowani. Uwzglêdniaj¹c sukces programu, NYCDOT planuje rozszerzyæ jego funkcjonowanie oraz aktywnie poszukuje zainteresowanych wœród dostawców i odbiorców5.

Rysunek 2. Procedura roz³adowywania pojazdów dostawczych przy œcie¿kach rowerowych: 1) zaparkuj w strefie parkowania; 2) roz³aduj towar i ustaw w strefie buforowej; 3)
zanim wyruszysz z dostaw¹, upewnij siê, ¿e nie nadje¿d¿a rowerzysta
ród³o: New York City Department of Transportation. Measuring the Street. New Metrics for 21IJ
Century Streets, http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/2012-10-measuring-the-street.pdf [dostêp: 10.09.2013].

W Chinach ze wzglêdu na smog w Pekinie w 2008 r. wykluczono z ruchu
prawie po³owê samochodów – pojazdy o parzystych numerach mog¹ siê poruszaæ w parzyste dni, a o nieparzystych – w dni nieparzyste; wyj¹tkiem s¹ taksówki. Œwiatowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, ¿e zupe³nie nieszkodliwe dla
zdrowia jest zanieczyszczenie poni¿ej 50 mikrogramów spalin na metr szeœcienny
powietrza; wskaŸnik ten w Pekinie wynosi 150–200. Dla porównania, w miastach
5

Ibidem.
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Europy Œrodkowej poziom spalin rzadko przekracza 20; w Atenach – maj¹cych
reputacjê najbardziej zasnutego smogiem miasta Europy – jego wartoœæ oscyluje
wokó³ 406.
W Europie, we Francji, w marcu 2014 r. równie¿ borykano siê z problemem
smogu. W zwi¹zku z utrzymuj¹cym siê w po³owie marca 2014 r. smogiem w Pary¿u, od 17 marca 2014 r., zgodnie z decyzj¹ francuskiego rz¹du, równie¿ na ulice
Pary¿a bêd¹ mog³y wyje¿d¿aæ tylko samochody i motocykle z numerem rejestracyjnym zakoñczonym cyfr¹ nieparzyst¹, a nastêpnego dnia – pojazdy o numerach zakoñczonych cyfr¹ parzyst¹, i tak na przemian. Na osoby, które nie
bêd¹ przestrzegaæ nowych przepisów, zostan¹ na³o¿one grzywny. Z zarz¹dzenia wy³¹czono auta z napêdem elektrycznym i hybrydowym oraz pojazdy przewo¿¹ce co najmniej trzech pasa¿erów. „Ruch przemienny” nie obejmie niektórych pojazdów: ratowniczych, aut dostarczaj¹cych ³atwo psuj¹ce siê towary,
wozów przeprowadzkowych, a tak¿e samochodów dziennikarzy. Z powodu
utrzymuj¹cego siê smogu przez kilka dni w marcu 2014 r. mieszkañcy Pary¿a
mogli bezp³atnie korzystaæ z komunikacji publicznej, wypo¿yczalni rowerów
miejskich oraz samochodów z napêdem elektrycznym. Osobom w starszym
wieku, dzieciom, chorym na astmê i cierpi¹cym na schorzenia uk³adu sercowo-naczyniowego zalecono, by w miarê mo¿liwoœci pozostali w domach7. W Poitiers
zastosowano rotacjê na miejscach parkingowych (system Statio-Minute). System
ten polega na wykorzystaniu urz¹dzenia chroni¹cego miejsca parkingowe za
pomoc¹ fotokomórki, odmierzaj¹cego ograniczony czas postoju i przywo³uj¹cego s³u¿by w razie przekroczenia darmowego czasu 10–15 minut.
Francuzi wdro¿yli te¿ wiele ciekawych projektów i programów z zakresu city
logistics. Program Elcidis obejmuje rozwi¹zania dla logistyki miejskiej, dystrybucjê czêœci towarów przy u¿yciu pojazdów elektrycznych, reorganizacjê tras oraz
stworzenie miejskich centrów dystrybucji (w celu ograniczenia podró¿y do miast).
Projekt La Petite Rein to rowerowa ciê¿arówka poruszaj¹ca siê po centrach miast.
Projekt Chronopost skupia siê na dostawach do œcis³ego centrum, odbywaj¹ siê
one za pomoc¹ aut elektrycznych, rowerowych ciê¿arówek i pieszo. Projekt
Consignity to paczkomaty stosowane w wielu miejscach w Europie, równie¿
w Polsce. Skumulowane dostawy do jednego miejsca pozwalaj¹ doje¿d¿aæ do
automatu poza godzinami szczytu. Odbiorca odbiera paczkê w dogodnym dla
siebie terminie, w najbli¿szym paczkomacie. Program Ecotaxe to obowi¹zuj¹cy
od 1 paŸdziernika 2013 r. ekologiczny podatek od pojazdów ciê¿arowych (powy¿ej 3,5 t). Podatek œrodowiskowy naliczany jest za ka¿dy kilometr dróg krajowych (obejmuje 15 tys. km ich sieci) pokonany przez samochody ciê¿arowe.
6

