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S£OWO WSTÊPNE
INTRODUCTION
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu i Logistyka
nr 52 s¹ zbiorem publikacji przygotowanych w 2014 r. w ramach badañ i studiów
pracowników Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym. S¹
one naukowym przyczynkiem zarówno do teorii, jak i do praktyki wspó³czesnego
transportu i funkcjonowania rynku transportowego. Zamieszczone w publikacji
artyku³y zosta³y przyporz¹dkowane grupom tematycznym, tj.: problemom funkcjonowania, rozwoju i przeobra¿eñ wybranych rynków us³ug, w tym transportu
lotniczego, miejskiego, kolejowego i drogowego.
Najszerzej zaprezentowano problematykê zwi¹zan¹ z rynkiem us³ug transportu lotniczego, któr¹ przedstawiono w piêciu artyku³ach. Poœwiêcono je koncepcji zrównowa¿onego rozwoju i gospodarowania œrodowiskiem naturalnych
z uwzglêdnieniem ga³êziowych uwarunkowañ, formom i metodom kooperacji
oraz wspó³czesnym modelom komunikacji marketingowej przewoŸników lotniczych. Czwarty artyku³ dotyczy popytu na samoloty komunikacyjne w nastêpnych dwóch dekadach XXI w. W kolejnym opracowaniu zaprezentowano
metodê scenariuszow¹ w prognozowaniu rozwoju transportu lotniczego na
œwiecie do roku 2030. Poszczególne opracowania to: Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju i gospodarowanie œrodowiskiem naturalnym z uwzglêdnieniem
transportu lotniczego, Formy i metody kooperacji przewoŸników lotniczych,
Wspó³czesne modele komunikacji marketingowej przewoŸników lotniczych,
Popyt na samoloty komunikacyjne na œwiecie w XXI w., Metoda scenariuszowa
w badaniach rozwoju transportu lotniczego do 2030 r.
W trzech artyku³ach, które dotycz¹ transportu miejskiego, podjêto zagadnienia badañ marketingowych, integracji transportu kolejowego i miejskiego na obszarach metropolitalnych oraz podró¿y obligatoryjnych mieszkañców polskich
miast na przyk³adzie Gdyni. S¹ to: Badania marketingowe jako podstawa planowania zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach, Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych, Podró¿e obligatoryjne mieszkañców polskich miast na przyk³adzie Gdyni.
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ród³em niektórych treœci w tej czêœci publikacji s¹ systematycznie prowadzone badania pierwotne na rynku us³ug transportu miejskiego, co stanowi
o ich naukowej unikatowoœci.
Rynek us³ug transportu kolejowego zaprezentowano, wskazuj¹c na problemy zwi¹zane z dostêpem do europejskiej infrastruktury kolei du¿ych prêdkoœci
i wydatkami struktur samorz¹dowych na transport kolejowy w Polsce w 2012 r.
Zagadnienia te omówiono w nastêpuj¹cych opracowaniach: Stawki dostêpu do
infrastruktury jako problem otwarcia przewoŸników kolei du¿ych prêdkoœci na
rynku Unii Europejskiej, Wydatki samorz¹dów województw na transport kolejowy w Polsce w roku 2012.
Na ró¿ne aspekty kszta³towania jakoœci us³ug w transporcie drogowym
wskazano w artykule zatytu³owanym: Problemy kszta³towania jakoœci us³ug
w transporcie drogowym ³adunków w opiniach przedsiêbiorców, który opracowano na podstawie wyników przeprowadzonych badañ pierwotnych.
Wyeksponowana w opracowaniach problematyka stale znajduje siê w centrum naukowego, spo³ecznego, gospodarczego oraz politycznego zainteresowania. Wynika to z postêpuj¹cych zmian w europejskiej i polskiej gospodarce
w XXI w. oraz usytuowania sektora transportu w jakoœciowo nowej sytuacji,
jego pomyœlne funkcjonowanie i rozwój jest rezultatem adaptacyjnych zdolnoœci do rynkowych struktur oraz przeobra¿eñ w Europie i na œwiecie. Przemiany
na rynku us³ug transportowych, których wyrazem s¹ dynamicznie zmieniaj¹ce
siê uwarunkowania formalnoprawne, rynkowe i biznesowe, rozwój procesów
integracji internacjonalizacji i globalizacji dzia³alnoœci gospodarczej rynków,
a tak¿e fiskalna polityka pañstwa, zwiêkszaj¹ ryzyko dzia³alnoœci wiêkszoœci jego
uczestników. Przedsiêbiorstwa transportowe zmieniaj¹ wiêc struktury organizacyjne, instrumenty ekonomiczne, metody i techniki zarz¹dzania, aby w pe³ni
dostosowaæ je do dynamicznego otoczenia i wymagañ przestrzeni „bez granic,
w ramach której zagwarantowana jest swoboda przep³ywu towarów, osób,
us³ug i kapita³u” (White Paper on Completing the Internal Market, Brussels,
June 1985) wymaga te¿ dostosowania struktury i dzia³alnoœci transportu do
za³o¿eñ koncepcji zrównowa¿onego rozwoju (Green Paper: Towards fair and
efficient pricing in transport. Policy options for internalising the external costs of
transport in the European Union, COM, (95)691final, Brussels 20.12.1995).
W œwietle zaprezentowanych uwarunkowañ widaæ, ¿e wzrasta potrzeba efektywnego dysponowania specjalistyczn¹ wiedz¹, rozwijania i pog³êbiania naukowych badañ oraz studiów nad wa¿nymi z punktu widzenia „transportowej rzeczywistoœci” problemami funkcjonowania sektora, rynku i jego podmiotów.
Przedstawiamy w publikacji przemyœlenia i oryginalne wyniki autorskich badañ, które cechuje aplikacyjny charakter rozwi¹zañ proponowanych w procesie
kszta³towania spójnego rynku us³ug transportowych w XXI w. Na wskazane
aspekty oraz innowacyjny i oryginalny charakter wybranych przez nas zagadnieñ zwrócili uwagê równie¿ recenzenci – prof. dr hab. El¿bieta Marciszewska
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ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie i prof. zw. dr hab. Zdzis³aw Kordel
z Wydzia³u Geografii Uniwersytetu Gdañskiego, którym autorzy sk³adaj¹ serdecznie podziêkowania za cenne uwagi i wskazówki odnoœnie do formy opracowañ i ich treœci.
prof. zw. dr hab. Danuta Ruciñska
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KONCEPCJA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
I GOSPODAROWANIE ŒRODOWISKIEM NATURALNYM
Z UWZGLÊDNIENIEM TRANSPORTU LOTNICZEGO
Streszczenie: W artykule skoncentrowano rozwa¿ania na koncepcji zrównowa¿onego rozwoju i problemach gospodarowania œrodowiskiem w transporcie lotniczym.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dynamicznie rozwijaj¹cy siê transport lotniczy determinuje
sprawn¹ wymianê gospodarcz¹, efektywny przep³yw kapita³ów, dóbr, us³ug i pracy
oraz swobodne przemieszczanie siê ludnoœci w globalnej skali. Jest on niezwykle innowacyjn¹ ga³êzi¹ pod wzglêdem organizacyjnym, technicznym i technologicznym,
oddzia³uj¹c¹ na œrodowisko naturalne i jego zrównowa¿ony rozwój. Systematycznemu, proekologicznemu rozwojowi ga³êzi sprzyjaj¹ postêpuj¹ce procesy liberalizacji,
deregulacji i nowelizacji prawa lotniczego oraz inwestycje infrastrukturalne.
Celem opracowania jest analiza i zaprezentowanie problematyki dotycz¹cej gospodarowania œrodowiskiem naturalnym z uwzglêdnieniem transportu lotniczego, a szczególnie realizacji za³o¿eñ koncepcji zrównowa¿onego rozwoju. Przedstawiono te¿ szereg
przyk³adów efektywnego dzia³ania w tym zakresie.
S³owa kluczowe: zrównowa¿ony rozwój, œrodowisko naturalne, transport lotniczy

THE CONCEPT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
REGARDING THE AIR TRANSPORTATION
Abstract: In this paper the concept of sustainable development as well as the environmental management in the air transportation is the main topic of consideration.
There is no doubt that the dynamic development air transportation determines the
effective economic exchange, the flow of goods, capitals and labour, as well as the dislocation of the people in global scale. The air transportation is the high innovative
branch of transport in respect of organization, technic and technology. The systematic, proekologic development of the branch is caused by the processes of the liberalization, deregulation and updating of the aviation low as well as the infrastructural
investments.
1
2
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The main purpose of this article is an analysis and the presentation of the problems
concerning the environmental management in the air transport with the respect of
the sustainable development. Some case studies (examples) of such activities are
shown in the article.
Keywords: sustainable development, environment, air transport

Wprowadzenie
Dynamicznie rozwijaj¹cy siê transport lotniczy determinuje sprawn¹ wymianê
gospodarcz¹, efektywny przep³yw kapita³ów, dóbr, us³ug i pracy oraz swobodne
przemieszczanie siê ludnoœci. Jest on niezwykle innowacyjn¹ ga³êzi¹ pod wzglêdem organizacyjnym, technicznym i technologicznym, oddzia³uj¹c¹ na œrodowisko naturalne i jego zrównowa¿ony rozwój. Systematycznemu, proekologicznemu rozwojowi ga³êzi sprzyjaj¹ postêpuj¹ce procesy liberalizacji, deregulacji
i nowelizacji prawa lotniczego oraz inwestycje infrastrukturalne.
Celem opracowania jest analiza i zaprezentowanie problematyki dotycz¹cej
gospodarowania œrodowiskiem naturalnym w transporcie lotniczym ze szczególnym uwzglêdnieniem za³o¿eñ koncepcji zrównowa¿onego rozwoju.

1. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju – aspekty strategiczne
Zrównowa¿ony rozwój, czyli zachowanie jakoœciowych walorów œrodowiska
naturalnego przy niezbêdnym wzroœcie wiod¹cych gospodarek do zwiêkszania
kompleksowej spójnoœci spo³ecznej, jest jednym z najpowa¿niejszych wyzwañ
wspó³czesnego œwiata. Sta³ siê on przedmiotem zainteresowania i ingerencji wielu gremiów i organizacji miêdzynarodowych. Wœród nich nale¿y wskazaæ m.in.:
– Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Œrodowiska (UNEP),
– Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP),
– instytucje Unii Europejskiej, w tym:
– Parlament Europejski,
– Komisja Europejska,
– Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny.
Zrównowa¿ony rozwój jest tak¿e wa¿nym elementem systemu prawa miêdzynarodowego. Najwa¿niejsze akty legislacyjne w tym zakresie to: Agenda 21 i Konwencja o dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska3.
W formalnoprawnym kontekœcie zrównowa¿ony rozwój zosta³ okreœlony
bardzo szczegó³owo. Aktualnie w krajach europejskich jest realizowana Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju przyjêta w 2001 r., doprecyzowana w 2005 r.

3

ec.europa.eu/europe.2000 [dostêp 14.08.2014].
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W czerwcu 2006 r. Rada Europejska przyjê³a Odnowion¹ Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju UE skierowan¹ do rozszerzonej Wspólnoty z uwzglêdnieniem
szerszego, globalnego wymiaru problemu. Do g³ównych celów odnowionej
strategii zaliczono dzia³ania w zakresie ochrony œrodowiska, sprawiedliwoœci
i spójnoœci spo³ecznej, dobrobytu gospodarczego i spo³ecznego oraz realizacji
zobowi¹zañ w skali miêdzynarodowej. W obszarach polityki gospodarczej, ekologicznej i spo³ecznej wyodrêbniono siedem kluczowych wyzwañ, w tym:
– ograniczanie zmian klimatycznych i promowanie czystej energii,
– zapewnienie, by systemy transportowe odpowiada³y re¿imom œrodowiskowym, a jednoczeœnie spe³nia³y potrzeby gospodarcze i spo³eczne,
– promowanie zrównowa¿onych wzorców produkcji i konsumpcji,
– proekologiczne zarz¹dzanie i przeciwdzia³ania nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych,
– promowanie wysokiej jakoœci zdrowia publicznego na niedyskryminuj¹cych
zasadach,
– budowanie solidarnego spo³eczeñstwa opartego na integracji spo³ecznej i zagwarantowanie wysokiej jakoœci ¿ycia obywateli,
– aktywne promowanie zrównowa¿onego rozwoju na forum miêdzynarodowym oraz zagwarantowanie zgodnoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych polityk UE z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, równie¿ z podjêtymi przez
UE miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami4.
W strukturze dokumentu wyodrêbniono:
– ramy ogólne strategii,
– instrumenty zrównowa¿onego rozwoju,
– problemy integracji polityki œrodowiskowej w krajach cz³onkowskich z uwzglêdnieniem polityk wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz dzia³añ podejmowanych w okreœlonych regionach geograficznych.
W ramach ogólnych europejskiej strategii zrównowa¿onego rozwoju wyeksponowano problemy dotycz¹ce celowoœci jej opracowania, globalnego partnerstwa na rzecz jej spójnej realizacji, dokonano analizy postêpu w tej dziedzinie
w rok po œwiatowym szczycie ekologicznym w sprawie zrównowa¿onego rozwoju, a tak¿e przegl¹du polityki ochrony œrodowiska w latach 2007 i 2008.
W czêœci dotycz¹cej instrumentarium zrównowa¿onego rozwoju okreœlono
wskaŸniki œrodowiskowe, strategiczne aspekty zrównowa¿onego wykorzystania zasobów naturalnych, ramowe programy na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (CIP) (2007–2013) oraz pomocy ma³ym i œrednim, czystym i konkurencyjnym przedsiêbiorstwom. Ponadto okreœlono ramy i zasady wspierania spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw, og³oszono agendê dla zrównowa¿onej
i konkurencyjnej turystyki europejskiej, zasady funkcjonowania Globalnego
Funduszu Efektywnoœci Energetycznej oraz Energii Odnawialnej.
4

http:// www.mg.gov.pl [dostêp 14.08.2014].
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W czêœci dotycz¹cej problematyki integracji polityki œrodowiskowej w krajach cz³onkowskich przedstawiono strategiê w³¹czania zagadnieñ œrodowiska
do polityk Unii Europejskiej, wyodrêbniaj¹c dzia³ania w ramach polityk wewnêtrznych poszczególnych krajów w nastêpuj¹cych sferach: przemys³ i œrodowisko,
promocja zrównowa¿onego rozwoju w przemyœle wydobywczym niezwi¹zanym z energi¹, budowa zrównowa¿onej przysz³oœci dla akwakultury wraz ze
strategi¹ na rzecz rozwoju akwakultury europejskiej, polityka gospodarcza,
transport i œrodowisko wraz z internalizacj¹ zewnêtrznych kosztów dzia³alnoœci
transportowej ze szczególnym wskazaniem na transport lotniczy oraz w zakresie ekologicznych zamówieñ publicznych. W kontekœcie polityk zewnêtrznych
wskazano na koniecznoœæ uwzglêdniania problemów œrodowiskowych i zrównowa¿onego rozwoju w stosunkach ponadregionalnych i ponadpañstwowych
oraz we wspólnotowej polityce wspó³pracy.
W aspekcie dzia³añ odnosz¹cych siê do okreœlonych regionów geograficznych,
wypracowano strategiê tematyczn¹ w sprawie œrodowiska miejskiego oraz zagadnienia rozwoju i zintegrowanego zarz¹dzania strefami przybrze¿nymi5.
W ujêciu szczegó³owym zrównowa¿ony rozwój oznacza:
– budowanie konkurencyjnej, niskoemisyjnej gospodarki, racjonalnie i oszczêdnie wykorzystuj¹cej dostêpne zasoby,
– ochronê naturalnego œrodowiska poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i utraty bioró¿norodnoœci,
– wykorzystanie pozycji Europy w pracach naukowo-badawczych na rzecz
nowych, przyjaznych dla œrodowiska technologii i metod produkcyjnych
oraz innych mo¿liwych rozwi¹zañ,
– wdra¿anie innowacyjnych, efektywnych i inteligentnych sieci energetycznych,
– wykorzystanie transeuropejskich sieci zapewniaj¹cych dodatkow¹, rynkow¹
przewagê konkurencyjn¹ europejskim przedsiêbiorstwom produkcyjnym,
g³ównie z sektora MSP,
– poprawê warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiêbiorczoœci,
– pomoc konsumenck¹ w zakresie dokonywania proekologicznych wyborów6.
W marcu 2010 r. Komisja Europejska przyjê³a Strategiê EUROPA 20207. Zaprezentowano w niej spo³eczn¹ wizjê gospodarki rynkowej w Europie XXI w.8
w aspekcie przemian europejskich regionów w inteligentne i zrównowa¿one
obszary gospodarcze zgodnie z programem reform bazuj¹cym na rozwoju opartym na wiedzy i innowacjach, rozwoju zrównowa¿onym i sprzyjaj¹cym w³¹czeniu spo³ecznemu. Nale¿y wskazaæ m.in. na Projekt nr 5 pt. „Europa efektywnie
5
6
7