7

M. Zawadzki, Smog zas³ania Olimpiadê, Serwis Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/ wiadomosci/1,114881,5568836,Smog_zaslania_olimpiade.html [dostêp: 26.03.2014].
W Pary¿u autem pojad¹ co drugi dzieñ. Zdecyduj¹ numery rejestracyjne, Serwis TvnMeteo,
http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/w-paryzu-autem-pojada-co-drugi-dzien-zdecyduja-numery-rejestracyjne,116491,1,0.html [dostêp: 26.03.2014].
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Wysokoœæ podatku zale¿y od: kategorii pojazdu (DMC, liczba osi), klasy emisji
spalin i liczby kilometrów8.
W Niemczech, we Freiburgu, wdro¿ono program Citylogistik. Obejmuje on
spedycjê przesy³ek zbiorczych (towary odbierane u dostawcy transportowane
s¹ do centrum konsolidacji, gdzie rozdziela siê je na nastêpne samochody
obs³uguj¹ce konkretne rejony w mieœcie); zbiorczy ruch towarów (towary s¹ dostarczane przez dostawcê do centrum konsolidacji i tam dzielone na samochody
jad¹ce do miasta); towary œwie¿e (specjalizacja dotycz¹ca dystrybucji mro¿onek,
nabia³u, warzyw i owoców, miêsa itd.). W Berlinie stworzono miejskie kompleksy logistyczne na wylotowych drogach z miasta. Ich budowê zaplanowano w taki sposób, by centra integrowa³y wzmo¿ony w danym rejonie ruch towarowy.
Strategia o nazwie „Berlin–Brandenburgia” opiera siê na czterech oœrodkach:
trzy centra logistyczne (GVZ, Güterverkehrszentrum) zlokalizowano na obrze¿ach
Berlina – Wûstermark (skierowany na pó³noc), Großbeeren (skierowany na
po³udnie) oraz Freienbrink (obs³uguj¹cy ruch w kierunku po³udniowo-wschodnim). Konsoliduje siê tam ³adunki, prze³adowuje je oraz przygotowuje do transportu w kierunku centrum miasta.
We W³oszech9, w mieœcie Lucca, powo³ano Luccaport – przyjazne dla œrodowiska centrum dystrybucji znajduj¹ce siê w mieœcie, jednak na jego obrze¿ach,
poza historyczn¹ zabudow¹, przy wyjazdach z autostrad. Do projektu zaanga¿owano w³adze, operatorów transportowych i stowarzyszenia handlowe. Miasto
podzielono na strefy i dla ka¿dej z nich wyró¿niono godziny, w których pojazdy
z dostawami dla konkretnych bran¿ mog¹ siê poruszaæ. Œcis³e centrum sta³o siê
Stref¹ Ograniczonego Ruchu. W Treviso zastosowano green mobility, czyli zwiêkszenie dostêpnoœci, elastycznoœci, atrakcyjnoœci i jakoœci informacji w odniesieniu do transportu publicznego; osi¹gniêto rozwój „zielonych us³ug” (rower, auta
elektryczne); wdro¿ono system parkingowy dla logistyki miejskiej, strefy kontrolowanego dostêpu oraz rozwi¹zania „park + ride”. Za³o¿enia osi¹gano przez
ponowne zaplanowanie stref za³adunku i roz³adunku oraz wygospodarowanie
celowych zatoczek; wybudowanie stacji rowerowych – wypo¿yczalni i parkingów oraz nowych œcie¿ek; zorganizowanie systemu zbiorowych taksówek; inwestycje w aplikacje na smartfony; promocjê pojazdów elektrycznych oraz instalacjê stacji ³aduj¹cych w miejscach parkingowych.
W Norwegii10, w Trondheim, w³adze miasta skupi³y siê na promocji transportu publicznego oraz redukcji emisji CO2 do 2015 r. o 30% w porównaniu z 2008 r.,
zmniejszenie zu¿ycia energii w budynkach poczty norweskiej do 2015 r. o 15%
oraz plan poddawania 91% materia³ów recyklingowi w 2015 r. Zmieniono rów-

8
9

10

Serwis ekologicznego transportu, http://www.info.clicktrans.pl/ [dostêp: 30.03.2014].
M. Matusiewicz, Nowoczesne rozwi¹zania z zakresu city logistics, „Infrastruktura Transportu” 2014,
nr 1, s. 40–43.
Ibidem.
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nie¿ koncepcjê dystrybucji poczty i paczek – wczeœniej z sortowni wyje¿d¿a³a
okreœlona liczba aut z poczt¹ zwyk³¹ i z paczkami; obecnie wszystkie przesy³ki
przewo¿one s¹ z sortowni do centrum, a stamt¹d rozwo¿one autami elektrycznymi lub wózkami do odbiorców. Paczki natomiast dostarcza siê wzd³u¿ g³ównej autostrady i stamt¹d s¹ rozwo¿one równie¿ ekologicznymi pojazdami.
W Anglii, w Londynie, stworzono program Freight Journey Planner. Firma
Transport for London przygotowa³a dla przedsiêbiorstw transportowych u¿yteczne narzêdzie w postaci portalu „Freight Journey Planner”, na którym ka¿dy
dostawca/za³adowca mo¿e tak zaplanowaæ swoj¹ podró¿, by unikn¹æ nieprzewidzianych niedogodnoœci. Na stronie http://freightplanner.tfl.gov.uk u¿ytkownik wpisuje wymiary pojazdu, jego masê, miejsce wjazdu, miejsce docelowe
i przewidywany czas postoju na za³adunek/roz³adunek. System znajduje trasê,
wskazuje czas i najwa¿niejsze obostrzenia. Przed olimpiad¹ w 2012 r. jej zadaniem by³o zniechêcenie jak najwiêkszej liczby dostawców do wjazdu do miasta
w godzinach szczytu. Sztuk¹ by³o wypracowanie sposobu komunikacji z bran¿¹
w taki sposób, aby: zmniejszyæ liczbê dostaw, zreorganizowaæ je czasowo, zmodyfikowaæ ich trasê, poprawiæ model funkcjonowania. Trzeba by³o to osi¹gn¹æ,
uwzglêdniaj¹c zarówno potrzeby bran¿y (koszty, poziom obs³ugi, reputacja,
niezawodnoœæ dostaw), jak i w³adz (kongestia, jakoœæ powietrza, bezpieczeñstwo, niezawodnoœæ czasu podró¿y). Do œrodowiska docierano przez plakaty,
ulotki, kampanie radiowe, spotkania, mailing i warsztaty. Porozumienie osi¹gniêto poprzez zebrania i rozmowy z przedstawicielami bran¿y oraz dziêki nowym regulacjom i systemowi kar wspieranych systemem kamer CCTV. Czêœæ
dostaw przeniesiono z godzin szczytu na godziny póŸniejsze lub nocne. Kolejny
londyñski pomys³ to projekt „Wspó³praca i Konsolidacja” dla Regent Street11.
Przed igrzyskami zlecono firmie ARUP zbadanie rejonu Regent Street, by zdefiniowaæ charakter, rodzaj i czas dostaw. Celem by³o poprawienie przepustowoœci
ulicy, jakoœci powietrza, redukcja ha³asu oraz zwiêkszenie dostêpnoœci dla pieszych. Badanie wykaza³o, ¿e du¿a czêœæ dostaw ma podobny profil, zw³aszcza
jeœli chodzi o biura znajduj¹ce siê nad sklepami (papier, woda, gazety, posi³ki).
Zamierzeniem by³o osi¹gniêcie wspó³pracy biznesu skumulowanego na Regent
Street, a nastêpnie skonsolidowanie i zintegrowanie potrzeb przedsiêbiorców
poprzez stworzenie centrum logistycznego w centrum Londynu, jednak poza
stref¹ kongestii, by unikn¹æ pustych lub niepe³nych przejazdów, a tym samym –
zmniejszyæ ich liczbê. Z nowego centrum konsolidacji do ostatecznych odbiorców wyje¿d¿a mniejsza liczba aut wype³nionych do pe³na, czêsto elektrycznych. W angielskim Norwich12 biopaliwem jest napêdzanych 20% pojazdów
transportu publicznego. W efekcie emisja CO2 zosta³a ograniczona o 600 ton rocznie. Autobusy, które u¿ywaj¹ tych paliw, mog¹ korzystaæ z wydzielonych dla
11
12

M. Matusiewicz, Innowacyjne rozwi¹zania komunikacyjne w Londynie, „Logistyka” 2013, nr 3, s. 12–16.
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Przegl¹d nowoczesnych rozwi¹zañ w zakresie logistyki miejskiej

83

nich buspasów, co skraca czas podró¿y œrednio o 12 minut. Do 15% zwiêkszono
udzia³ pojazdów transportu publicznego wyposa¿onych w silniki EURO 5. Kierowcy autobusów uczestnicz¹ w darmowych kursach ekonomicznej jazdy.
Czêstotliwoœæ przyjazdów autobusów zwiêkszy³a siê dwukrotnie. Ulepszono
komunikacjê miêdzy autobusami a kolej¹.