8

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable/environment [dostêp 28.08.2014].
ec.europa.eu/europe.2020 [dostêp 28.08.2014].
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, COM(2010) 2020 [dostêp 29.08. 2014].
zielonalinia.gov.pl [dostêp 28.08.2014].
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korzystaj¹ca z zasobów”, zak³adaj¹cy uniezale¿nienie wzrostu gospodarczego
od nadmiernego wykorzystania zasobów, wdro¿enia gospodarki niskoemisyjnej
dziêki zwiêkszonemu wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³ energii, modernizacji transportu i wiêkszej promocji efektywnoœci energetycznej.
W aspekcie ekonomicznym ide¹ zrównowa¿onego rozwoju jest rachunek
ci¹gniony kosztów decyzji gospodarczych i spo³ecznych. Tak¹ definicjê doœæ
rzadko napotyka siê w literaturze przedmiotu, mimo ¿e w XXI w. problemy racjonalnego gospodarowania œrodowiskiem naturalnym stanowi¹ ¿ywotny problem w skali globalnej. Potwierdzi³ to m.in. Komunikat Komisji z dnia 21 lutego
2002 r. pt. „W kierunku globalnego partnerstwa dla zrównowa¿onego rozwoju”,
wydany jako efekt postanowieñ Rady Europy w Goeteborgu oraz uzupe³nienie
unijnej Strategii na rzecz zrównowa¿onego rozwoju z maja 2001 r. w zakresie
gospodarczych, spo³ecznych, œrodowiskowych, finansowych i spójnoœciowych
problemów wspólnotowych polityk na wszystkich szczeblach9.
Poza wymienionymi strategiami koncepcja zrównowa¿onego rozwoju jest
eksponowana w innych europejskich dokumentach i inicjatywach. S¹ to m.in.:
– Bia³e ksiêgi, tj. dokumenty zawieraj¹ce polityczne deklaracje i oficjalne propozycje kierunków zmian oraz dalszego rozwoju wspólnej polityki. Wprawdzie nie s¹ one obligatoryjne i wi¹¿¹ce, jednak sk³aniaj¹ do respektowania
ich zapisów np. w kwestiach planu utworzenia jednolitego, europejskiego
obszaru transportu czy te¿ d¹¿eñ do osi¹gniêcia konkurencyjnego, zasobooszczêdnego systemu obs³ugi transportowej;
– Zielone ksiêgi, tj. sektorowe dokumentacje Komisji Europejskiej, dotycz¹ce
specjalistycznych obszarów integracji, których celem jest inicjowanie projektów, dyskusji lub konsultacji na okreœlone tematy. Przyk³adem korzystnego
efektu jest wydanie Bia³ej ksiêgi „TEN-T: Przegl¹d polityki w kierunku lepiej
zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w s³u¿bie wspólnej polityki transportowej”;
– komunikaty Komisji Wspólnot Europejskich w formie inicjatyw na rzecz doskonalenia wskaŸników makroekonomicznych z uwzglêdnieniem spo³ecznego rozwoju i ekologicznej równowagi;
– opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, w tym w sprawie
perspektyw strategii zrównowa¿onego rozwoju10.
Oczekiwanym postêpem w analizowanej dziedzinie s¹ regionalne programy
operacyjne m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko. Obejmuj¹
one celow¹ pomoc wspólnotow¹ dla Polski w ramach celu Konwergencja.
Rz¹d RP w 1990 r. opracowa³ po raz pierwszy dokument pt. Polityka Ekologiczna Pañstwa i przyj¹³ go w dniu 10 maja 1991 r. Problemy tzw. ekorozwoju wyeksponowano doœæ ogólnie, aczkolwiek pojawienie siê tej problematyki w do9
10

europa.eu/legislation [dostêp 28.08.2014].
www.stat.gov.pl [dostêp 29.08.2014].
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kumentacji rz¹dowej by³o zjawiskiem prze³omowym. Aktualnie, z poszanowaniem Zasady Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawy Prawo Ochrony
Œrodowiska, jest realizowana Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Polski do
2025 r. Równie¿ w dokumencie pt. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoœci.
D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju11, w rozdziale 4 zatytu³owanym: Cele
strategiczne i kierunki interwencji w obszarze konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci,
strategiczny cel 7 dotyczy zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego oraz
ochrony i poprawy stanu krajowego œrodowiska. Rozdzia³ pi¹ty tego dokumentu
w ca³oœci poœwiêcono problematyce zrównowa¿onego rozwoju kraju i wzmocnienia mechanizmów terytorialnego równowa¿enia rozwoju dla rozwijania
i pe³nego wykorzystania potencja³ów regionalnych (cel 8) oraz zwiêkszenia dostêpnoœci terytorialnej Polski przez utworzenie zrównowa¿onego, spójnego
i przyjaznego u¿ytkownikom systemu transportowego (cel 9)12.
Ponadto w wielu innych dokumentach strategicznych okreœla siê ekologiczne cele i kierunki dzia³añ w d³ugookresowej perspektywie. Podkreœla siê ich
zgodnoœæ z ustawodawstwem unijnym, zasad¹ trwa³ego i zrównowa¿onego
rozwoju oraz ekologiczn¹ i spo³eczno-ekonomiczn¹ spójnoœæ13.
Z punktu widzenia podjêtej w artykule problematyki nale¿y wskazaæ na
strategiczne dokumenty dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju transportu, w tym
transportu lotniczego. W dniu 22 stycznia 2013 r. przyjêto opracowany przez
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej œredniookresowy
dokument planistyczny – Strategiê Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektyw¹ do roku 2030). Podkreœla siê w niej koniecznoœæ d¹¿eñ do stworzenia
spójnego i sprawnego krajowego systemu transportowego zintegrowanego z systemem europejskim i globalnym. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ tylko efektywny i dobrze zarz¹dzany system obs³ugi transportowej zapewnia przyœpieszenie wzrostu
gospodarczego kraju, rozwój wymiany zagranicznej, ogranicza istniej¹ce bariery, stwarza podstawy kszta³towania doskona³ej, rynkowej oferty oraz œwiadczenia wysokiej jakoœci us³ug.
Strategia rozwoju transportu lotniczego w Polsce zosta³a w³¹czona do omówionego wczeœniej dokumentu, tj. Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 r.
(z perspektyw¹ do 2030 r.). Dokument Implementacyjny14 do tej Strategii de facto
jest celowym planem inwestycyjnym dla sektora transportu w polskich portach
lotniczych ze œrodków unijnych i finansowania dalszego rozwoju obiektów
zwiêkszaj¹cych poziom bezpieczeñstwa oraz rozwój systemów nawigacji.
11

12
13

14

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesnoœci. D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013 r., s. 1–145.
Ibidem, s. 105–118.
D. Ruciñska, Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka” 2012, nr 44,
s. 9–23.
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektyw¹ do
roku 2030), MTBiGM, Warszawa, www.mir.gov.pl [dostêp 9.08.2014].
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Dokument stanowi¹cy uszczegó³owienie Strategii Rozwoju Transportu jest
równie¿ jednym z uwarunkowañ strategicznych do opracowania Programu
Operacyjnego dotycz¹cego niskoemisyjnej gospodarki, ochrony œrodowiska,
przeciwdzia³ania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian, transportu i bezpieczeñstwa energetycznego.

2. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju a dzia³alnoœæ gospodarcza
Koncepcja, strategie i programy zrównowa¿onego rozwoju (rozwoju trwa³ego,
ekorozwoju) wyznaczaj¹ kierunki eliminowania dzia³alnoœci i zachowañ szkodliwych dla œrodowiska, promowanie sposobów proekologicznego gospodarowania oraz przyœpieszanie procesów przywracania równowagi przyrodniczej.
Wa¿ne jest, by procesy rewitalizacji i podejmowane dzia³ania nie hamowa³y
tempa rozwoju spo³eczno-gospodarczego i nie sprzyja³y zagro¿eniom ekonomicznym i spo³ecznym. Niestety, znakomita wiêkszoœæ dzia³alnoœci w sferze gospodarczej generuje powa¿niejsze lub mniej powa¿ne negatywne skutki dla
otoczenia, nacechowane ryzykiem œrodowiskowym. Najczêœciej s¹ one identyfikowane, oceniane i stanowi¹ podstawê podejmowania decyzji o ich ograniczeniu, eliminowaniu lub dalszym monitorowaniu. Problemy ochrony œrodowiska
i zrównowa¿onego rozwoju nale¿¹ w XXI w. do dzia³añ i analiz strategicznych
znakomitej wiêkszoœci podmiotów. Szczególne znaczenie przypisuje siê zagro¿eniom zwi¹zanym m.in. z:
– z niektórymi strategiami rz¹dowymi np. odnoœnie do charakteru, prowadzenia i rozwoju dzia³alnoœci,
– strategicznymi aspektami prawnymi np. w przemyœle energetycznym,
– prawem i zmianami prawa finansowego oraz prawa podatkowego,
– dzia³alnoœci¹ poszukiwawczo-wydobywcz¹,
– zapewnieniem surowców,
– dzia³alnoœci¹ operacyjn¹, w tym œrodowiskow¹,
– dzia³alnoœci¹ w obszarze sprzeda¿y dóbr i us³ug,
– sytuacj¹ spo³eczn¹ w przedsiêbiorstwie,
– kosztami wdro¿enia strategii ograniczaj¹cych lub zabezpieczaj¹cych jego
wyst¹pienie15.
Do grup najwa¿niejszego ryzyka œrodowiskowego najczêœciej kwalifikuje siê:
– niespe³nianie wymogów i przepisów prawa œrodowiskowego,
– brak uprawnieñ do emisji CO2,
– wystêpowanie powa¿nych awarii przemys³owych lub w trakcie œwiadczenia
us³ug.
15

Raport Roczny LOTOS, Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównowa¿onego rozwoju w perspektywie realizacji strategii do 2012 r., Grupa.Lotos.pl [dostêp 10.08.2014].
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Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ryzyka wynikaj¹cego z niedope³niania
przepisów prawa krajowego i wspólnotowego ulega doœæ szybko minimalizacji
dziêki ci¹g³emu monitoringowi wymogów prawa œrodowiskowego, sprawne jego
wdra¿anie lub aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym aktów prawnych.
Zarz¹dzanie ryzykiem w zakresie zmian legislacyjnych dotyczy te¿ dzia³añ
zwi¹zanych z pozyskiwaniem dostatecznej liczby uprawnieñ w danym okresie
dla urz¹dzeñ i instalacji uczestnicz¹cych we wspólnotowym systemie handlu
emisjami CO2. Nowe inwestycje (instalacje) wymagaj¹ dodatkowych limitów
emisji. Mog¹ one zostaæ przyznane po uzyskaniu pe³nych zdolnoœci produkcyjnych i zakoñczeniu procesu rozruchu.
Redukcja prawdopodobieñstwa wyst¹pienia ryzyka niepo¿¹danych œrodowiskowo zagro¿eñ, np. wyst¹pienia awarii skutkuj¹cej ponadnormatywn¹
emisj¹ zanieczyszczeñ powietrza, wód, gruntu, jest mo¿liwa dziêki ca³kowitej
identyfikacji i aktualizacji ryzyk œrodowiskowych, opracowanie sposobów likwidacji skutków zdarzeñ lub potencjalnych awarii technicznych (m.in. przez badania prewencyjne, stosowanie technik ostrzegania i zabezpieczania, ukierunkowany monitoring, systematyczne æwiczenia i szkolenia w zakresie identyfikacji
zagro¿eñ np. ha³asu, wibracji, atmosfery wybuchowej itp.). Wa¿ne jest eliminowanie ryzyk procesowo-technicznych i zwi¹zanych z ochron¹ i bezpieczeñstwem pracy okreœlonych dla ka¿dego stanowiska pracy.
Strategiczne podejœcie do problematyki zrównowa¿onego rozwoju sprawia,
i¿ niektóre niekorzystne czynniki mo¿na eliminowaæ z wieloletnim wyprzedzeniem przed ich wyst¹pieniem lub przed implementacj¹ rozwi¹zañ prawnych
w danym zakresie.
W drugiej dekadzie XXI w. wiele przedsiêbiorstw uzna³o koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju za istotny element kszta³towania pozycji rynkowej. Zgodnie z za³o¿eniami koncepcji wdro¿y³y proœrodowiskowe programy, które sta³y
siê równie¿ przedmiotem strategii komunikowania siê z rynkiem. Oto wybrane
przyk³ady gospodarowania.
Grupa LOTOS (bran¿a energetyczna wspó³pracuj¹ca na rynku paliwowym
z sektorem transportu) realizuje strategiczny program rozwojowy zwany Programem 10+, przywi¹zuj¹c znaczn¹ wag¹ do dzia³añ zgodnych z koncepcj¹
zrównowa¿onego rozwoju. W odniesieniu do firmy oznacza to uzale¿nienie
wszystkich biznesowych decyzji od rozwojowych perspektyw w trzech p³aszczyznach, tj. œrodowiskowej, ekonomicznej i spo³ecznej, co oznacza:
– osi¹ganie odpowiedzialnego, d³ugookresowego wzrostu gospodarczego
w odniesieniu do podstawowej dzia³alnoœci, a tak¿e jakoœci ¿ycia w spo³ecznym otoczeniu przedsiêbiorstwa.
– aktywn¹ ochronê zasobów naturalnych i œrodowiska z uwzglêdnieniem zobowi¹zañ podmiotów reprezentuj¹cych bran¿ê eksploatuj¹c¹ nieodnawialne
zasoby ziemi (ropê naftow¹ i gaz ziemny) z zachowaniem bezpieczeñstwa
energetycznego kraju;
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– po¿¹dany rozwój spo³eczny16.
W ramach realizacji Programu zaprojektowane zosta³y instalacje w sposób
gwarantuj¹cy nie tylko spe³nienie wymagañ UE (np. wskaŸników BAT – najlepszych dostêpnych technologii), ale tak¿e przekraczanie wymogów okreœlonych
jako wzorcowe.
Potrzeba zachowania ponadpokoleniowego dziedzictwa œrodowiska i zasobów naturalnych wymaga podejmowania wysoce racjonalnych ekonomicznie
decyzji oraz wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ ograniczaj¹cych skutki bezpoœrednich ingerencji w œrodowisko naturalne, a ze wzglêdu na lokalizacjê rafinerii w Gdañsku, przyczyniaj¹cych siê do ocalenia naturalnych ekosystemów
w regionie. Warto podkreœliæ, i¿ jednym z podstawowych celów strategicznych
Grupy LOTOS jest zmniejszanie energoch³onnoœci produkcji.
Wybrane przyk³ady proekologicznych zachowañ Grupy LOTOS to m.in.:
– zaanga¿owanie w powstanie na Pomorzu elektrociep³owni opalanej gazem
ziemnym (planowanej do wybudowania w systemie partnerskim) emituj¹cej
o 40% mniej CO2 do atmosfery ni¿ elektrownia wêglowa o takiej samej skali
i mocy,
– zmniejszenie uci¹¿liwoœci dla œrodowiska rafinerii w Gdañsku przez doprowadzenie do niej ruroci¹gu gazu ziemnego i wykorzystanie tego czystego
paliwa jako Ÿród³a energii do procesu produkcji,
– systematyczne zmniejszanie ca³kowitej emisji CO2 do atmosfery przez wykorzystanie odzyskiwanych gazów jako paliwa technologicznego.
Do Programu 10+ nawi¹zuj¹ perspektywy zrównowa¿onego rozwoju
przedsiêbiorstwa, które zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Perspektywy zrównowa¿onego rozwoju Grupy Kapita³owej LOTOS
Spo³eczna
Prawa cz³owieka, bezpieczeñstwo pracy, ochrona zdrowia,
równoœæ p³ci, zarz¹dzanie ró¿norodnoœci¹

Œrodowiskowa
Surowce naturalne, zmiany
klimatu, bioró¿norodnoœæ

Ekonomiczna
Odpowiedzialnoœæ, jakoœæ
zarz¹dzania, tworzenie
wartoœci

ród³o: www.2009Raportroczny.lotos.pl [dostêp 20.08.2014].

Odzwierciedleniem wysokiej oceny procesów technologicznych wykorzystywanych w Grupie LOTOS jest 6 lokata, poœród 106 europejskich rafinerii,
wed³ug edycji studium SALOMONA, tj. firmy oceniaj¹cej 350 najwiêkszych rafinerii na œwiecie.
Warto podkreœliæ, i¿ Grupa LOTOS uczestniczy w projekcie INNOENERGY
– „sieci wspólnot wiedzy i innowacji”. Program ten, stanowi¹cy odpowiedŸ na

16

www.2009.raportroczny.Lotos.pl [dostêp 14.08.2014].
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dzia³ania Komisji Europejskiej, aspiruje w Polsce do platformy nowych inicjatyw w zakresie zrównowa¿onego rozwoju, w ramach którego bêd¹ opracowywane rozwi¹zania z uwzglêdnieniem strategicznych i d³ugofalowych wyzwañ,
istotnych w aspekcie gospodarczym i spo³ecznym dla Europy. Bêdzie on realizowany przez miêdzynarodowe konsorcjum, koordynowane przez Karlsruhe Institute of Technology. Grupa LOTOS jest udzia³owcem tego unikatowego projektu,
w którym postawiono na rozwój czystych technologii wêglowych, procesy zgazowania wêgla i na j¹drowo-wêglow¹ synergiê polegaj¹c¹ na wykorzystaniu
ciep³a reaktorów j¹drowych w czystych technologiach i przemyœle.
Grupa LOTOS, jako podmiot zainteresowany ograniczeniem emisji gazów
cieplarnianych, g³ównie redukcj¹ emisji CO2, poszukuje nowoczesnych metod
w tym zakresie. Istniej¹ce rozwi¹zania wymagaj¹ znacznego wsparcia finansowego i s¹ bardzo energoch³onne. Istnieje zatem koniecznoœæ prowadzenia dalszych badañ nad nowymi, tañszymi i mniej energoch³onnymi technologiami.
Grupa LOTOS, wykorzystuj¹c swój dorobek i doœwiadczenie, pragnie
wspó³pracowaæ w ramach projektu nad wypracowaniem nowoczesnych metod
kszta³cenia i ich wdra¿aniem oraz rozwojem umiejêtnoœci, wiedzy i przedsiêbiorczoœci m³odych kadr, które widz¹ swoj¹ przysz³oœæ zawodow¹ w sektorze
paliwowym.