2. Strefa Niskiej Emisji
Strefy Niskiej Emisji to obszary miast objête op³atami za wjazd do nich w celu
redukcji ruchu. W Europie jest 235 Stref Niskiej Emisji (LEZ, Low Emission Zones),
z czego 53 w Niemczech. Pierwsze strefy zosta³y wprowadzone 1 stycznia 2008 r.
w Berlinie, Hanowerze i Kolonii. Wjazd do centrum Berlina jest niedozwolony
dla aut bez odpowiedniej plakietki zaœwiadczaj¹cej czystoœæ spalin. Zakres strefy
to obszar zasiêgu linii szybkiej kolei miejskiej S-Bahn. Rozwi¹zanie to zastosowano w Londynie, od 2003 r. funkcjonuje strefa kongestii – obszar œcis³ego centrum miasta, do którego wjazd jest p³atny. Op³ata wynosi 10 GBP. Ma to zniechêciæ posiadaczy pojazdów indywidualnych do wjazdu do miasta i zachêciæ
ich do korzystania z komunikacji publicznej. Grzywna za nieuiszczenie op³aty
to 120 GBP. W Szwecji, w Sztokholmie i Göteborgu obowi¹zuje tak zwana
trängselskatt, czyli op³ata za wjazd do centrum aglomeracji. Zarobione w ten
sposób pieni¹dze s¹ przeznaczane na rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
Koszt ca³odniowego wjazdu do centrum stolicy to oko³o 7,28 EUR (60 SEK). We
W³oszech stosuje siê na przyk³ad ITS (Intelligent Transport Systems – inteligentne
systemy transportowe). Ich efektem s¹ fale zielonych œwiate³ czy monta¿ ekranów informuj¹cych o zakorkowanych miejscach w mieœcie. W Mediolanie
wprowadzenie ITS-ów ju¿ po pierwszym roku zmniejszy³o zanieczyszczenie
cz¹stkami sta³ymi a¿ o 57%. W mieœcie tym wprowadzono równie¿ p³atny
wjazd do centrum miasta (tzw. Area C; zast¹pi³ on system Ecopass). W Norwegii
system p³atnego wjazdu do centrum miast obowi¹zuje w Bergen (1986 r.), Oslo
(1990 r.) i Trondheim (1991 r.)13. Na rysunku 3 przedstawiono mapê wszystkich
stref LEZ w Europie.
Równie¿ w Polsce podjêto próby zniechêcenia u¿ytkowników do korzystania
z pojazdów osobowych, by korzystali z komunikacji publicznej i rowerów.
W dokumencie Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Systemu Transportowego
Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne zapisano14: „Niezale¿nie od op³at za
parkowanie, w dalszej przysz³oœci w celu ograniczania u¿ywania samochodów
osobowych oraz powi¹zania korzystania z infrastruktury drogowej z ponosze13
14

Serwis ekologicznego transportu, http://www.info.clicktrans.pl/ [dostêp: 30.03.2014].
Ibidem.
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Rysunek 3. Europejskie Strefy Niskiej Emisji (ograniczeñ wjazdu do centrum)
ród³o: Urban Acces Regulations in Europe, Low Emission Zones Charging Schemes Weight Restrictions http://www.lowemissionzones.eu/ [dostêp: 30.03.2014].

niem kosztów jej budowy i eksploatacji, rozwa¿one bêd¹ mo¿liwoœci wprowadzenia w Warszawie: op³at za korzystanie z wybranych elementów uk³adu drogowego (np. mostów i tuneli), op³at za wjazd do obszaru centralnego. Tego typu
rozwi¹zania funkcjonuj¹ ju¿ w ró¿nych miastach œwiata, np. Singapur, Oslo, czy
Londyn. Op³aty za wjazd do centrum funkcjonuj¹ tak¿e w Sztokholmie. Doœwiadczenia londyñskie pokazuj¹, ¿e wprowadzenie op³at za wjazd do centrum
Londynu spowodowa³o zmniejszenie liczby pojazdów wje¿d¿aj¹cych do tego
obszaru o oko³o 18%. Spowodowa³o to zmniejszenie o ok. 30% strat czasu powodowanych zat³oczeniem ulic”. Podobne plany ma te¿ Kraków15. W Trójmieœcie
pod koniec 2014 r. ma funkcjonowaæ system Tristar – zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem, który ma przyczyniæ siê do skracania czasu
15

Ibidem.
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przejazdu w aglomeracji. W wielu miastach Europy, w tym miêdzy innymi
w Warszawie, funkcjonuje system wypo¿yczalni rowerów. Mapa parkingów rowerowych roz³o¿ona jest doœæ gêsto w ca³ym mieœcie. Uwzglêdniaj¹c, ¿e pierwsze 20 minut jest bezp³atne, mo¿na z ³atwoœci¹ przemieszczaæ siê po mieœcie
w odcinkach 20-minutowych, bez obaw o parkowanie roweru – zostawia siê go
w kolejnej stacji dokowania.