3. Transport a zrównowa¿ony rozwój
Dzia³alnoœæ transportowa jest postrzegana i oceniana jako silny czynnik zagro¿enia i degradacji œrodowiska naturalnego. W dniu 22 stycznia 2013 r. Rada
Ministrów przyjê³a w drodze uchwa³y Strategiê Rozwoju Transportu do roku
2020 (z perspektyw¹ do roku 2030). Jest to œredniookresowy dokument planistyczny, w którym wyznaczono najwa¿niejsze kierunki rozwoju polskiego
transportu z uwzglêdnieniem problemów zrównowa¿onego rozwoju. Podkreœlono w nim, i¿ nadrzêdnym „[...] celem krajowej polityki transportowej jest
zwiêkszenie dostêpnoœci terytorialnej, poprawa bezpieczeñstwa uczestników
ruchu i efektywnoœci sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego,
zrównowa¿onego i przyjaznego u¿ytkownikowi systemu transportowego [...]”17
w wielowymiarowej, spo³eczno-gospodarczej przestrzeni. Osi¹gniêcie tak sformu³owanego celu wymaga realizacji piêciu szczegó³owych celów, specyficznych
dla poszczególnych ga³êzi transportu, tj.:
– stworzenia nowoczesnej i spójnej sieci obiektów infrastrukturalnych,
– weryfikacji i poprawy sposobów gospodarowania systemem transportowym,
– poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu i przemieszczonych ³adunków,
– ograniczania negatywnego wp³ywu na œrodowisko,
17

www.mir.gov.pl [dostêp 14. 08.2014].
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– wypracowania racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych18.
Poszczególne ga³êzie transportu s¹ rozmaicie, najczêœciej krytycznie. oceniane w kategoriach zagro¿eñ i negatywnego oddzia³ywania na naturalne œrodowisko cz³owieka. Dzia³alnoœæ transportowa generuje wysokie koszty zewnêtrzne
(alternatywne) w postaci kosztów spo³ecznych i œrodowiskowych. St¹d nadrzêdnym celem polityk transportowych pañstw i Unii Europejskiej jest ukszta³towanie ponadczasowego, harmonijnego ³adu ekologicznego, ekonomicznego
i spo³ecznego okreœlanego mianem koncepcji zrównowa¿onego rozwoju19. Szacuje siê, ¿e transport zu¿ywa ponad po³owê globalnej wielkoœci konsumpcji
paliw kopalnych i ok. 1/4 œwiatowej energii zwi¹zanej z emisj¹ CO2. Transport
odpowiada równie¿ za oko³o 80% ska¿enia lokalnego œrodowiska w miastach
i 1,3 mln ofiar wypadków na œwiecie20. W kontekœcie negatywnych efektów
mo¿na sugerowaæ, i¿ globalna strategia zrównowa¿onego rozwoju dotyczy
przede wszystkim transportu jako sfery dynamicznie rozwijaj¹cej siê i coraz
bardziej aktywnej gospodarczo. Wykorzystywane œrodki transportu zu¿ywaj¹
znaczne iloœci nieodnawialnych paliw, a wzrastaj¹cy udzia³ transportu w obs³udze potrzeb gospodarki i spo³eczeñstwa wp³ywa na wzrost emisji szczególnie
szkodliwego CO2, zanieczyszczenia atmosfery, wzrost negatywnych skutków
ha³asu i wibracji.
Wzrost poziomu zewnêtrznych kosztów transportu jest efektem wzrostu
wolumenu przewozów, g³ównie w transporcie drogowym i lotniczym. Skutkuje
on znaczn¹ emisj¹ gazów cieplarnianych i zmianami klimatycznymi. Udzia³ poszczególnych kategorii kosztów w ogólnym rachunku kosztów zewnêtrznych
transportu jest nastêpuj¹cy:
– wypadki – 24%,
– zanieczyszczenie powietrza – 27%,
– zmiany klimatyczne – 30%,
– efekt cieplarniany – 7%,
– ha³as – 7%,
– zmiany krajobrazowe – 3%,
– tzw. efekt miejski – 2%.
W ujêciu ga³êziowym ich udzia³ kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
– transport drogowy – 83,7%,
– transport lotniczy – 14,0%,
– transport kolejowy – 1,9%,
– transport wodny œródl¹dowy – 0,4%.
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Ibidem.
E. Za³oga, Trendy w transporcie l¹dowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciñski, „Rozprawy i Studia” 2013, t. (CMXLVII) 873, s. 33.
Ibidem, s. 34.
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Transport drogowy powoduje najwiêksze szkody w œrodowisku, emituje do
atmosfery od 40–80% tlenków azotu, siarki i py³ów. Oznacza to, ¿e ta ga³¹Ÿ odpowiada za oko³o 30% ogó³u zanieczyszczeñ, które na obszarach zurbanizowanych mog¹ osi¹gaæ wartoœci rzêdu 70–90%. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ na jakoœæ
powiet- rza w miastach wp³ywa sposób organizacji ruchu ko³owego i stan techniczny eksploatowanych pojazdów, w tym transportu zbiorowego. Realizacja
przedstawionych celów wp³ynie na poprawê jakoœciowych standardów polskiego transportu, co powinno warunkowaæ stopniowe osi¹ganie coraz lepszych
warunków pe³nej realizacji strategii zrównowa¿onego rozwoju.
Niestety, statystyki ci¹gle potwierdzaj¹ negatywn¹ rolê transportu w degradacji naturalnego œrodowiska. Szacuje siê, ¿e wzrost zewnêtrznych kosztów
transportu wynika przede wszystkim z iloœciowego wzrostu przewozów.
Uwzglêdniaj¹c scenariusze degradacyjnego wp³ywu transportu na œrodowisko, w³adze niektórych polskich miast opracowuj¹ stosown¹ dokumentacjê,
g³ównie w postaci strategii. W 2009 r. powsta³a m.in. obszerna strategia zrównowa¿onego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 r. i na lata kolejne z uwzglêdnieniem zrównowa¿onego planu rozwoju transportu publicznego tego miasta21. Œredniookresowe strategie lub plany przygotowa³, m.in.
Gdañsk, Kraków, £ódŸ, Wroc³aw. Nawet mniejsze miasta, powiaty i gminy, np.
Wa³brzych, P³ock, Suwa³ki, Sulejówek, Milanówek, gmina Wo³omin i £omianki,
powiat Warszawa, przedstawiaj¹ oficjalne Strategie albo plany Zrównowa¿onego Rozwoju odpowiednich obszarów na okreœlone horyzontem czasowym lata.
W tym celu np. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego
opublikowa³ Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowa¿onego rozwoju22,
który s³u¿y kompleksowemu rozwi¹zywaniu mo¿liwych problemów na jego
obszarze.

4. Transport lotniczy a zrównowa¿ony rozwój
Od po³owy lat siedemdziesi¹tych XX w. rozwój transportu lotniczego cechuje dwukrotnie wy¿sze tempo rozwoju ani¿eli wzrostu dochodu narodowego23.
Systematycznie od piêædziesiêciu lat nabiera on coraz wiêkszego znaczenia
w obs³udze potrzeb przewozowych pasa¿erów i ³adunków w warunkach rozwoju procesów globalizacji, internacjonalizacji i integracji. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ czas podró¿y lotniczej jest relatywnie krótki, niekiedy nie ma alternatywy,
by dotrzeæ do najodleglejszych miejsc globu.
21
22
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www.Strategiatransportowa.um.warszawa.pl [dostêp 29. 08.2014].
Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowa¿onego rozwoju, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego, Katowice, grudzieñ 2008, s. 1–90.
M. Je¿, Transport lotniczy a zrównowa¿ony rozwój, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa,
Warszawa 2009, s. 1–176.
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Rozwój transportu powietrznego, podobnie jak wiêkszoœci ga³êzi transportu,
rozszerza skalê degradacyjnego oddzia³ywania na œrodowisko i prowadzi do zagro¿eñ lub zniszczeñ na powierzchniowo du¿ych obszarach. Najwiêksze zagro¿enia ekologiczne wynikaj¹ z wyj¹tkowego skoncentrowania zanieczyszczeñ
spalinami i zawartymi w nich toksynami, nadmiernego ha³asu lotniczego i wibracji na ograniczonych obszarach funkcjonowania lotnisk oraz przyleg³ych do
nich terenów. Efekty akustyczne i rezonansu s¹ spowodowane prac¹ wspó³czesnych, turbinowych silników odrzutowych, powszechnie wykorzystywanych
jako Ÿród³o napêdu samolotów pasa¿erskich i transportowych dalekiego zasiêgu oraz du¿ego udŸwigu. Ponadto transport lotniczy wp³ywa na ograniczenia
zabudowy w s¹siedztwie du¿ych lotnisk, a wielkie obiekty infrastruktury lotniczej zajmuj¹ znaczne powierzchnie, natomiast bie¿¹ca, naziemna dzia³alnoœæ
towarzysz¹ca dzia³alnoœci lotniczej mo¿e przyczyniaæ siê do degradacji okolicznych wód i gleb24. Istotnym problemem funkcjonowania ga³êzi jest bezpieczeñstwo i zdarzenia (wypadki) lotnicze.
Transport lotniczy przyczynia siê te¿ do efektu cieplarnianego i zanikania
pow³oki ozonowej. Mimo ¿e wp³yw ten nie jest bezpoœrednio odczuwany przez
cz³owieka, to zanieczyszczenia na du¿ych wysokoœciach pogarszaj¹ globalny
stan œrodowiska naturalnego, zanieczyszczenia lotnicze, które s¹ wydzielane na
wysokoœci kilku tysiêcy metrów i pozostaj¹ w stratosferze przez d³u¿szy czas,
powoduj¹ niepo¿¹dane konsekwencje dla œrodowiska. O skali szkodliwych substancji w atmosferze œwiadczy iloœæ paliwa spalanego przez samolot podczas
jednej godziny lotu np.: Boeing 737-500 – 5 ton, Boeing 767-200 – 6 ton, ATR 72 –
0,58–0,64 tony25. Bior¹c pod uwagê intensywnoœæ ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej, s¹ to liczby godne szczególnej uwagi.
Wbrew niektórym opiniom transport lotniczy generuje zbli¿one, podobne
lub ni¿sze iloœci szkodliwych substancji w przeliczeniu na 1 pasa¿erokilometr,
natomiast w porównaniu np. z transportem drogowym lub kolejami du¿ych
prêdkoœci s¹ one zbli¿one lub mniejsze w odniesieniu do tego samego wskaŸnika wykonanej pracy przewozowej.
Postêpowi ludzkoœci niejako naturalnie towarzyszy dynamiczny rozwój efektywnych sposobów pokonywania przestrzeni, a sposobem na zmniejszenie
uci¹¿liwoœci transportu lotniczego jest jego ci¹g³e, proekologiczne doskonalenie.
Równolegle z doskonaleniem technik i technologii przemieszczania w przestrzeni
powietrznej nale¿y poszukiwaæ rozwi¹zañ proekologicznych, neutralizuj¹cych
skutki szkodliwego oddzia³ywania i zapobiegaj¹cych skutkom narastaj¹cej degradacji.
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P. G³owacki, S. Szczeciñski, Transport lotniczy. Zagro¿enia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania,
Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013, s. 1–121.
www.lotnictwo.net.pl [dostêp 20.12.2014].
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Komisja Europejska okreœli³a trzy obszary proekologicznej aktywnoœci, które
w pe³ni odnosz¹ siê do transportu lotniczego. S¹ to dzia³ania:
– o charakterze badawczo-rozwojowych w zakresie technologii o ograniczonym wp³ywie na œrodowisko; w ramach strumienia „Sky clean” na rzecz
zmniejszenia oddzia³ywania ga³êzi na œrodowisko; priorytetowym celem jest
redukcja do 2020 r. emisji CO2 o 50% na 1 paskm, gazów NOx podczas startu
i l¹dowania o 80%, ograniczenie emisji wêglowodorów i tlenku wêgla o 50%
oraz redukcjê lotniczego ha³asu;
– zmierzaj¹ce do podniesienia efektywnoœci systemów zarz¹dzania ruchem
i przestrzeni¹ powietrzn¹; w tym celu wdro¿ono odpowiednie regulacje
ustanawiaj¹ce Jednolit¹ Europejsk¹ Przestrzeñ Powietrzn¹ i wskazano na koniecznoœæ modernizacji infrastruktury kontroli ruchu lotniczego w ramach
projektu SESAR; zak³ada siê, ¿e wp³ynie to na 10% redukcjê emisji w ka¿dym wykonanym locie; ponadto planuje siê w³¹czenie przewoŸników lotniczych do systemu handlu emisjami26.
W kwestie bezpieczeñstwa lotniczego zaanga¿owane s¹ instytucje œwiatowe,
regionalne i pañstwowe np. Miêdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Lotniczego (ang. European Aviation Safety Agency, EASA)27. W Polsce
nad bezpieczeñstwem ¿eglugi powietrznej czuwa Urz¹d Lotnictwa Cywilnego –
ULC. Aktualny, Krajowy Program Bezpieczeñstwa og³oszono w publikacji pt.
Podrêcznik Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem – ICAO 9859 3rd Edition Safety Management Manual – wydanie trzecie 2012. Ponadto ULC wydaje i aktualizuje liczne
zarz¹dzenia i rozporz¹dzenia reguluj¹ce bezpieczeñstwo ¿eglugi powietrznej,
obowi¹zki personelu i pasa¿erów linii lotniczych, zachowania organizatorów
i u¿ytkowników portów lotniczych oraz podmiotów w ich otoczeniu.
Problemy zrównowa¿onego rozwoju transportu lotniczego dotycz¹ producentów sprzêtu lotniczego, przewoŸników, portów lotniczych, wspó³pracuj¹cych na lotniskach s³u¿b lotniczych oraz podmiotów funkcjonuj¹cych w otoczeniu rynkowym ga³êzi.
Producenci sprzêtu lotniczego i przewoŸnicy podejmuj¹ liczne, niekiedy doœæ
oryginalne inicjatywy zwi¹zane z realizacj¹ tej koncepcji. Najwiêksze œwiatowe
koncerny sprzêtu lotniczego Boeing Company i Airbus Industrie wprowadzaj¹
na rynek lekkie, niezwykle aerodynamiczne konstrukcje zasilane nowoczesnymi
silnikami, charakteryzuj¹ce siê mniejszym zu¿yciem paliwa i w efekcie mniejsz¹
emisj¹ spalin i ha³asu. Standardy produkcyjno-techniczne œrodków pracy ga³êzi
s¹ bardzo wysokie z pe³nym zachowaniem re¿imów œrodowiskowych.
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A. Hoszman, Transport lotniczy a ekologia, www.PRTL.pl [dostêp 16.08.2014].
Celem powo³ania EASA w dniu 15 lipca 2002 r. by³o ujednolicenie wspólnych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa lotniczego.
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PrzewoŸnicy podejmuj¹ efektywne dzia³ania na p³aszczyŸnie technologiczno-operacyjnej. Wprawdzie s¹ szczególnie zainteresowani utrzymaniem mo¿liwie wysoce efektywnego wskaŸnika wykorzystania miejsc w samolotach (ang.
load factor), u niektórych osi¹ga on ponad 80% (dla porównania u przewoŸników drogowych wskaŸnik ten niekiedy przekracza 40%). Natomiast ich proekologiczne dzia³ania dotycz¹ obni¿ki kosztów operacyjnych zwi¹zanych z ograniczeniem zu¿ycia paliw. Dziêki paliwooszczêdnym maszynom, ograniczaniu
masy startowej samolotu poprzez niskie rezerwy paliwa na pok³adzie, instalacji
wingletów, zastosowaniu specjalnych procedur konserwacji silników lotniczych,
optymalizacji parametrów lotów, startów i l¹dowañ itd. nastêpuje ograniczenie
zu¿ycia paliwa i szkodliwych emisji i ha³asu. Na lotnisku w Warszawie w 2009 r.
wdro¿ono now¹, ekologiczn¹ œcie¿kê schodzenia samolotów CDA (ang. Continuous Descend Approach). Odrêbnym i niezwykle wa¿nym problemem jest bezpieczeñstwo ¿eglugi powietrznej pocz¹wszy od poprawnej nawigacji, nadzorowania
ruchu lotniczego i ³¹cznoœci oraz zgodnoœci procedur z prawem lotniczym.
Niektórzy przewoŸnicy, np. KLM, umo¿liwiaj¹ pasa¿erom kompensowanie
CO2 wyemitowanego podczas lotu. Linie wspólnie z proekologiczn¹ organizacj¹ WWF (World Wide Fund) i portalem www.biofuelpioneer.com wdro¿y³y
program CO2ZERO polegaj¹cy na dokonywaniu przez pasa¿erów wp³at, które
s¹ przeznaczane na finansowanie proekologicznych projektów w krajach rozwijaj¹cych siê. Korzyœci¹ dla „ekologicznych” pasa¿erów jest specjalny certyfikat
„pionier biopaliwa”. Nale¿y podkreœliæ, i¿ w dzia³alnoœæ KLM silnie wpisuje siê
aspekt ekologii i zrównowa¿onego rozwoju. Innym zastosowanym rozwi¹zaniem jest realizacja 6-miesiêcznego projektu wprowadzenia na trasy z Amsterdamu na Wyspy Karaibskie (Arubê i Bonaire) samolotu typu Airbus 330–200 napêdzanego biopaliwem uzyskiwanym ze zu¿ytego oleju spo¿ywczego. Projekt
ten jest wspierany przez rz¹d Holandii, Komisjê Europejsk¹ i Airbus Industrie,
co odpowiada realizowanej w tym rejonie œwiata koncepcji zrównowa¿onego
rozwoju, zak³adaj¹cej, ¿e do 2020 r. obie wyspy bêd¹ wolne od emisji CO2. Jest
to ju¿ kolejny projekt realizowany przez KLM po serii lotów na biopaliwie do
Nowego Jorku. Linie bowiem zamierzaj¹ zwróciæ uwagê innych przewoŸników
na potencja³ biopaliw w lotnictwie.
Warto podkreœliæ, i¿ KLM jest pionierem w tym zakresie. W badania nad wykorzystaniem zu¿ytego oleju spo¿ywczego jako napêdu dla samolotów linia jest
zaanga¿owana od 2007 r., a od 2011 r. wykorzystuje je w lotach komercyjnych
samolotem Boeing 737–800 w relacji Amsterdam-Pary¿. Biopaliwa wykorzystywane przez KLM spe³niaj¹ identyczne standardy jak tradycyjne paliwo lotnicze.
Ciekawostk¹ natomiast jest, i¿ zu¿yty olej spo¿ywczy pochodzi z restauracji,
przedsiêbiorstw gastronomicznych i hotelarskich. Szacunki pokazuj¹, i¿ wykorzystanie tego paliwa ogranicza produkcjê CO2 a¿ o 50%. Holenderski przewoŸnik nie wyklucza wykorzystania innych surowców do produkcji biopaliw lotniczych.
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Ponadto na pok³adach samolotów KLM oferuje siê produkty cateringowe
pochodz¹ce z handlu opartego na polityce zrównowa¿onego rozwoju, ich opakowania poddawane s¹ recyklingowi. Najnowsz¹ inicjatyw¹ przewoŸnika jest
wykorzystanie we³ny z wycofanych z u¿ytkowania mundurów za³óg do produkcji tkanin i wyk³adzin na pok³adach eksploatowanych samolotów.
Za zas³ugi na rzecz kreowania zrównowa¿onego rozwoju i dzia³añ powi¹zanych z t¹ koncepcj¹ Grupa Air France KLM od kilku lat w presti¿owym rankingu Dow Jones Sustainability World Index uzyskuje najwy¿sze lokaty jako najbardziej zaanga¿owana linia lotnicza28.
W portach lotniczych podejmowane s¹ liczne inicjatywy infrastrukturalne
o proekologicznym znaczeniu. Dotycz¹ one g³ównie budowy, modernizacji lub
rozbudowy podstawowych obiektów zabezpieczaj¹cych pasa¿erów, wody, gleby, powietrze i obszary wokó³ i w obrêbie lotnisk. Prace inwestycyjne s¹ podejmowane na wszystkich polskich lotniskach komunikacyjnych. Ich nadrzêdnym
celem jest poprawa bezpieczeñstwa u¿ytkowników lotnisk i portów lotniczych.
W Porcie Lotniczym Gdañsk im. Lecha Wa³êsy w latach 2007–2012 zrealizowano szereg kluczowych, wrêcz fundamentalnych inwestycji, istotnych z punktu
widzenia kszta³towania zrównowa¿onego rozwoju, proekologicznego nastawienia oraz doskonalenia i unowoczeœniania lotniskowej infrastruktury portowej
w tych aspektach na ³¹czn¹ kwotê ok. 459,24 mln PLN przy dofinansowaniu
z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 w wysokoœci 218, 42 mln PLN. By³y one zwi¹zane ze zwiêkszaniem przepustowoœci
pasa¿erskiej Portu Lotniczego Gdañsk z 2,5 do 5 mln osób rocznie m.in przez
budowê drugiego terminalu pasa¿erskiego, modernizacjê infrastruktury po
stronie land side i air side, budowê drogi techniczno-patrolowej (II etap), zakup
i instalacjê systemów do kontroli bezpieczeñstwa pasa¿erów i baga¿u, zakup
lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaœniczego, rozbudowê systemu oœwietlenia
nawigacyjnego – zwi¹zanego z podwy¿szeniem kategorii lotniska, rozbudowê
infrastruktury towarzysz¹cej, tj. dostosowanie systemu ³¹cznoœci przez jego rozbudowê, zakup systemu monitoringu i zarz¹dzania energi¹ elektryczn¹, dostosowanie systemu sterowania œwiat³ami nawigacyjnymi, dostosowanie kanalizacji kablowej oraz kabli œwiat³owodowych i miedzianych do potrzeb lotniskowych instalacji teletechnicznych29. Proces rozbudowy obiektów lotniskowych
zosta³ poprzedzony przygotowaniem szczegó³owego Raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko dla zadania inwestycyjnego pod nazw¹: „Rozbudowa Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy” z uwzglêdnieniem wszystkich aspektów
formalnoprawnych i szerokich konsultacji spo³ecznych30.
28
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http://news.klm.com/klm-biofuelflight-aua-bon/ [dostêp 17.08.2014]; KLM i Air France KLM lataj¹
na oleju po frytkach, www.PRTL.pl [dostêp 17.08.2014].
Materia³y z Portu Lotniczego Gdañsk im. L. Wa³êsy.
Raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego Gdañsk im. Lecha Wa³êsy”, Port Lotniczy Gdañsk im. Lecha Wa³êsy, Gdañsk, czerwiec 2008,
s. 1–27.
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Problemy bezpieczeñstwa lotów, operacji lotniskowych, pasa¿erów i u¿ytkowników lotniska w Gdañsku s¹ elementem Polityki Bezpieczeñstwa, która wynika
z Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem (SMS), priorytetem jej funkcjonowania i obowi¹zkiem wszystkich pracowników.
Nowatorsk¹ inicjatywê podj¹³ Polski Klub Lotniczy, celem jego dzia³alnoœci
s¹ m.in. „inicjatywy na rzecz zrównowa¿onego i harmonijnego rozwoju bran¿y
lotniczej”31. Wykorzystuj¹c fundusze UE, wdro¿y³ cykl szkoleñ dla personelu
polskich portów lotniczych pod has³em Eko-Lotnisko. Szeroki i ciekawy zakres
szkoleñ obejmuje problemy:
– nowoczesny manager jest EKO – efektywne zarz¹dzanie projektami œrodowiskowymi,
– budowania proekologicznych standardów obs³ugi klienta,
– ochrony przed ha³asem lotniczym,
– mo¿liwoœci redukcji CO2,
– ekologicznego odladzania i odœnie¿ania p³yty lotniska oraz pasów startowych,
– zagadnienia proekologiczne dla pracowników naziemnej obs³ugi technicznej,
– zagadnienia zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska w portach lotniczych,
– nowoczesnych, ekologicznych systemów odladzania statków powietrznych.
Wszystkie szkolenia zgodnie z Aneksem 19 ICAO bêd¹ odbywa³y siê z zastosowaniem SMS (ang. Safety Management System).

Podsumowanie
Reasumuj¹c przedstawion¹ problematykê, mo¿na stwierdziæ, i¿ w dyskusjach o efektywnym modelu systemu transportowego nale¿y starannie analizowaæ wp³yw poszczególnych ga³êzi transportu na œrodowisko naturalne i ich
znaczenie w kszta³towaniu koncepcji oraz polityki zrównowa¿onego rozwoju.
Zadanie to nabiera wagi wobec systematycznego rozwoju gospodarek i rynków,
w tym rynku us³ug transportowych, na którym problemy œrodowiskowe maj¹
wysok¹ rangê. Oprócz doskonalenia jakoœci us³ug przy zachowaniu pe³nego
bezpieczeñstwa transportu lotniczego nale¿y równie¿ zabiegaæ o prawid³owy
kszta³t zmian regulacyjnych dzia³alnoœci lotniczej i ich pe³nej synchronizacji
oraz spójnoœci w miêdzynarodowym wymiarze. W bie¿¹cej dzia³alnoœci operacyjnej na rynku us³ug lotniczych praktyki proœrodowiskowe zgodne z za³o¿eniami zrównowa¿onego rozwoju s¹ wyraŸnie widoczne. Sprzyjaj¹ temu postêpuj¹ce procesy wzrostu proekologicznej œwiadomoœci spo³eczeñstw, innowacyjne techniki i technologie, procesy liberalizacji, deregulacji i nowelizacji prawa
lotniczego oraz inwestycje infrastrukturalne. Nadal jednak istnieje potrzeba
prowadzenia badañ i wdra¿ania proekologicznych, najczêœciej kapita³och³on31
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nych rozwi¹zañ ograniczaj¹cych uci¹¿liwoœci transportu lotniczego. Osi¹gniêcie
spektakularnych sukcesów w tym zakresie wymaga dzia³añ i wysi³ków zespo³owych wszystkich uczestników rynku us³ug lotniczych.
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FORMY I METODY KOOPERACJI
PRZEWONIKÓW LOTNICZYCH
Streszczenie: G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie najczêœciej wybieranych
form i metod wspó³pracy na rynku lotniczym i ich analiza. Na tej podstawie dokonano
podzia³u treœci artyku³u na cztery czêœci, w których omówiono analizowan¹ problematykê. W pierwszej czêœci skupiono siê na uwarunkowaniach kooperacji przedsiêbiorstw, wskazano g³ówne za³o¿enia teoretyczne wystêpuj¹ce przy wspó³pracy
przedsiêbiorstw. W drugiej czêœci omówiono specyfikê i za³o¿enia aliansów, by w kolejnej czêœci przedstawiæ najwiêkszy sojusz strategiczny – Star Alliance. W ostatniej
czêœci artyku³u omówiono wybrane, najwa¿niejsze dla funkcjonowania ga³êzi fuzje,
przejêcia.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, przewoŸnicy lotniczy, kooperacja, sojusz lotniczy, alianse

FORMS AND METHODS
OF COOPERATION AIRCARRIERS
Abstract: The main objective of this paper is to present and analysis the most popular
forms and methods of cooperation in the aviation market. This article consists of four
parts. In the first part focuses on cooperative enterprises conditions. The second part
presents the specifics of alliances that in the next section to provide the greatest strategic alliance – Star Alliance. The last part of the article describes the most important
for the operation of air transport cooperation agreements.
Keywords: air transport, airlines, cooperation, alliance agreements

Wprowadzenie
Rynek transportu lotniczego w ostatnich kilkunastu latach przeszed³ wiele
zmian. Zachodzi³y one na ró¿nych p³aszczyznach: operacyjnej, finansowej,
w³asnoœciowej. Ich skutkiem s¹ zmiany w obs³udze wybranych rynków kontynentalnych i regionalnych.
1
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Typowe dla gospodarki rynkowej próby wspó³pracy przedsiêbiorstw na ró¿nych szczeblach prowadz¹ do zmian rynkowych. S¹ one narzêdziem wspieraj¹cym oferentów, a jednoczeœnie kszta³tuj¹ konkurencyjnoœæ danego produktu.
Takie sytuacje dotycz¹ tak¿e rynku us³ug transportu lotniczego. PrzewoŸnicy lotniczy, d¹¿¹c do uzyskania konkretnych efektów, prowadz¹ szereg dzia³añ
maj¹cych na celu przedstawienie pasa¿erowi wysokiej jakoœci us³ugi lotniczej.
G³ównym celem artyku³u jest przedstawienie najczêœciej wybieranych form
i metod wspó³pracy na rynku lotniczym i ich analiza.

1. Uwarunkowania kooperacji przedsiêbiorstw
Przedsiêbiorstwa, funkcjonuj¹c na okreœlonych subrynkach, d¹¿¹ do realizacji swoich celów. Niektóre z nich zwiêkszaj¹ si³ê ekonomiczn¹ przez ³¹czenie lub
przejêcie innych podmiotów, zawieraj¹ umowy kooperacyjne czy alianse strategiczne. W zale¿noœci od stopnia kooperacji przedsiêbiorstw oraz od czynników
okreœlaj¹cych zakres zmian w kulturze gospodarczej organizacji oraz w zarz¹dzaniu mo¿na okreœliæ obszar okreœlonych powi¹zañ gospodarczych.
Najni¿szym poziomem kooperacji s¹ transakcje handlowe, które mog¹ mieæ
charakter jednorazowy lub wielokrotny. Natomiast najwy¿szym poziomem
kooperacji jest koncentracja przedsiêbiorstw na drodze fuzji, w wyniku której
dochodzi do pe³nej integracji podmiotów gospodarczych.
Na rynku transportu lotniczego przedsiêbiorstwa nawzajem siê uzupe³niaj¹,
a dziêki kooperacji wykorzystuj¹ swoje zasoby w celu zwiêkszenia przewagi
konkurencyjnej na rynku. Ró¿ne formy kooperacji obejmuj¹ zarówno sprzeda¿,
jak i franchising i charakteryzuj¹ siê partnersk¹ wspó³prac¹ okreœlon¹ stosownymi umowami. Pozosta³e formy kooperacji, zawarte miêdzy joint venture
a fuzj¹, cechuj¹ siê zaanga¿owaniem kapita³owym podmiotów, w tym tak¿e
ustaleniem hierarchii, zale¿noœci i podleg³oœci. Wybrane modele kooperacji
przedstawiono na rysunku 1.
Wybór okreœlonej formy kooperacji wynika z regu³y ze strategii przewoŸników lotniczych. Jest on wypadkow¹ warunków zewnêtrznych i wewnêtrznych

A

B
C
C

fuzja (po³¹czenie)

A

B

AA

nabycie (przejêcie)

A

A

A

B

B

wspólne przedsiêwziêcie
(joint venture)

A

B

B

C
alians strategiczny

Rysunek 1. Modele kooperacji przedsiêbiorstw
ród³o: Z. Pierœcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003, s. 385.
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funkcjonowania podmiotu gospodarczego. W zale¿noœci od stopnia zaanga¿owania wyró¿nia siê ró¿ne formy kooperacji (por. rys. 2).

Rysunek 2. Formy kooperacji
ród³o: Opracowanie w³asne.

Najprostsz¹ form¹ kooperacji s¹ porozumienia bez umowy, ich celem jest
osi¹gniêcie okreœlonych korzyœci gospodarczych albo oddzia³ywanie opiniotwórcze na w³adze publiczne2. Do tej formy porozumieñ dochodzi w wyniku
wspó³pracy gospodarczej w obszarze operacyjnym, marketingowym, inwestycyjnym czy badawczym, np. wspó³praca przewoŸników lotniczych z danym
regionem.
Form¹ kooperacji jest konsorcjum zawi¹zywane w przypadku przedsiêwziêæ
o du¿ych nak³adach inwestycyjnych, jednak w przypadku przewoŸników lotniczych ta forma ma rzadkie zastosowanie.
Inn¹ form¹ kooperacji jest wydzielenie ze struktur przewoŸnika lotniczego
samodzielnych jednostek gospodarczych, które pozostaj¹ kooperantami podmiotu macierzystego, co daje im stabilnoœæ dzia³ania, tak jak np. Lufthansa Cargo
czy Lufthansa System.
Code-sharing ma charakter dzia³alnoœci koordynuj¹cej ga³êziowy ³añcuch
transportowy w zakresie wykonywania przewozów przez kilku przewoŸników
lotniczych. Europejska Komisja Lotnictwa Cywilnego definiuje go jako „porozumienie handlowe miêdzy dwoma przewoŸnikami lotniczymi, na podstawie którego jedna ze stron obs³uguje dane po³¹czenie pod swoim lub wspólnym kodem, daj¹c jednoczeœnie drugiej ze stron mo¿liwoœæ finansowania i sprzeda¿y
tego samego po³¹czenia wszystkim klientom, oznaczaj¹c je tym samym lub swoim w³asnym oznaczeniem kodowym, bez obs³ugiwania tego po³¹czenia we
w³asnym zakresie”3.
Alianse okreœla siê jako sojusze nawi¹zywane miêdzy przedsiêbiorstwami
bêd¹cymi faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami, zmierzaj¹ce do poprawy
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem lub wybran¹ dziedzin¹ gospodarcz¹ poprzez
koordynowanie kompetencji, œrodków i niezbêdnych zasobów w celu dokonywania miêdzy sob¹ fuzji, cesji czy aktywizacji okreœlonej dzia³alnoœci operacyjnej4.