3. Inne europejskie projekty dotycz¹ce logistyki miejskiej
W ramach Unii Europejskiej jest realizowany program Zrównowa¿ona Logistyka Miejska poprzez Politykê Regionaln¹ (SUGAR, Sustainable Urban Goods Logistics Achieved by Regional and Local Policies). Obszarem jego zainteresowañ jest
problem nieefektywnego i niewydajnego zarz¹dzania miejsk¹ spedycj¹ oraz
dystrybucj¹ dóbr jako g³ównego komponentu miejskiego systemu transportowego i Ÿród³a zanieczyszczeñ powietrza. Program SUGAR promuje wymianê
doœwiadczeñ, panele dyskusyjne i transfer wiedzy oraz dobrych praktyk.
W programie uczestnicz¹ m.in. obszary, miasta i instytucje: Region Emilia Romagna we W³oszech, miasto Londyn (i instytucja Transport for London), Pary¿,
Barcelona, Palma de Mallorca, Kreta, Ateny, Poznañ. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy Instytut Logistyki i Magazynowania16. Kolejne projekty dotycz¹ce logistyki miejskiej to ENCLOSE, PERHT czy CIVITAS. Celem projektu
ENCLOSE jest rozwój tak zwanych dzia³añ miêkkich, czyli promocja, rozpowszechnianie wiedzy i zwiêkszanie œwiadomoœci u¿ytkowników miast. Programy z tego projektu wdro¿ono we W³oszech, Norwegii i Holandii. W norweskim
Trondheim poczta rozwozi przesy³ki pojazdami z silnikami EURO 5. We w³oskiej Lucce powsta³o miejskie centrum konsolidacji (Luccaport) – serwis tak zwanej ostatniej mili17. Celem projektu PERHT jest zarz¹dzanie przestrzeni¹ parkingow¹, postrzegan¹ jako kluczowy element zwiêkszenia dostêpnoœci i mobilnoœci. Wiêkszy ruch na miejscach parkingowych jest to¿samy ze wzrostem ich
liczby. Cel osi¹gano poprzez planowanie stref za³adunku i roz³adunku oraz
przez system kar. Wprowadzono te¿ ró¿ne aplikacje na smartfony, które u³atwi¹
poruszanie siê po mieœcie. Projekt CIVITAS pomaga zdefiniowaæ i zaimplementowaæ zmiany, zintegrowaæ technologiê oraz „miêkkie” dzia³ania polityki w dziedzinie energetyki i transportu; zak³ada wspó³pracê w³adz miast z u¿ytkownikami przestrzeni miejskiej poprzez szerzenie wiedzy, dobre praktyki i wymianê
doœwiadczeñ18.
16

17

18

Sustainable Urban Goods Logistics Achived by Regional and Local Policies (SUGAR), publikacja
programu UE „Interreg IVC”, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Bolonia 2011.
Serwis ostatniej mili oznacza tworzenie centrum konsolidacji na obrze¿ach miasta, gdzie dostawy
do centrum s¹ konsolidowane i planowane na przejazd ostatniego odcinka w mieœcie.
M. Matusiewicz, Nowoczesne...
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4. Samochody elektryczne
Europejskie miasta popularyzuj¹ pojazdy elektryczne, jeœli chodzi o dostawy
do centrów miast. Z kolei w Stanach Zjednoczonych promuje siê je jako pojazdy
u¿ytkowe, indywidulane. Samochody elektryczne s¹ promowane jako zwiastun
przyjaznej œrodowisku przysz³oœci19.
Elektryczne samochody co prawda nie emituj¹ CO2 na drodze, jednak energia zu¿yta w procesie ich produkcji i do systematycznego ³adowania baterii –
ju¿ tak, i to znacznie wiêcej ni¿ mo¿na sobie wyobraziæ. Analiza „Journal of Industrial Ecology” z 2012 r. wskazuje, ¿e niemal po³owa CO2 emitowanego przez
okres ¿ycia samochodu elektrycznego pochodzi z energii zu¿ywanej do jego
produkcji, co dotyczy zw³aszcza baterii. Wydobycie litu jest dalekie od ekologicznego. St¹d analizy cyklu ¿ycia takiego pojazdu wskazuj¹, ¿e na ka¿d¹ przejechan¹ milê przeciêtny samochód elektryczny poœrednio emituje oko³o 170 g CO2.
Jeœli pojazd elektryczny przejedzie przez cykl eksploatacji 50 000 mil, to wskutek
emisji – w procesie jego produkcji – do atmosfery przeniknie wiêcej dwutlenku
wêgla ni¿ w przypadku podobnej wielkoœci samochodu napêdzanego benzyn¹,
który pokona tê sam¹ odleg³oœæ20.
Na pewno nale¿y uwzglêdniaæ powy¿sze zastrze¿enia, promuj¹c pojazdy
elektryczne. Pomys³ eliminacji emisji zanieczyszczeñ z miast jest powszechnym
pragnieniem. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w istocie emisja jest w ten sposób
przenoszona z oœrodków miejskich, nie zaœ ca³kowicie eliminowana.
Prawdziwym wyzwaniem jest uzyskanie energii w sposób nieszkodz¹cy œrodowisku i tañszy ni¿ paliwa kopalne. To wymaga zwiêkszenia œrodków finansowych przekazywanych na dalsze badania.