2

3
4

S. Krzemiñski, E. Marciszewska, Proces konsolidacji producentów us³ug transportowych, [w:] Wp³yw
demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawnoœæ i efektywnoœæ jego funkcjonowania, red. W. Paprocki, J. Pieriegund, SGH, Warszawa 2005, s. 27.
Study of code-sharing. ECAC Terms of reference (VII C13-94).
Strategor, Zarz¹dzanie firm¹. Strategie, struktury, decyzje to¿samoœæ, PWE, Warszawa 1999, s. 240.
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Fuzja, oprócz przejêcia, jest elementem po³¹czenia przedsiêbiorstw, ka¿dy
podmiot traci swoj¹ odrêbnoœæ oraz osobowoœæ prawn¹5. Dotychczasowi akcjonariusze otrzymuj¹ wtedy udzia³y w nowo utworzonym przedsiêbiorstwie.
Powstanie nowego podmiotu, a tym samym zamkniêcie dotychczasowych
przedsiêbiorstw jest okreœlane mianem konsolidacji6. Przyk³adem mo¿e byæ fuzja United Airlines i Continental Airlines czy chilijski LAN Airlines i brazylijski
TAM. Przejêcie polega na nabyciu przez silniejsze ekonomicznie przedsiêbiorstwo akcji (udzia³ów) s³abszego przewoŸnika w iloœci wystarczaj¹cej do sprawowania kontroli i zarz¹dzania, np. przejêcie Air Dolomiti przez Lufthansê. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ fuzje na rynku lotniczym dochodz¹ do skutku w przypadku
po³¹czenia kilku podmiotów o podobnej sile ekonomicznej, natomiast do przejêæ dochodzi w przypadku podmiotów lotniczych o zró¿nicowanym potencjale
ekonomicznym.
Metod¹ kooperacji jest tak¿e stworzenie holdingu strategicznego lub operacyjnego. W przypadku holdingu strategicznego przewoŸnicy o podobnej sile
ekonomicznej tworz¹ nowy nadrzêdny podmiot, np. Iberia z British Airways
utworzy³a IAG. Z kolei w przypadku tworzenia holdingu operacyjnego nastêpuje w³¹czenie do silnego przedsiêbiorstwa lotniczego firm o znacznie mniejszej skali dzia³ania, np. Germanwings operuj¹cy w ramach Lufthansa Holding.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e dobór odpowiedniej formy funkcjonowania przewoŸników lotniczych powinien uwzglêdniaæ strategiê przedsiêbiorstw
oraz mo¿liwoœci operacyjne. Kooperacja przewoŸników lotniczych pozwala na
zwiêkszenie udzia³ów na obs³ugiwanych rynkach i czerpanie z tego korzyœci.
Z badañ przeprowadzonych przez E. Marciszewsk¹ wynika, i¿ coraz bardziej
popularne staj¹ siê fuzje, ta forma kooperencji7 konkurentów przewa¿a nad
aliansami w generowaniu pozytywnych efektów wspó³pracy.
Za kooperencjê uwa¿a siê jednoczesne relacje rywalizacji i kooperacji,
³¹cz¹ce konkurentów8.
Kooperencja staje siê nieodzownym elementem gospodarki œwiatowej. Swoistym bodŸcem do zacieœnienia relacji kooperencyjnych jest obecny kryzys – korporacje czêœciej nawi¹zuj¹ wspó³pracê konkurencyjn¹, uznaj¹c takie postêpowanie
za przetrwanie trudnych czasów9.
5
6

7
8

9

Fuzje i przejêcia przedsiêbiorstw, red. W. Fr¹ckowiak, PWE, Warszawa 1998, s. 18.
Z. Pierœcionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 384–385.
Jednoczesne œcieranie siê dwóch przeciwstawnych strumieni relacji: kooperacji i konkurencji.
M. Bengtsson, S. Kock, „Coopettition” in business network: Cooperate and compete simultaneously, „Industrial Marketing Management” 2000, vol. 29, s. 411–426; C. Quintana-Garcia, C.A. Benavides-Velasco, Coorportation, competition and innovative capability: A panel data of European dedicated biotechnology firms, „Technovation” 2004, vol. 24, s. 927–938 oraz J. Cygler, Kooperencja przedsiêbiorstw.
Czynniki sektorowe i korporacyjne, SGH, Warszawa 2009.
J. Cygler, M. Aluchna, E. Marciszewska, G. Materna, M.K. Witek-Hajduk, Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna a Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2013, s. 215.
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2. Alianse lotnicze
Alians okreœla siê jako zwi¹zek miêdzy przedsiêbiorstwami, jego zamierzeniem jest zrealizowanie przez partnerów wspólnego celu10. W jêzyku potocznym oznacza on wspó³dzia³anie przeciwników, tzn. jest on pojmowany z jednej
strony jako wspó³dzia³anie, a z drugiej – jako konkurencja (por. rys. 3).

silna
s³aba
obszar konkurencji
s³abe
silne

KONKURENCJA
obszar powstawania aliansów

obszar integracji

WSPÓ£DZIA£ANIE

Rysunek 3. Obszar powstawania aliansu
ród³o: M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2009, s. 183.

W œwietle powy¿szej definicji alians odró¿niaj¹ od innych form kooperacji
cztery czynniki, a mianowicie:
– podzia³ odpowiedzialnoœci za zarz¹dzanie aliansem,
– utrzymanie to¿samoœci organizacyjnej ka¿dego z partnerów,
– sta³y transfer zasobów miêdzy partnerami,
– niepodzielnoœæ, integralnoœæ projektu lub instytucji aliansu11.
Zdaniem C.L. Hunga alians musi spe³niaæ cztery warunki:
– posiadaæ okreœlony cel gospodarczy,
– d³ugoterminowy charakter przedsiêwziêcia,
– ró¿norodne zasoby wnoszone przez uczestników aliansu,
– aktywny udzia³ uczestników w tworzeniu i zarz¹dzaniu aliansem12.
Miêdzy partnerami aliansu, oprócz istnienia konkurencji, niezwykle wa¿ne
jest utrzymanie niezale¿noœci ka¿dego z przewoŸników lotniczych. Przedsiêbiorstwa ³¹cz¹ siê w ramach aliansu, aby realizowaæ wspólne cele, utrzymuj¹c przy
tym swoj¹ niezale¿noœæ strategiczn¹ i ochronê w³asnych interesów (por. rys. 3).

10
11
12

M. Romanowska, Alianse strategiczne przedsiêbiorstw, PWE, Warszawa 1997, s. 12.
Ibidem, s. 12.
C.L. Hung, Strategic Business Alliances between Canada and the Newly Industrialized Countries of Pacific
Asia, „Management International Review” 1992, nr 4.
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PrzewoŸnik A

PrzewoŸnik B

ALIANS

Cele i interesy w³asne A

Ograniczone cele wspólne

Cele i interesy w³asne B

Rysunek 4. Idea funkcjonowania aliansów lotniczych
ród³o: B. Garrette, P. Dussage, Strategia aliansów na rynku, Poltex, Warszawa 1996, s. 21.

Wed³ug E. Marciszewskiej „alians lotniczy jest to d³ugoterminowe dzia³anie
dwóch lub wiêcej przewoŸników lotniczych bêd¹cych uczestnikami gry rynkowej o charakterze konkurencji miêdzynarodowej, które ma na celu umocnienie
ich pozycji konkurencyjnej w sektorze zarówno wobec innych konkurentów, jak
i dostawców i klientów, przy jednoczesnym zachowaniu ich odrêbnoœci organizacyjnej i prawnej”13.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w literaturze przedmiotu alianse okreœla siê jako porozumienia przewoŸników w skali krajowej lub miêdzynarodowej, pocz¹wszy od
zwyk³ych porozumieñ dotycz¹cych wspó³pracy przedsiêbiorstw, wspólnych
przedsiêwziêæ, przez œciœlejsze powi¹zania marketingowe lub kapita³owe, skoñczywszy na ³¹czeniu przedsiêbiorstw14. Wystêpuje zatem du¿e bogactwo porozumieñ, przy czym widoczna jest ewolucja – niektóre formy zanikaj¹, inne powstaj¹,
przekszta³caj¹ siê i rozpowszechniaj¹. Niektóre z nich s¹ sposobem na ominiêcie
prawa ograniczaj¹cego koncentracjê lub barier w zakresie dostêpu do rynku. Podzia³ aliansów ze wzglêdu na typ umowy przedstawiono na rysunku 5.
Wed³ug schematu zaproponowanego przez R. Doganisa mo¿na mówiæ o aliansach w szerokim znaczeniu, z rozró¿nieniem aliansów handlowych i strategicznych, przy czym niektóre rodzaje porozumieñ przewoŸników lotniczych zalicza³yby siê do obu tych kategorii. Przedstawione powy¿ej elementy uzupe³niono o czynniki wp³ywaj¹ce na analizowane kategorie, a mianowicie:
– do aliansów handlowych nale¿a³oby zaliczyæ porozumienia dotycz¹ce: wzajemnego przekazywania przewozów (interlining) i podzia³u wp³ywów taryfowych
(pro-rating), wzajemnej obs³ugi naziemnej (ground handling), programów lojalnoœciowych (frequent flyers), code-sharing i wydzielania czêœci zdolnoœci
przewozowej statków powietrznych (blocked space), porozumieñ taryfowych
13

14

E. Marciszewska, Globalizacja sektora us³ug transportu lotniczego, „Monografie i opracowania” 2001,
nr 493, s. 79.
M. ¯ylicz, Prawo lotnicze. Miêdzynarodowe, europejskie i krajowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2002, s. 357.
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(tariff agreement), eksploatacji zamiennej samolotów, wymiany za³óg (aircraft/
crews interchange);
Typ umowy
wzajemne przekazywanie przewozów i podzia³ wp³ywów
taryfowych

Typ aliansu
alianse
handlowe

wzajemna obs³uga naziemna
programy lojalnoœciowe
code-sharing
wydzielanie zdolnoœci przewozowej statków powietrznych
wspólna organizacja sprzeda¿y

alianse
strategiczne

koordynacja programów i oferowanej zdolnoœci przewozowej
wspólna organizacja techniczna
wspólna eksploatacja
franchising
u¿ywanie wspólnej marki handlowej
wspólne przedsiêwziêcia w zakresie przewozów
pe³ne po³¹czenie
Rysunek 5. Podzia³ aliansów ze wzglêdu na typ umowy
ród³o: R. Doganis, The airline business in the 21IJ century, Routledge, London 2001, s. 66.

– do wspólnego obszaru aliansów handlowych i strategicznych nale¿y zaliczyæ
porozumienia w zakresie: wspólnej organizacji sprzeda¿y (common sales/ticketing outles), koordynacji programów i oferowanej zdolnoœci przewozowej
(schedule/capacity coordination), wspólnej organizacji technicznej (joint engineering) i wspólnej eksploatacji (joint flights/operations), eksploatacji pulowej
(pooling);
– do aliansów strategicznych natomiast nale¿a³oby zaliczyæ porozumienia dotycz¹ce: eksploatacji franczyzowej, u¿ywania wspólnej marki handlowej
(common branding), wspólnych przedsiêwziêæ w zakresie przewozów towarowych i pasa¿erskich (joint cargo/passengers ventures) oraz pe³nego po³¹czenia
(full merger), uzyskiwanie czêœciowego udzia³u w kapitale (share in capital).
W przedstawionym ujêciu brakuje jednak pewnych form aliansów m.in.
w odniesieniu do aliansów handlowo-strategicznych.
Na rynku transportu lotniczego dynamika budowania aliansów ma tendencjê wzrostow¹, poniewa¿ s¹ one uznawane za najskuteczniejszy sposób uzyskania
pozycji globalnego przewoŸnika, zwiêkszania zakresu ekspansji, obni¿ki kosztów
zakupu i utrzymania taboru oraz pozyskiwania bardziej efektywnych instrumentów strategicznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Udzia³ aliansów strategicznych w dzia³alnoœci lotniczej powoduje zmianê uwarunkowañ konkurencyjnych, wzmacniaj¹c pozycjê partnerów w stosunku do rywali rynkowych,
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dostawców i klientów. Ogranicza równie¿ zakres i skutki ryzyka przy jednoczesnym zachowaniu autonomii organizacyjnej i prawnej, przez co umacniaj¹ siê
wiêzi wspó³pracy pomiêdzy firmami, prowadz¹c do konsolidacji sektora15.
Si³¹ lotniczych aliansów strategicznych jest mo¿liwoœæ efektywnego dysponowania instrumentami umo¿liwiaj¹cymi szybk¹ i gruntown¹ ocenê zaistnia³ych niepowodzeñ na rynku. PrzewoŸnicy lotniczy, posiadaj¹c wyspecjalizowane kadry analityków, s¹ w stanie okreœliæ i przewidzieæ dzia³ania konkurentów
oraz dostosowaæ w³asn¹ strategiê do zmiennych warunków otoczenia. Ich zalet¹ jest niew¹tpliwie mo¿liwoœæ nieograniczonego zakresu ³¹czenia siê miêdzynarodowych korporacji lotniczych na zasadzie dobrowolnoœci i autonomii
prowadzenia indywidualnej dzia³alnoœci z cz³onkami innych sojuszy, realizowanej na podstawie umów bilateralnych. Alianse, w ramach których podmioty zyskuj¹ wyj¹tkowo du¿o korzyœci, generuj¹ tak¿e okreœlone negatywne skutki (por.
tab. 1).
Tabela 1. Skutki zawierania aliansów strategicznych
Skutki pozytywne

Skutki negatywne

Znalezienie partnera wspieraj¹cego
dany projekt

Udostêpnienie w³asnej wiedzy i kompetencji, co mo¿e
doprowadziæ do przyw³aszczenia pomys³ów, przejmowania klientów, a nawet szpiegostwa

Podzia³ kosztów i ryzyka pomiêdzy
aliantów

Wzrost konfliktów w przedsiêbiorstwie i brak synchronizacji kompetencyjnej

Dostêp do niezbêdnej wiedzy i specy- Trudnoœæ wyboru, czy byæ lojalnym wobec firmy, czy
ficznych umiejêtnoœci
wobec aliansu
Wejœcie na nowe rynki

Problemy z ustalaniem d³ugoterminowej strategii
i podzia³em zysków

Zachowanie pewnego stopnia odwracalnoœci decyzji strategicznych

Mo¿liwe zagro¿enie dla zmieniaj¹cych siê interesów
partnerów

ród³o: Miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2006, s. 399.

Warunkiem granicznym do zaistnienia aliansu jest uzyskanie maksymalnie
wysokiego wzrostu wartoœci netto, która jest ró¿nic¹ powsta³¹ w wyniku uzyskania wartoœci brutto i kosztów ca³ego przedsiêwziêcia. W sk³ad wartoœci brutto
nale¿y zaliczyæ:
– czynnik synergiczny – powstaj¹cy w wyniku przejêcia tych zadañ, dzia³añ,
funkcji partnera, które decyduj¹ o przewadze konkurencyjnej lub te¿ gdy
ich wymiana ma na celu tworzenie efektu synergii;

15

J. Hawlena, Globalizacja jako wyzwanie i szansa dla transportu lotniczego, [w:] Wyzwania gospodarki
globalnej, red. U. Mrzyg³ód, „Prace i Materia³y Instytutu Handlu Zagranicznego” 2012, nr 31,
s. 810–811.
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– czynnik restrukturyzacyjny – powstaj¹cy w wyniku zmian strukturalnych
o charakterze strategicznym dla aliansu, w ich wyniku nastêpuje poprawa jakoœci zarz¹dzania ca³ym przedsiêbiorstwem. Dotyczy ona problematyki kadrowej, organizacji struktur przedsiêbiorstwa, poprawy efektywnoœci obszarów
finansowych, dzia³añ marketingowych, udro¿nienia kana³ów informacyjnych oraz poprawy ogólnej jakoœci zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Przy okreœlaniu poziomu kosztów natomiast nale¿y wzi¹æ pod uwagê:
– koszty transakcyjne zwi¹zane z rozpoczêciem i kierowaniem aliansem,
– koszty zwi¹zane z ryzykiem wspó³pracy – zwi¹zane z wyp³yniêciem poufnych informacji o przedsiêbiorstwie, utworzeniem aliansu asymetrycznego,
brakiem mo¿liwoœci dostosowania siê do wymogów wspó³pracy lub niepowodzeniem wspó³pracy16.
Przedsiêbiorstwo funkcjonuj¹ce na rynku transportu lotniczego powinno zatem poszukiwaæ partnera do zawarcia aliansu. W wyniku sojuszy tworzy siê bowiem wzrost wartoœci netto, który decyduje o powstaniu i kierowaniu aliansem
strategicznym. Im wiêkszy jest wzrost wartoœci netto, tym wiêksza sk³onnoœæ do
zawierania aliansów i bardziej efektywnej realizacji celu maksymalizacji wartoœci
przedsiêbiorstwa17.