Zakoñczenie
W miastach o zabudowie historycznej – zarówno w Europie, jak i w Stanach
Zjednoczonych – poszukuje siê metod na usprawnienie ruchu w przestrzeni
miejskiej. Rozwój ten musi postêpowaæ w zgodzie z oczekiwaniami spo³ecznymi i poszanowaniem œrodowiska. W Europie promuje siê pojazdy elektryczne
dla dostaw, reorganizuje siê koncepcje dystrybucji w miastach oraz szuka siê
metod zniechêcenia do korzystania z pojazdów indywidualnych (strefy p³atnego parkowania, p³atny wjazd do centrum, strefy ograniczonego ruchu, strefy
zamkniête dla ruchu). W Stanach Zjednoczonych poszukuje siê pomys³ów na
efektywniejsze zarz¹dzanie przestrzeni¹ miejsk¹. Prawdziwym wyzwaniem jest
19
20

Ibidem.
B. Lomborg, Green Cars Have a Dirty Little Secret, The Wall Street Journal online, 11.03.2013,
http://online.wsj.com/ [dostêp: 27.03.2014].
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wynalezienie nie tylko niskoemisyjnych pojazdów, ale niskoemisyjnej produkcji
energii do nich.
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THE REVIEW OF MODERN CITY LOGISTICS SOLUTIONS
(Summary)
In the historical cities in Europe and US we can observe multiple ideas for improving
traffic in the urban space. This development has to proceed according to the expectations
of society and with respect for the environment. In Europe many EU programmes promote electric vehicles for the deliveries. There are also concepts for the reorganisation of
distribution process and looking for the methods of discourage people to use private
vehicles. In the United States, New York, Manhattan, they mostly look for ideas to more
effective management of urban space. The real challenge is to find not only low-emission
vehicles, but a low-carbon energy production for them.
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RECENZJA KSI¥¯KI KRYSTYNY WOJEWÓDZKIEJ-KRÓL
I RYSZARDA ROLBIECKIEGO
PT. POLITYKA ROZWOJU TRANSPORTU

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego wyda³o w roku 2013 kolejn¹
wartoœciow¹ pozycjê naukow¹ autorstwa prof. Krystyny Wojewódzkiej-Król
i prof. Ryszarda Rolbieckiego pt. Polityka rozwoju transportu. Autorzy wywodz¹
siê z Katedry Polityki Transportowej Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdañ- skiego. W ich dorobku znajduje siê wiele cennych podrêczników wykorzystywanych przez polskie œrodowiska akademickie w kszta³ceniu ekonomistów
transportu i logistyków.
Prezentowana publikacja jest podrêcznikiem akademickim, ale ma tak¿e
znamiona monografii, rozwa¿aj¹cej o istocie, stanie, mechanizmach i skutkach
polityki transportowej. Wysoki walor poznawczy i aplikacyjny ksi¹¿ki przejawia
siê nie tylko w uporz¹dkowanej, jasnej wyk³adni tzw. morfologii polityki transportowej, ale tak¿e w przekonuj¹cych s¹dach wartoœciuj¹cych efekty polskiej
i unijnej polityki transportowej determinowanej wymogiem zrównowa¿onego
rozwoju spo³eczno-gospodarczego. S¹ one oparte na przyjêtym przez Autorów
ksi¹¿ki przes³aniu, ¿e rozwój transportu i efektywne jego funkcjonowanie mo¿e
zapewniæ jedynie polityka rozwoju transportu, która uwzglêdnia³aby odrêbnoœæ
czynników wytwórczych w transporcie i jednoczeœnie specyfikê us³ug transportowych.
Wysoka pozycja naukowa i ekspercka Autorów ksi¹¿ki przekonuje o potrzebie rozpowszechnienia jej treœci i wykorzystania w procesie dydaktycznym.
Publikacja liczy 221 stron i obejmuje siedem rozdzia³ów o rozbudowanej
strukturze wewnêtrznej, co zobrazowano poni¿ej. Jej treœæ oparta jest na bogatej
faktografii, wykorzystuj¹cej krajowe i unijne Ÿród³a informacji. Ksi¹¿ka jest nowoczesna w swoim kszta³cie dziêki bardzo starannej i wyszukanej szacie graficznej, co wspiera proces poznawczy zawartej w niej treœci.
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Rozdzia³ I. ISTOTA POLITYKI TRANSPORTOWEJ
1.1. Miejsce polityki transportowej w polityce gospodarczej
1.2. Pojêcie i determinanty polityki transportowej
1.3. Zasady polityki transportowej
Rozdzia³ II. STRUKTURA CELÓW POLITYKI TRANSPORTOWEJ
2.1. Syntetyczny cel polityki transportowej
2.2. Cele wed³ug kryterium przedmiotowego
2.3. Cele wed³ug kryterium czasowego
2.4. Cele wed³ug kryterium przestrzennego
Rozdzia³ III. PRZEDMIOTY I PODMIOTY POLITYKI TRANSPORTOWEJ
3.1. Okreœlenie przedmiotu i podmiotu polityki transportowej
3.2. Podmioty krajowe
3.2. Podmioty miêdzynarodowe
Rozdzia³ IV. METODY I NARZÊDZIA POLITYKI TRANSPORTOWEJ
4.1. Metody polityki transportowej
4.2. Istota i w³aœciwoœci narzêdzi polityki gospodarczej
4.3. Systematyka narzêdzi polityki transportowej
Rozdzia³ V. CZYNNIKI DETERMINUJ¥CE POLITYKÊ ROZWOJU
TRANSPORTU
5.1. Specyfika infrastruktury transportu
5.2. Wspó³zale¿noœci w rozwoju transportu
5.3. Czynniki ograniczaj¹ce rozwój transportu
5.4. Degradacyjny wp³yw transportu na œrodowisko
Rozdzia³ VI. ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ TRANSPORTU W KRAJACH UE
6.1. Wspó³czesne wyzwania i problemy na rynku transportowym
6.2. Istota zrównowa¿onego rozwoju transportu
6.3. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu w UE
6.4. Proekologiczne tendencje w przewozach pasa¿erskich w krajach UE
6.5. Tendencje zmian technologii przewozów ³adunków w krajach UE
Rozdzia³ VII. WSPÓ£CZESNE PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU
W POLSCE
7.1. Ocena wspó³czesnej polityki rozwoju transportu w Polsce
7.2. Infrastruktura transportu w Polsce w œwietle standardów unijnych
7.3. Problemy zrównowa¿onego rozwoju systemu transportu pasa¿erów w Polsce
7.4. Wspó³czesne dylematy rozwoju transportu ³adunków w Polsce
Struktura ksi¹¿ki zapewnia w³aœciw¹ sekwencjê poznania, od wtajemniczenia teoretycznego, poprzez analizê wspó³czesnych uwarunkowañ polityki
transportowej, do ocen i wskazañ dylematów rozwojowych transportu. Pierwsze
cztery rozdzia³y ksi¹¿ki s¹ autorstwa prof. Ryszarda Rolbieckiego, trzy pozosta³e
prof. Krystyny Wojewódzkiej-Król.
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Rozdzia³ pierwszy pt. Istota polityki transportowej zawiera rozwa¿ania o miejscu polityki transportowej w polityce gospodarczej, formu³uje pojêcia i determinanty polityki transportowej, a tak¿e okreœla jej zasady. Autor scharakteryzowa³
zasady uniwersalne oraz te wynikaj¹ce ze specyfiki transportu. Staranna systematyka tych zagadnieñ stanowi o wk³adzie Autora w rozwój wiedzy dotychczas
prezentowanej w podrêcznikach polityki transportowej. Podobne cechy odzwierciedla rozdzia³ drugim pt. Struktura celów polityki transportowej, w którym znajduj¹ siê syntetyczne odniesienia do istoty celu polityki gospodarczej oraz kryteriów klasyfikacji celów polityki transportowej (przedmiotowego, horyzontu