3. Star Alliance – najwiêkszy alians lotniczy
Uwa¿a siê, ¿e alianse w sektorze transportu lotniczego to najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób uzyskania wiod¹cej pozycji globalnego przewoŸnika, uznaje siê je tak¿e za kluczowe elementy rozwoju globalnego rynku us³ug
transportu lotniczego czy inteligentne organizacje d¹¿¹ce do osi¹gniêcia sukcesu na rynku18.
Obecnie najbardziej licz¹cymi siê sojuszami na œwiatowych rynkach s¹ Star
Alliance, OneWorld i Sky Team. Zosta³y one zawi¹zane wokó³ najwiêkszych
przewoŸników europejskich, amerykañskich i azjatyckich. Ich charakterystykê
przedstawiono w tabeli 2.
Najwiêkszym sojuszem lotniczym i porozumieniem globalnym jest Star
Alliance, którego sieæ po³¹czeñ obejmuje 1269 portów lotniczych w 193 pañstwach, a statki powietrzne skupionych w nim linii wykonuj¹ ponad 18 tys. rejsów dziennie. Sojusz ten posiada 26% udzia³ w rynku liczony wed³ug dostêpnoœci miejsc w samolocie oraz w zakresie wykonanej pracy przewozowej.

16
17

18

J. Cygler, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002, s. 80.
T. Rojek, Rola aliansów strategicznych w tworzeniu wartoœci przedsiêbiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 51, s. 485.
E. Marciszewska, Globalizacja…, s. 193 oraz D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 18.
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Tabela 2. Charakterystyka wybranych aliansów strategicznych
Alians
PrzewoŸnicy

Star Alliance

OneWorld

Sky Team

Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China,
Air New Zealand, ANA,
Asiana Airlines, Austrian,
Avianca, Brussels Airlines,
Copa Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir, Ethiopian
Airlines, EVA Air, LOT, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines,
South African Airways,
Swiss, TAP Portugal, Thai,
Turkish Airlines, United

AirBerlin, American
Airlines, US Airways,
British Airways, Iberia,
Cathay Pacific, Finnair,
Japan Airlines, LAN,
TAM, Malaysia,
Qantas, Qatar, Royal
Jordanian, S7 Airlines,
Srilankan

Aeroflot, Aerolineas
Argentinas, Aeromexico,
Air Europa, Air France,
Alitalia, China Airlines,
China Eastern, China
Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines,
Garuda Indonesia,
Kenya Airways, KLM,
Korean Air, Middle
East Airlines, Saudia,
TAROM, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines

Liczba przewiezionych pasa¿erów (mln)

637 62

507

Przychody
(mld USD)

173 12

142 559

brak danych

Praca przewozowa (mRPK)

1331

1104

brak danych

Liczba portów
lotniczych

1269

994

Liczba
samolotów

4338

3324

193

152

177

14 011

16 323

439 232

391 968

481 691

Udzia³ w rynku*
(%)

26

15

20

Udzia³ w rynku**
(%)

26

16

16

Liczba pañstw
Liczba dziennych
po³¹czeñ
Liczba
zatrudnionych

ponad 18 000

612

1052
3054 + 1589
wyczarterowanych

* wed³ug RPK (pracy przewozowej)
** wed³ug ASK (dostêpnoœci miejsc w samolocie)

ród³o: www.staralliance.com – info [dostêp 6.07.2014]; www.oneworld.com – info [dostêp 6.07.2014];
www.skyteam.com – info [dostêp 6.07.2014].

W Europie Zachodniej jego udzia³ wynosi oko³o 25,4%, a w Europie Œrodkowo-Wschodniej – 30,6%19. Jego g³ównym portem hubowym jest Frankfurt. Misj¹
sojuszu jest: „Realizacja przywództwa w zarz¹dzaniu us³ugami lotniczymi
w uzgodniony sposób”. Du¿a liczba partnerów pozwala zaoferowaæ podró¿nym
19

CAPA – Centre for aviation, Yearbook 2013.
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wysokiej jakoœci us³ugi lotnicze, rozbudowan¹ siatkê po³¹czeñ oraz przyczynia
siê do elastycznej koordynacji lotów i po³¹czeñ tranzytowych.
Zosta³ on za³o¿ony 14 maja 1997 r. przez piêciu przewoŸników lotniczych:
SAS, Thai Airways International, Air Canada, Lufthansa i United Airlines. By³ to
pierwszy sojusz lotniczy na œwiecie. Od momentu zawi¹zania do czasów obecnych w ramach sojuszu nastêpowa³o wiele dzia³añ o pod³o¿u restrukturyzacyjnym, a tak¿e bankructw czy proces wchodzenia nowych cz³onków.
W sierpniu 2011 r. w rezultacie niespe³niania wymogów cz³onkowskich z sojuszu usuniêta zosta³a Air India20. W tym samym roku do sojuszu do³¹czy³y
Ethiopian Airlines, oferuj¹ce po³¹czenia do piêciu nowych krajów i 24 nowych
destynacji.
W 2012 r. w ramach sojuszu Star Alliance mia³o miejsce wiele rezygnacji,
pojawienie siê nowych cz³onków oraz nast¹pi³a próba restrukturyzacji sojuszu.
Federal Aviation Administration formalnie zatwierdzaj¹c fuzje Continental
z United, spowodowa³a ostateczne wycofanie siê tego pierwszego przewoŸnika
z sojuszu. Spanair by³ kolejnym przewoŸnikiem, który wycofa³ siê z sojuszu.
W analizowanym roku z sojuszu wycofa³ siê BMI ze wzglêdu na podjêcie przez
konsorcjum IAG dominuj¹cej roli w sojuszu OneWorld. Natomiast w analizowanym okresie do sojuszy do³¹czy³y: Avianca, TACA Airlines i Copa Airlines
(przewoŸnicy z Ameryki £aciñskiej). Pod koniec 2012 r. formalnie sojusz opuœci³
Blue1, staj¹c siê partnerem dominuj¹cym Scandinavian Airlines. W tym samym
okresie do sojuszu do³¹czy³ Shenzhen Airlines, rozszerzaj¹c siatkê po³¹czeñ Air
China.
W 2013 r. linie lotnicze TAM Airlines, po po³¹czeniu z LAN Airlines, opuœci³y
sojusz Star Alliance i do³¹czy³y do OneWorld. Ponadto w analizowanym roku
Air India zosta³y ponownie zaproszone do udzia³u w sojuszu, oficjalne rozpoczêcie uczestnictwa w partnerstwie nast¹pi³o 11 lipca 2014 r.

4. Kooperacje i relacje partnerskie o charakterze kapita³owym
(fuzje i przejêcia)
W ostatniej dekadzie na rynku œwiatowym dosz³o do kilkunastu prób kooperacji przewoŸników lotniczych. Pod wzglêdem liczby przewiezionych pasa¿erów dominuj¹ linie: American Airlines/US Airways oraz Delta/Northwest. Najwiêksze z nich zosta³y przedstawione na rysunku 6.
Na prze³omie lat 2003 i 2004 dosz³o do fuzji Air France i KLM. Nowa grupa
Air France – KLM ma prawn¹ formê holdingu, w jego ramach obie linie lotnicze
pracuj¹ w znacznym stopniu samodzielnie, z nienaruszonym statusem, pod
w³asn¹ nazw¹, z w³asn¹ flot¹ na w³asnej sieci po³¹czeñ i ze swoim personelem.
20

www.business-standard.com–info [dostêp 20.06.2012].
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Rysunek 6. Najwiêksze fuzje lotnicze na œwiecie
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie World Airline Report 2012, Air Transport World, lipiec 2013.

G³ówne porty lotnicze tej grupy to nadal: Schiphol i Pary¿-Roissy. W okresie od
1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. grupa ta odnotowa³a ponad 20% wzrost
zysku netto, który wyniós³ 351 mln EUR. Obroty w powy¿szym okresie zwiêkszy³y siê o 7,3% do 19,1 mld EUR21. W 2013 r. holding tych dwóch przewoŸników
obs³u¿y³ oko³o 77 mln pasa¿erów, operuj¹c 573 statkami powietrznymi do 243
portów lotniczych w 103 krajach œwiata. Tym samym wielkoœæ przychodów wynios³a ok. 25 mld EUR. WskaŸniki te œwiadcz¹, i¿ fuzja przynios³a ju¿ konkretne
korzyœci finansowe. W kwietniu 2010 r. dosz³o do po³¹czenia British Airways
i hiszpañskiego przewoŸnika Iberia. W lipcu 2010 r. Komisja Europejska zatwierdzi³a fuzjê i zaakceptowa³a sojusz przewoŸników na liniach transatlantyckich
z American Airlines. Komisja Europejska uzna³a równie¿, ¿e transakcja nie
zak³óci procesu konkurencji na unijnym rynku us³ug lotniczych. Obaj europejscy
przewoŸnicy obs³uguj¹ loty oddzielnie i pod w³asnymi markami. Ich prawnym
w³aœcicielem jest jednak nowo powsta³a spó³ka o nazwie International Consolidated Airlines Group SA. British Airways posiada w spó³ce 55% udzia³ów, a Iberia – 45%. Akcje nowej spó³ki holdingowej s¹ notowane na gie³dach. Brytyjsko-hiszpañski potentat konkuruje z Air France/KLM i Lufthans¹ oraz skupionymi
wokó³ niej mniejszymi liniami (Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss) o miano najwiêkszej linii lotniczej w Europie. Zdaniem analityków grupa International Consolidated Airlines Group (IAG) stanie siê drugim, po Lufthansie, najwiêkszym przewoŸnikiem lotniczym pod wzglêdem kapitalizacji rynkowej. Aktual21

F. Nietz, Tradycyjnie nie poddaj¹ siê, „Polska Gazeta Transportowa” 2005, nr 22, s. 5.
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nie dysponuje 419 samolotami, operuj¹c na ponad 200 po³¹czeniach i obs³uguj¹c
ok. 62 mln pasa¿erów w skali rocznej. Oferty obu przewoŸników uzupe³niaj¹ siê
na korzystnie podzielonym rynku. I tak: British Airways posiada siln¹ pozycjê
na trasach do Ameryki Pó³nocnej i krajów Zatoki Perskiej (150 miast w 75 krajach), Iberia natomiast – do krajów Ameryki £aciñskiej (106 miast w 43 krajach).
G³ównymi portami lotniczymi grupy s¹ Madryt i Barcelona w Hiszpanii oraz
Londyn-Heathrow w Wielkiej Brytanii. Przyk³adowa fuzja jest odpowiedzi¹ na
konkurencjê ze strony niskokosztowych przewoŸników lotniczych (Low Cost
Carriers, LCC) i silnym elementem konsolidacji europejskiego rynku us³ug lotniczych generuj¹cym roczne oszczêdnoœci dzia³alnoœci jej uczestników w wysokoœci oko³o 400 mln EUR, m.in. dziêki mo¿liwoœciom negocjowania lepszych
cen przy zakupach paliwa, samolotów itp. Ponadto fuzja jest aktywnym elementem promocji g³ównych hubów obu przewoŸników – portów lotniczych
w Londynie i Madrycie22.
Z pewnoœci¹ du¿¹ konkurencjê dla tej fuzji stanowiæ bêdzie wykupienie 49%
udzia³ów w grupie Virgin przez amerykañskiego przewoŸnika Delta. Komisja
Europejska w 2013 r. zatwierdzi³a projekt planowanego wspólnego przejêcia
przez Delta i Virgin Group kontroli nad Virgin Atlantic. PrzewoŸnicy, wchodz¹c
w joint venture, maj¹ na celu zwiêkszenie udzia³u na trasach pomiêdzy Ameryk¹ Pó³nocn¹ a Wielk¹ Brytani¹. Wspólna inicjatywa przyczyni siê do wzrostu
oferowanej liczby po³¹czeñ (350 destynacji w 66 krajach)23.
Innym spektakularnym przyk³adem jest fuzja dwóch amerykañskich linii lotniczych United Airlines i Continental Airlines. Z tego po³¹czenia powsta³ jeden
z najwiêkszych przewoŸników na œwiecie i nowa spó³ka o nazwie United Airlines.
Zak³ada siê, ¿e bêdzie osi¹ga³a roczne dochody w wysokoœci 29 mld USD
i w najbli¿szym czasie bêdzie przynosiæ ponad miliard USD dochodu oraz miliard USD oszczêdnoœci rocznie. PrzewoŸnicy United Airlines i Continental Airlines, oferuj¹c ponad 370 destynacji na ca³ym œwiecie, obs³uguj¹ oko³o 144 mln
pasa¿erów24.
W 2012 r. dosz³o do fuzji najwiêkszego przewoŸnika lotniczego Ameryki
£aciñskiej chilijskiego LAN Airlines z najwiêksz¹ lini¹ brazylijsk¹ TAM. Nowy
podmiot LATAM ma za zadanie osi¹gn¹æ 15% udzia³u w rynku w Ameryce £aciñskiej. Do 2015 r. przewoŸnicy bêd¹ operowaæ pod dotychczasow¹ mark¹, zachowuj¹c jednoczeœnie w³asne centra organizacyjne w Santiago i Sao Paulo. Holding,
w którym LAN posiada 70% udzia³ów, ma zatrudniaæ oko³o 51 tys. pracowników, oferowaæ oko³o 1400 po³¹czeñ dziennie 310 statkami powietrznymi ze
150 lotnisk w 22 krajach. Szacuje siê, ¿e jego wartoœæ gie³dowa wyniesie oko³o
22

23
24

D. T³oczyñski, Czynniki rozwoju lotniczego systemu transportowego, [w:] Wspó³czesne uwarunkowania
rozwoju transportu w regionie, red. M. Micha³owska, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia³owe” 2013, nr 143, s. 384.
www.wnp.pl – info [dostêp 20.06.2013].
www.finanse.wp.pl – info [dostêp 03.05.2010].
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10 mld USD25. Przewiduje siê, ¿e w d³ugim okresie na fuzji skorzystaj¹ wszyscy,
czyli pasa¿erowie oraz zainteresowane podmioty. LAN wniós³ do nowego podmiotu doœwiadczenie w sektorze cargo i technologiê, natomiast TAM udzia³
w rynku brazylijskim. Operacja ta spowodowa³a ju¿ oszczêdnoœæ w wysokoœci
400 mln USD rocznie oraz miejsce w pierwszej dziesi¹tce najwiêkszych przewoŸników œwiata. Nale¿y wskazaæ, ¿e jest to najwiêksze i najwa¿niejsze przedsiêwziêcie biznesowe w ostatnich latach w Ameryce £aciñskiej, stanowi jednoczeœnie zmianê jakoœci oferowanych us³ug lotniczych.
W grudniu 2013 r. formalnie og³oszono po³¹czenie dwóch amerykañskich linii lotniczych American Airlines i US Airways. W ten sposób powsta³ najwiêkszy
powietrzny przewoŸnik na œwiecie. Wartoœæ fuzji ocenia siê na 17 mld USD,
a nowo powsta³y podmiot bêdzie zatrudnia³ oko³o 95 tys. pracowników i wykonywa³ ponad 3200 lotów dziennie. Roczne dochody s¹ szacowane na oko³o
40 mld USD26.
Og³oszone fuzje s¹ aktem wielkiej konsolidacji europejskiego i œwiatowego
rynku przewozów lotniczych. Proces uleg³ wyraŸnemu przyspieszeniu na prze³omie
pierwszej i drugiej dekady XXI w. na skutek przed³u¿ania siê w gospodarce
œwiatowej kryzysu, który zmusi³ przewoŸników do du¿ej redukcji kosztów
i ustalenia nowych, rynkowych strategii w warunkach silnej konkurencji.
Taka tendencja mo¿e powstrzymywaæ proces deregulacji i liberalizacji transportu lotniczego, trudno sobie bowiem wyobraziæ, aby wobec koncentracji kapita³u rz¹dy za pieni¹dze podatników dotowa³y narodow¹ flagê przewoŸnika
bêd¹cego de facto w³asnoœci¹ obcego kapita³u.