czasowego oraz zasiêgu przestrzennego) opartych na zasadzie kompletnoœci i roz³¹cznoœci. Autor dokona³ retrospekcji pogl¹dów uczonych na temat celu polityki
transpor- towej, wspominaj¹c ujêcia Przemys³awa Ma³ka, Waldemara Grzywacza i Wojciecha Morawskiego. Rozdzia³ trzeci pt. Przedmioty i podmioty polityki
transportowej porz¹dkuje podstawowe pojêcia z tego zakresu oraz charakteryzuje polskie i miêdzynarodowe podmioty polityki transportowej, okreœlaj¹c ich
kompetencje, funkcje i zakres dzia³ania w odniesieniu do poszczególnych ga³êzi
transportu. Rozdzia³ czwarty pt. Metody i narzêdzia polityki transportowej zawiera wyk³adniê istoty liberalizmu i interwencjonizmu oraz charakterystycznych dla nich narzêdzi i przejawów dzia³ania (regulacja, deregulacja). Ponadto
prezentuje systematykê narzêdzi polityki transportowej. W rozdziale pi¹tym
pt. Czynniki determinuj¹ce politykê rozwoju transportu odniesiono siê do czterech
grup czynników, s³usznie przez Autorkê uznanych za najwa¿niejsze: specyfika
infrastruktury transportu, wspó³zale¿noœci w rozwoju transportu (wewnêtrzne,
zewnêtrzne), bariery rozwoju transportu, polityka pañstwa. Szeroko omówione
zosta³y warianty rozwoju transportu z punktu widzenia potrzeb transportowych
oraz skutki opóŸnionego i wyprzedzaj¹cego rozwoju. Wœród barier rozwoju
transportu (o charakterze trwa³ym oraz przejœciowym) szczególn¹ uwagê poœwiêcono ochronie œrodowiska. Analizê degradacyjnego wp³ywu transportu na
œrodowisko odniesiono do: skutków spo³eczno-gospodarczych, fizycznego wp³ywu
oraz wp³ywu na dziedzictwo narodowe. Omawiane zagadnienia Autorka
wzmocni³a faktografi¹ odnoœnie do obserwowanej w UE tendencji w poziomie
energoch³onnoœci transportu, emisji CO2 oraz wypadków drogowych. Rozdzia³
szósty pt. Zrównowa¿ony rozwój transportu w krajach UE to najszersza czêœæ
opracowania. Znajduj¹ siê tutaj bardzo interesuj¹ce i bogate w swojej szczegó³owoœci rozwa¿ania o wspó³czesnych wyzwaniach i problemach na rynku
us³ug transportowych, oparte na analizie zmian w wielkoœci przewozów osób
i ³adunków oraz ich podziale ga³êziowym. Rozwój zrównowa¿ony analizowany
jest miêdzy innymi ma podstawie ga³êziowo zró¿nicowanych jednostkowych
wskaŸników energoch³onnoœci, emisji CO2 oraz kosztów zewnêtrznych transportu w kontekœcie obowi¹zuj¹cych dokumentów strategicznych UE (Europa 2020)
oraz nowej bia³ej ksiêgi transportu. Wskazania dla kierunków rozwoju infrastruktury transportu poprzedza Autorka zdefiniowaniem przyczyn miêdzynarodo-
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wych konfliktów w tym zakresie. To twórcze podejœcie pomaga wyjaœniæ konflikty
celów w polityce transportowej pañstw cz³onkowskich UE. W zakresie rozdzia³u mieœci siê równie¿ charakterystyka sieci TEN-T w aspekcie przestrzennym,
ga³êziowym oraz Ÿróde³ finansowania. Now¹ politykê UE wobec sieci TEN-T
(wyznaczenie sieci bazowej) odzwierciedlono graficznie na mapie UE. Oryginalne podejœcie analityczne wyra¿aj¹ kolejne dwa podrozdzia³y (6.4 i 6.5)) poœwiêcone proekologicznym kierunkom zmian w przewozach pasa¿erskich w UE
oraz tendencji zmian w technologii przewozów ³adunków wraz z uzasadnieniem
dla ich dalszego rozwoju. Wartoœæ poznawcz¹ tego rozdzia³u wzmacnia bardzo
bogata i interesuj¹co przedstawiona faktografia. Rozdzia³ siódmy pt. Wspó³czesne problemy rozwoju transportu w Polsce stanowi równie bogat¹ czêœæ publikacji.
Zawarto tutaj autorskie oceny polskiej polityki transportowej i jej efektów na
przyk³adzie analizy stanu infrastruktury transportu w ujêciu ga³êziowym, wskazano g³ówne problemy zrównowa¿onego rozwoju systemu transportu pasa¿erskiego oraz dysfunkcje systemu transportowego. Szczególn¹ wartoœæ poznawcz¹
ma ostatnia czêœæ rozdzia³u, w której Autorka przedstawia wspó³czesne dylematy
zwi¹zane z rozwojem przewozów ³adunków. Warto poznaæ Jej pogl¹dy i argumentacjê w tym zakresie.
Ksi¹¿kê oceniam bardzo wysoko pod wzglêdem merytorycznym. Jej treœæ
jest przyk³adem holistycznego podejœcia do z³o¿onych zagadnieñ rozwoju polskiego i europejskiego transportu. Treœci o wysokich walorach naukowych przekazano w niej w sposób w³aœciwy dla wspó³czesnego podrêcznika. Wzorcowa
jest redakcja ksi¹¿ki. Podrêcznik bêdzie doskonale spe³nia³ swoje funkcje w macierzystej uczelni, a tak¿e w innych œrodowiskach akademickich kszta³c¹cych na
kierunkach transportu i logistyki. Z uwagi na zakres przedmiotowy publikacji
oraz oryginalny sposób ujêcia merytorycznego i graficznego trudnych problemów rozwoju wspó³czesnego transportu przewidujê tak¿e jej wysok¹ przydatnoœæ dla praktyki gospodarczej.