Podsumowanie
PrzewoŸnicy, funkcjonuj¹c na konkurencyjnym rynku, prowadz¹ szereg
dzia³añ integracyjnych maj¹cych na celu uatrakcyjnienie oferty us³ug lotniczych. Zawieranie ró¿norodnych aliansów i stosowanie ró¿nych metod kooperacji s¹ jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiêbiorstw, prowadzi do rozwoju, innowacyjnoœci. Jest to równie¿ sposób na
ograniczanie kosztów sta³ych zwi¹zanych z operowaniem przewoŸnika w skali
globalnej.
Przedsiêbiorstwa lotnicze, przystêpuj¹c do wspó³pracy, powinny braæ pod
uwagê zarówno sytuacjê rynkow¹ i konkurencyjn¹ w sektorze transportu lotniczego, jak i w³asne mo¿liwoœci oraz ograniczenia rozwojowe. Pomimo podobnych przes³anek rozwoju kooperacji w transporcie lotniczym – cele i modele
wspó³pracy mog¹ byæ ró¿ne.
25
26

www.ekonomia.rp.pl – info [dostêp 10.07.2012].
www.gazetaprawna.pl – info [dostêp 9.12.2013].
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Aby prawid³owo funkcjonowa³ model kooperacji, przewoŸnicy lotniczy powinni zachowywaæ z otoczeniem dobre stosunki w zakresie budowania lojalnoœci oraz stabilnej pozycji na rynku.
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WSPÓ£CZESNE MODELE KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ PRZEWONIKÓW LOTNICZYCH
Streszczenie: W opracowaniu podjêto próbê analizy wybranych modeli komunikacji
marketingowej wykorzystywanych w rynkowych praktykach wspó³czesnych przewoŸników lotniczych i prezentacjê wniosków. W tym celu skoncentrowano siê na
teoretycznych za³o¿eniach wspó³czesnych modeli komunikowania siê z rynkiem,
rynkowych wyzwaniach przewoŸników lotniczych w kontekœcie budowania strategii
komunikacji marketingowej w ujêciu retrospektywnym i wspó³czesnym. Aplikacyjnoœæ, u¿ytecznoœæ i efekty strategii komunikowania siê z rynkiem zweryfikowano na
przyk³adach trzech wybranych towarzystw lotniczych: Southwest Airlines, Virgin
Atlantic i Ryanair. Po analizie przyk³adów i ich konfrontacji z praktykami oraz efektami osi¹ganymi przez inne linie lotnicze stwierdzono, i¿:
– kluczowy model komunikacji marketingowej przewoŸników lotniczych koncentruje siê na strategii wyró¿nienia i zaistnienia na rynku, bez wzglêdu na charakter
przyjêtych celów rynkowych;
– zbadane marki wykorzystuj¹ medialne mo¿liwoœci, g³ównie internet, do realizacji
strategii komunikacji marketingowej;
– rozg³os medialny i tzw. internetowy buzz staje siê obecnie wa¿nym czynnikiem dla
ka¿dej marki wprowadzanej na rynek tak¿e w procesie budowania przewagi
konkurencyjnej na rynku us³ug lotniczych.
S³owa kluczowe: modele, komunikacja marketingowa, przewoŸnicy transportu lotniczego

THE MODERN MODELS OF THE MARKETING
COMMUNICATION OF THE AIR CARRIERS
Abstract: This paper is an attempt the analysis and presentation of the chosen models
of the marketing communication used in the market practices of the air carriers. It
needed the concentration on the theoretical assumptions of the modern models of
market communication. The appliquesness, usefulness and the effects of the market
communications strategy has been verified on the example of the three carriers:
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Southwest Airlines, Virgin Atlantic and Ryanair. Analysing the examples, comparison
with the practices and effects of the other carriers, the conclusions are:
– the key model of marketing communications of the carriers concentrates on the
strategy of favouritism and existing on the market targets;
– the examined brand are using the medial opportunities, mainly internet, for the realisation of the market communication strategy;
– the internet buzz is the modern important factor for every brand introducing on
the market. It has fundamental meaning in the process of creating of the competition superiority on the air transport market.
Keywords: models, marketing communication, air carriers

Wprowadzenie
Komunikacja marketingowa w XXI w. jest podstawowym narzêdziem kreowania sukcesu organizacji. Strategiczny rozwój dzia³añ marketingowych przewoŸników lotniczych dotyczy przede wszystkim komercjalizacji us³ug, jej
zacz¹tki pojawi³y siê w ubieg³ym stuleciu, w latach 1909–1911. Komercyjne zastosowanie samolotu by³o pocz¹tkowo zwi¹zane z przewozem poczty, poniewa¿ parametry udŸwigu pierwszych statków powietrznych nie pozwala³y na
przewóz ciê¿szych ³adunków lub dodatkowych pasa¿erów. W tym zakresie ujawni³a siê pierwsza i zasadnicza cecha warunkuj¹ca korzystn¹ przysz³oœæ pasa¿erskiego transportu lotniczego, tj. bezpieczeñstwo. Pierwsze konstrukcje samolotów,
silników, brak standardów, procedur technicznych i przede wszystkim ludzkiego doœwiadczenia w tym zakresie by³y przyczyn¹ wielu wypadków lotniczych.
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego po II wojnie œwiatowej oddzia³ywa³ na kszta³towanie rynku tej ga³êzi i stosowanych na nim praktyk. Niezbêdne
sta³o siê wypracowanie modeli funkcjonowania przedsiêbiorstw lotniczych,
w tym efektywnego komunikowania siê z rynkiem.
Celem opracowania jest analiza wspó³czesnych modeli komunikacji marketingowej wykorzystywanych w praktykach przewoŸników lotniczych i prezentacja wniosków.

1. Wspó³czesne modele komunikacji marketingowej
– ujêcie teoretyczne
Komunikacja marketingowa jest integralnym elementem strategii i realizacji
rynkowych celów ka¿dego przedsiêbiorstwa. Obejmuje ona zespó³ œrodków
i dzia³añ, za pomoc¹ których przedsiêbiorstwo przekazuje na rynek okreœlone,
celowe informacje, kreuje potrzeby nabywców, kszta³tuje popyt, determinuj¹c
jego elastycznoœæ cenow¹3.
3
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Komunikacja marketingowa jest œwiadom¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa
w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Jej celem jest skuteczne oddzia³ywanie na zachowania nabywcze odbiorców, kszta³towanie potrzeb, stymulowanie
popytu na oferowane dobra, a jednoczeœnie umo¿liwianie realizowania za³o¿onych celów przedsiêbiorstwa wynikaj¹cych z opracowanych misji i strategii rozwojowych.
W literaturze przedmiotu najczêœciej wyró¿nia siê trzy uproszczone modele
wspó³czesnej komunikacji marketingowej, a mianowicie:
– interpersonalnej,
– masowej,
– w hipermedialnym œrodowisku komputerowym4.
Model marketingowej komunikacji interpersonalnej ma pierwotny i podstawowy charakter, jego odzwierciedleniem mog¹ byæ relacje typu „jeden-do-jednego”, „kilku-do-kilku” oraz „wielu-do-wielu”. Przedmiotem komunikowania
siê jest informowanie i wzajemne porozumiewanie siê podmiotów w celu uzyskania okreœlonej informacji zwrotnej. Model ten odzwierciedla istotne znaczenie
komunikacji marketingowej, w tym osobistej, dla realizacji rynkowych celów
przedsiêbiorstwa.
Model marketingowej komunikacji masowej jest niesymetryczn¹ form¹ kontaktu przedsiêbiorstwa z rynkiem przez mass media. Jego odzwierciedleniem
jest relacja typu: „jeden-do-wielu” realizowana przez transmisjê i jednokierunkowy przep³yw informacji. W efekcie do wszystkich odbiorców dociera identyczny przekaz bez wzglêdu na preferencje, aspiracje i oczekiwania adresatów.
Z za³o¿enia jest to komunikacja jednostronna o masowym charakterze, lecz
odbiorcy s¹ pozbawieni mo¿liwoœci udzielenia odpowiedzi, wyra¿enia opinii
i oddzia³ywania na zachowania adresata przekazu. Model ten jest stosowany
w realizowanych w mediach kampaniach reklamowych przedsiêbiorstw.
Model marketingowej komunikacji w hipermedialnym œrodowisku komputerowym jest nowoczesn¹ form¹ multimedialnego komunikowania siê przedsiêbiorstwa z rynkiem typu „wielu-do-wielu”. Jego zastosowanie umo¿liwiaj¹ technologie IT, w tym hipermedia, tj. kombinacje hipertekstowego dostêpu do
informacji, ich szybkiego i nieograniczonego przekazu oraz pozyskiwania informacji zwrotnych. Upowszechnienie tego modelu i jego szybki rozwój umo¿liwia sieæ Internetu i system World Wide Web (www).
Szczególnie istotn¹ przes³ank¹ do wykorzystania tego wartoœciowego i u¿ytecznego modelu jest nieograniczona skala komunikowania siê oraz brak finansowych, technicznych i organizacyjnych barier dostêpu. W XXI w. wszystkie
organizacje gospodarcze, w tym przedsiêbiorstwa lotnicze, z powodzeniem stosuj¹ go w swoich praktykach rynkowych.
4

D. Hofmann, T. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, „Journal of Marketing” 1996, vol. 60, no. 3, s. 52.
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Specyfika rynku us³ug lotniczych sk³ania jego uczestników znajduj¹cych siê
po stronie poda¿y do poszukiwania zindywidualizowanych modeli efektywnego
funkcjonowania. Wynikaj¹ one z budowanych relacji typu: œwiadczeniodawca –
pasa¿er z uwzglêdnieniem wielu uwarunkowañ, w tym rynkowych, ekonomicznych, organizacyjnych itp.

2. Rynkowe wyzwania przewoŸników lotniczych
a modele komunikacji marketingowej – ujêcie
retrospektywne i wspó³czesnoœæ
Pionierem towarzystw lotniczych, obs³uguj¹cym regularne przewozy pasa¿erskie, by³o przedsiêbiorstwo „St. Petersburg – Tampa Airboat Line” (SPT Airboat
Line), które lotnicz¹ dzia³alnoœæ uruchomi³o w styczniu 1914 r. Jego za³o¿ycielem by³ amerykañski przedsiêbiorca i pilot Thomasa W. Benoist. Po³¹czenie
pomiêdzy amerykañskimi miastami St. Petersburg i Tampa obs³ugiwano, wykorzystuj¹c aerodyny zwane wówczas airboat, czyli „lataj¹cymi ³odziami”. Warunkiem realizacji lotniczego projektu by³o podpisanie trzymiesiêcznego porozumienia z Petersbursk¹ Izb¹ Handlow¹, dziêki temu Benoist uzyska³ 50%
dofinansowanie do ca³oœci przelotów5. PrzewoŸnik obs³ugiwa³ dziennie dwa regularne po³¹czenia, lot trwa³ pó³ godziny, a cena biletu wynosi³a 5 USD w jedn¹
stronê. Do 31 marca 1914 r. przewieziono ³¹cznie 1204 pasa¿erów. Pomimo
pocz¹tkowego sukcesu zamkniêto liniê, poniewa¿ zmniejszy³ siê ruch turystyczny, flotê sprzedano i w maju 1914 r. zakoñczono dzia³alnoœæ lotnicz¹. Pierwsze
doœwiadczenia marketingowe przewoŸnika i jego has³o reklamowe „Fast Passenger and Express Service” uwypukla³y kluczowe cechy i wskazywa³y wyzwania
strategiczne wykorzystywane w komunikacji marketingowej na rynku pasa¿erskiego transportu lotniczego, nadal pozostaj¹ one aktualne.
Pierwszym elementem konkurowania na rynku us³ug lotniczych sta³o siê
wyzwanie techniczne zwi¹zane z zapewnieniem bezpiecznych przewozów pasa¿erskich. Osi¹gano je przez akceptacjê stosowanych norm i komunikowanie
przez przewoŸnika wdra¿anych standardów technicznych. Wspó³czeœnie przewoŸnicy transportu lotniczego nie wyró¿niaj¹ tego elementu jako sk³adnika
przewagi konkurencyjnej, traktuj¹ go w kategorii oczywistego standardu funkcjonowania linii lotniczych. Przywi¹zuj¹ natomiast wagê do spe³niania miêdzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeñstwa i norm wynikaj¹cych
zarówno z wymogów technicznych, jak i procedur obs³ugi pasa¿erskiej. W sferze komunikacji wszelkie naruszenia zasad, wynikiem których mog¹ byæ incydenty czy katastrofy lotnicze, powoduj¹ powa¿ne problemy zwi¹zane z wiary5

F.W. Roos, The Brief, Bright Aviation Career of St. Louis's Tom Benoist, http://www.airandspace-museum.org/BenoistPaper.htm [dostêp 3.07.2014].
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godnoœci¹ przewoŸnika i postrzeganiem jego marki. Zaufanie marce i wiarygodnoœæ
opiera siê przede wszystkim na bezpieczeñstwie przewozu, poniewa¿ traktuje je
jako podstawowy warunek œwiadczenia us³ugi lotniczej. O znaczeniu tego elementu wspó³czeœnie œwiadczy m.in. incydent samolotu tajlandzkich linii lotniczych Thai Airways podczas rejsu z Kantonu do Bangkoku we wrzeœniu 2013 r.6
Podczas operacji l¹dowania maszyna zjecha³a z pasa startowego, w wyniku czego powa¿nie ucierpia³o 14 osób. Jedn¹ z pierwszych czynnoœci przedstawicieli
przewoŸnika by³o zamalowanie logo linii lotniczych na kad³ubie uszkodzonego
samolotu. Powód tego niestandardowego dzia³ania by³ oczywisty z marketingowego, w tym wizerunkowego punktu widzenia – katastrofy i wypadki lotnicze przyci¹gaj¹ uwagê mediów. Na fotografiach kluczowym obiektem jest samolot i miejsce incydentu lub katastrofy. PrzewoŸnik, œwiadomy pojawienia siê
kad³uba samolotu z logo w wielu œwiatowych mediach, stara³ siê tym niecodziennym zabiegiem ograniczyæ negatywne skutki oddzia³ywania na markê.
Naruszenie zasad bezpieczeñstwa przewozu mo¿e byæ, z punktu widzenia
pasa¿era, podstawowym czynnikiem decyduj¹cym o wyborze okreœlonego
przewoŸnika lotniczego, bez wzglêdu na wysokoœæ ceny biletu czy wartoœæ
(u¿ytecznoœæ) dodatkowych us³ug. Ten problem mia³ równie¿ istotne znaczenie
dla rozwoju niskokosztowych linii lotniczych, w kontekœcie budowanych przez
nie modeli funkcjonowania i rozwoju, strategii marketingowych oraz rynkowych ofert. Bezpieczeñstwo przewozu, choæ nie jest bezpoœrednio i szeroko
komunikowane przez towarzystwa, w przypadkach incydentalnych staje siê
wa¿nym elementem ograniczaj¹cym rynkow¹ konkurencyjnoœæ przewoŸnika.
Œwiatowe i regionalne organizacje linii lotniczych promuj¹ wype³nianie wysokich standardów bezpieczeñstwa7.
Kolejnym wyzwaniem dla przewoŸników lotniczych jest wypracowanie lub
wykorzystanie modelu zwi¹zanego z czynnikiem czasu przewozu. Jest on oczywisty i czêsto podkreœlany w komunikacji marketingowej w zasadzie od
pocz¹tków lotnictwa pasa¿erskiego, by³ zawarty w cytowanym ju¿ haœle: „Fast
passenger and Express Service” linii „St. Petersburg–Tampa”. Szybkoœæ transportu
lotniczego, bior¹c pod uwagê jego konkurencyjnoœæ wobec innych ga³êzi transportu, zawsze by³a kluczowym elementem przewagi na okreœlonych destyna6

7

Wypadek podczas l¹dowania samolotu w Bangkoku. 14 osób rannych, Gazeta.pl, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14570356,Wypadek_podczas_ladowania_samolotu_w_Bang-koku__14.html [dostêp 3.07.2014].
Rynek us³ug lotniczych jest starannie monitorowany i systematycznie publikowane s¹ czarne listy
przewoŸników niespe³niaj¹cych wymaganych norm i standardów w zakresie bezpieczeñstwa,
którym ogranicza siê prawo lub nie udziela siê zezwoleñ na operowanie w okreœlonej przestrzeni
powietrznej. W 23 edycji czarnej listy przewoŸników powietrznych opublikowanej przez Komisjê
Europejsk¹ w dniu 10.04.2014 r. znalaz³o siê 296 linii lotniczych zarejestrowanych w 20 krajach.
Ponadto 10 linii zosta³o objêtych ograniczeniami, por. www.ec.europa.eu. Komisja Europejska
uruchomi³a internetow¹ wyszukiwarkê, na której mo¿na sprawdziæ status bezpieczeñstwa danej
linii lotniczej.
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cjach. Jednoczeœnie do niedawna czynnikiem ograniczaj¹cym konkurencyjnoœæ
by³a cena us³ug, w szczególnoœci na po³¹czeniach lokalnych czy regionalnych.
Odpowiedzi¹ na to wyzwanie sta³ siê rozwój niskokosztowych linii lotniczych
Low Cost Carriers (LCC), definiowanych jako linie oferuj¹ce przeloty po niskich
cenach, ale ograniczaj¹ce dodatkowe us³ugi na pok³adach samolotów.
Obecnie czas przelotu pasa¿erskiego do okreœlonych punktów docelowych
wynika z nastêpuj¹cych uwarunkowañ:
– czasu przejazdu na lotnisko i dotarcia z lotniska do miejsca docelowego; ten
element jest zwi¹zany z infrastruktur¹ techniczn¹ i transportow¹, umo¿liwiaj¹c¹ skracanie czasu podró¿y lotniczej do niezbêdnego minimum; pod
tym wzglêdem preferowane s¹ rozwi¹zania transportu szynowego: kolej,
metro oraz m.in. systemy kiss & fly, park & fly;
– czasu odprawy i obs³ugi pasa¿erskiej, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeñstwa wyd³u¿aj¹cych okres przebywania pasa¿erów w terminalach;
– czasu fizycznego przelotu pomiêdzy portami docelowymi;
– siatki po³¹czeñ lotniczych atrakcyjnej dla g³ównych grup docelowych
podró¿uj¹cych dan¹ lini¹ lotnicz¹ (np. dla wielu klientów biznesowych istotna jest mo¿liwoœæ porannego wylotu i powrotu tego samego dnia w godzinach wieczornych).
Dla pasa¿erów, szczególnie korzystaj¹cych z po³¹czeñ lokalnych i regionalnych, chocia¿ czas fizycznego przelotu ma du¿e znaczenie, to mo¿e przegrywaæ
w zestawieniu z alternatywnymi mo¿liwoœciami podró¿y. W przypadku bowiem po³¹czeñ lotniczych, na których czas przelotu nie przekracza dwóch godzin, ³¹czne okresy pozosta³ych czynnoœci mog¹ byæ d³u¿sze ni¿ podró¿ alternatywnymi œrodkami transportu. Szczególnie jest to widoczne w przypadku
europejskich LCC, gdzie l¹dowanie samolotu odbywa siê czêsto na lokalnych
lotniskach, oddalonych od centrów aglomeracji, a dojazd do nich wymaga dodatkowego czasu i ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego wspó³czeœnie
wspomniany czynnik „czasu przewozu” rozpatrywany jest przez pasa¿erów nie
tylko w kontekœcie ostatecznej ceny biletu, ale równie¿ w zestawieniu z wartoœci¹ przedstawionych czynników. Decyzje zakupowe dotycz¹ce biletów lotniczych s¹ w du¿ej mierze warunkowane dostêpem do internetowych wyszukiwarek lotów, ale poszukiwana jest przede wszystkim wartoœæ finalna, stanowi¹ca wypadkow¹ ceny i ³¹cznej sumy korzyœci jak¹ osi¹ga pasa¿er wybieraj¹c
okreœlony wariant podró¿y. U podstaw tego za³o¿enia le¿y m.in. koncepcja strategii Southwest Airlines, zak³ada ona stworzenie lotniczej konkurencji dla podró¿y samochodem na niewielkie dystanse8. Model biznesowy stworzony przez
te linie lotnicze sta³ siê wzorcem dla innych przewoŸników m.in. dla irlandzkie-

8

W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia b³êkitnego oceanu, „MT Biznes” 2005, s. 88.
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go Ryanaira9. Jednak strategie marketingowe w zakresie komunikowania siê
z rynkiem by³y ca³kowicie odmienne.
Trzecim wyzwaniem strategicznym dla przewoŸników jest wyzwanie handlowe, którego celem jest sprzeda¿ biletów lotniczych i uzyskanie mo¿liwie najwy¿szego wskaŸnika wype³nienia samolotu (ang. load factor). Na œwiatowym
rynku lotniczym w 2012 r., wed³ug raportu ICAO 2013, nast¹pi³ wzrost liczby
obs³u¿onych pasa¿erów o 8% w porównaniu do roku 2011 i wyniós³ 2,96 mld
osób. Najwiêkszy wzrost przewozów pasa¿erskich notowany jest w krajach Bliskiego Wschodu (15,4%). Uznano równie¿, ¿e œredni, globalny wskaŸnik
wype³nienia samolotu wzrós³ w porównaniu z 2011 r. o 0,75% i wynosi³ 79,1%10.
W pierwszej trójce najwiêkszych œwiatowych przewoŸników lotniczych plasowa³y siê Delta Airlines (165 mln pasa¿erów), Southwest Airlines (134 mln pasa¿erów) i Lufthansa Group (103 mln pasa¿erów). £¹czny udzia³ rynkowy
w przewozach pasa¿erskich dla trzech globalnych liderów wynosi³ 13,5%.
Aktywnoœæ operacyjna linii lotniczych zwi¹zana z budowaniem strategii
sprzeda¿y koncentruje siê przede wszystkim na aspektach:
– elastycznoœci oferty cenowej zgodnie z modelem „im bli¿ej podró¿y, tym
wy¿sza cena biletu”,
– systemów taryf i progów cenowych ustalanych w zale¿noœci od narastaj¹cego wype³niania miejsc w samolocie11,
– systemów taryf i progów cenowych zale¿nych od sezonowoœci, popularnoœci
danego kierunku i indywidualnych doœwiadczeñ przewoŸnika,
– uatrakcyjniania i promowania nowych po³¹czeñ lotniczych lub wybranych,
w tym ró¿nych przewoŸników w ramach istniej¹cych aliansów, przez specjalne akcje reklamowe koncentruj¹ce siê g³ównie na aspektach cenowych
(np. Szalone Œrody LOT12),
– promowania sprzeda¿y biletów lotniczych przez uatrakcyjnianie us³ug dodatkowych œwiadczonych przez konkretnego przewoŸnika na danej trasie
(np. wiêkszy limit wagowy baga¿u, usprawnienia przy odprawie itp.),
– lojalnoœciowych programach punktowych, np. Miles & More, których celem jest
rejestracja przebytych mil i ich zamiana na indywidualne korzyœci dla pasa¿era,
– oferowania kart sta³ego klienta, kart klubowych, kart VIP, które upowa¿niaj¹
do korzystania ze specjalnych udogodnieñ przewoŸnika, kart aliansów lotni-

9

10

11
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M. Nêdza, Niskie koszty brak udogodnieñ – studium przypadku na podstawie linii lotniczej Ryanair, [w:]
I. Cichocka (red.), Case Study. Materia³y dydaktyczne dla studentów, t. 2, Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 330.
D. T³oczyñski, Œwiatowy rynek przewozów lotniczych w 2012 r., [w:] Europejski transport i rynek us³ug
transportowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu i Logistyka”
2013, nr 48, s. 27.
Jak linie kalkuluj¹ ceny biletów?, http://www.pasazer.com/in-10395-jak,linie,kalkuluja,ceny,biletow.php [dostêp 3.07.2014].
Szalona Œroda LOT, http://www.lot.com/pl/pl/szalona-sroda [dostêp 3.07.2014].
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czych, kart kredytowych wydawanych wspólnie z operatorami kart p³atniczych i bankami itp.,
– zapewniania pasa¿erom mo¿liwoœci zakupu dodatkowych us³ug na stronach
www przewoŸnika lub poœrednika w postaci np. mo¿liwoœci celowych rezerwacji, wynajmu auta, us³ug ubezpieczeniowych, hotelarskich itp.
System wsparcia sprzeda¿y koncentruje siê zatem na efektywnym doprowadzaniu
do zawarcia transakcji zakupu biletów i/lub oferowaniu dodatkowych us³ug.
Czwartym wyzwaniem dla przewoŸników lotniczych jest budowanie relacji
typu customer experience (CX), czyli pozytywnych elementów doœwiadczenia pasa¿era, wynikaj¹cych z realizacji us³ugi przewozu. Istot¹ strategicznego budowania doœwiadczenia klienta jest tworzenie sytuacji, w których dzia³ania operacyjne i procesy skupione s¹ na potrzebach oraz oczekiwaniach u¿ytkowników.
Wed³ug J. Allena zapewnianie wysokiego poziomu CX zwi¹zane jest z trzema
obszarami, nazwanymi „3Ds”13:
– „Design the right offers and experiences” – projektowaniem dobrych ofert dla
precyzyjnie zdefiniowanych grup docelowych klientów,
– „Deliver these propositions” – dostarczaniem ofert i gotowoœæ pracowników, zespo³u do realizowania zró¿nicowanych funkcji zapewniaj¹cych budowanie
pozytywnych doœwiadczeñ klientów,
– „Develop their capabilities” – koncentracj¹ na rozwoju, szczególnie zapewniaj¹cym spójnoœæ w realizacji zak³adanych celów, doskonalenie personelu w celu
d¹¿enia do zapewniania dobrych doœwiadczeñ klientów.
Charakterystycznym przyk³adem rozbudowywania mo¿liwoœci dla klientów
by³o np. tworzenie warunków do wygodnego podró¿owania w ramach istniej¹cych rozwi¹zañ w samolotach. W tym celu linie Virgin Atlantic stworzy³y markê „Upper Class”14, zaoferowa³y du¿e fotele z du¿¹ przestrzeni¹ na nogi, co by³o
charakterystycznym elementem dla klasy pierwszej, w ofercie cenowej klasy biznes. To rozwi¹zanie zosta³o bardzo szybko skopiowane przez konkurencyjnych
przewoŸników i sta³o siê powszechn¹ praktyk¹ poprawiaj¹c¹ komfort lotu.
Budowanie wysokiej jakoœci obs³ugi pasa¿era w transporcie lotniczym, a jednoczeœnie niski koszt przelotu jest podstaw¹ do tworzenia kanwy wartoœci
przez niskokosztowych przewoŸników lotniczych. Zazwyczaj przewaga konkurencyjna zwi¹zana jest z modelem, w którym wy¿sza jakoœæ obs³ugi klienta
uwarunkowana jest wy¿szymi cenami za œwiadczone us³ugi. Wed³ug W. Chana
Kima i R. Mauborgne jedn¹ z metod na stworzenie nowej wartoœci w taki w³aœnie sposób jest wykorzystanie schematu czterech dzia³añ polegaj¹cych na15:
– okreœleniu, jakie czynniki strategiczne mog¹ byæ zredukowane znacznie poni¿ej istniej¹cych standardów bran¿owych,
13

14
15

J. Allen, F.F. Reichheld, B. Hamilton, The Three ”Ds” of Customer Experience, Harvard Business School,
http://hbswk.hbs.edu/archive/5075.html [dostêp 2.07.2014].
W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia b³êkitnego oceanu…, s. 184.
Ibidem, s. 54–69.
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– wygenerowaniu nowych czynników, które nigdy nie by³y uwzglêdniane lub
oferowane przez dan¹ bran¿ê,
– wzmocnieniu wybranych czynników znacznie powy¿ej standardów bran¿owych,
– wyeliminowaniu czynników, które mog¹ byæ uznawane w bran¿y za kluczowe.
Przypadek linii lotniczych Southwest Airlines pokazuje, w jaki sposób na
podstawie tego modelu zbudowano profil strategiczny. Po pierwsze, zaproponowano zdecydowanie ni¿sze ceny przelotów ni¿ inne linie lotnicze na porównywalnych trasach. PrzewoŸnik wyeliminowa³ koniecznoœæ wyboru pomiêdzy szybkoœci¹ samolotu a ekonomicznoœci¹ i elastycznoœci¹ transportu drogowego. Istot¹ strategii by³o stworzenie warunków bezpoœredniej konkurencji
przy porównywalnych kosztach podró¿y na podobnych trasach regionalnych.
Po drugie, ca³kowicie zrezygnowano z opcji posi³ków pok³adowych, wykorzystywano lokalne lotniska, nie uruchamiano klubów i specjalnych poczekalni dla
pasa¿erów ani mo¿liwoœci wyboru klasy przelotu. Bie¿¹ca obs³uga pasa¿era
zosta³a ograniczona do niezbêdnego minimum wynikaj¹cego z racjonalizacji
procesów logistycznych. Jednoczeœnie, zdecydowanie powy¿ej standardowego
poziomu, zwiêkszono jakoœæ obs³ugi oferowanej przez personel pok³adowy, zapewniono dobr¹ siatkê po³¹czeñ i odpowiedni¹ czêstotliwoœæ ich obs³ugi, dziêki
czemu uzyskano efekt szybkoœci przewozu pasa¿erów. Southwest Airlines
w swej strategii d¹¿y³y do redukcji czêœci sta³ych œwiadczeñ, które s¹ wyznacznikiem konkurencyjnoœci rynku lotniczego, zwiêkszaj¹c równoczeœnie ponadstandardowo inne, dotycz¹ce bezpoœrednio obs³ugi klienta. Takie innowacyjne
dzia³ania budowania strategii linii typu low cost, sta³y siê wzorcem dla innych
przewoŸników tego typu.
Coraz czêœciej przy ocenie oferty us³ug lotniczych pojawiaj¹ siê dwa kluczowe elementy: cena i doœwiadczenie pasa¿era. Staj¹ siê one podstaw¹ do budowania skutecznej i efektywnej strategii komunikacji, szczególnie w sferze public
relations lub mediów spo³ecznoœciowych. Maj¹ one coraz wiêksze znaczenie
w procesie wyboru marki przewoŸnika lotniczego, a tak¿e wiêkszej akceptacji
ró¿nic cenowych przy pozytywnych doœwiadczeniach pasa¿era zwi¹zanych
z podró¿ami lotniczymi okreœlonymi liniami.
Pi¹tym wyzwaniem dla strategii komunikacji przedsiêbiorstw lotniczych staje
siê osi¹ganie wyniku finansowego zadowalaj¹cego inwestorów. Strategie linii lotniczych koncentruj¹ siê coraz czêœciej na osi¹ganiu dochodów nie tyle z samej
us³ugi przewozu, ile z oferty us³ug dodatkowych. Idea Works Company zbada³a
ofertê niestandardowych us³ug dodatkowych wybranych przewoŸników. I tak16:
– KLM umo¿liwia³y pasa¿erom wczeœniejsze zamówienie dodatkowego
posi³ku na trasach miêdzykontynentalnych. Pasa¿erowie klasy ekonomicznej
mog¹ wybieraæ jeden z piêciu posi³ków w cenie od 12 do 15 EUR;
16
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– AirAsia wprowadzi³y ofertê „Red Carpet Service”, tj. ekskluzywne us³ugi
w portach lotniczych polegaj¹ce na mo¿liwoœci odbycia szybkiej kontroli
bezpieczeñstwa, dostêpu do specjalnej, wygodnej poczekalni, mo¿liwoœci
wczeœniejszego wejœcia na pok³ad i dotarcia do samolotu na wózku elektrycznym za równowartoœæ 21 EUR;
– Vueling utrzymuj¹ œrodkowe miejsca wolne, wczeœniej wprowadzaj¹ wybranych pasa¿erów na pok³ad, oferuj¹ napoje i przek¹skê za 60 EUR;
– Qantas oferuj¹ tzw. „Q Bag Tag”, czyli elektroniczn¹ zawieszkê na baga¿,
w technologii RFID, zawieraj¹c¹ dane o rezerwacji oraz umo¿liwiaj¹c¹
szybk¹ odprawê baga¿u;
– United Airlines oferuj¹ kartê „Mileage Plus Explorer Visa”, umo¿liwiaj¹c¹ darmow¹ odprawê baga¿u, skorzystanie z wygodnej poczekalni dwa razy w roku,
wczeœniejsze wejœcie na pok³ad, dodatkowe mile w lojalnoœciowym programie punktowym.
Na podstawie raportu Amadeus Review of Ancillary Revenue Results for
201117, stwierdzono, ¿e w latach 2009–2011 dochody linii lotniczych z us³ug dodatkowych wzros³y o 66%, osi¹gaj¹c w 2011 r. poziom 18,23 mld EUR. Wczeœniej
dodatkowo p³atne us³ugi w ramach podró¿y lotniczych by³y charakterystyczne
dla linii typu low cost. Dziœ przewoŸnicy z tej grupy znajduj¹ dodatkowe Ÿród³a
przychodów z tytu³u op³at baga¿owych, dodatkowego komfortu podró¿y na
pok³adzie, mo¿liwoœci wczeœniejszego wejœcia na pok³ad lub specjalnego cateringu. Wielkoœæ przychodów z us³ug dodatkowych dziesiêciu g³ównych linii lotniczych w ca³kowitym portfelu przychodów waha siê w przedziale od 15,3% do
33,2% i wynosi œrednio 21,4%18. Do linii lotniczych osi¹gaj¹cych najwy¿sze
wskaŸniki przychodów na jednego pasa¿era w 2011 r. w zakresie us³ug dodatkowych nale¿¹: Qantas Airways (40,91 EUR/pas.), Spirit (33,61 EUR/pas.), Jet2.com
(33,3 EUR/pas.). Rozpiêtoœæ dochodów dziesiêciu g³ównych przewoŸników wynios³a od 17,65 EUR/pas., do 40,91 EUR/pas., a œrednia arytmetyczna wynios³a
26,9 EUR/pas.
Pod tym wzglêdem model dochodowy przewoŸników zosta³ ukszta³towany
m.in. w wyniku rozpowszechnienia internetowego wyszukiwania ofert lotniczych. Wywo³a³o to efekt po¿¹danej transparentnoœci rynku i ograniczanie du¿ych ró¿nic w cenach biletów, wynikaj¹cych z narzutów handlowych poœredników sprzeda¿y us³ug lotniczych. Przedsiêbiorstwa lotnicze zaczê³y poszukiwaæ
dodatkowych dochodów poprzez strategiê rozwoju us³ug lub strategiê dywersyfikacji. Z punktu widzenia strategii finansowej obszar us³ug dodatkowych staje siê zarówno elementem poprawy pozycji konkurencyjnej, jak i upowszechniaj¹cym siê elementem budowanej strategii komunikacji rynkowej.
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Ibidem.
Ibidem.
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3. Wspó³czesne uwarunkowania realizacji i obraz strategii
komunikacji marketingowej – przyk³ady
Model wspó³czesnej komunikacji marketingowej przedsiêbiorstwa lotniczego uwarunkowany jest ró¿nymi czynnikami. Realizacja zak³adanych celów rynkowych mo¿e byæ ca³kowicie odmienna, na co wskazuj¹ przyk³ady zró¿nicowanych strategii komunikacji trzech niskokosztowych linii lotniczych: Southwest
Airlines, Virgin Atlantic i Ryanair.
Southwest Airlines w strategii komunikowania siê z rynkiem koncentrowa³
siê na aspektach cenowych, czyli niskich taryfach, darmowym przewozie baga¿u, czêstych po³¹czeniach i punktualnoœci. Twórca linii, Herb Kelleher, za³o¿y³
budowanie strategii konkurencyjnoœci cenowej z transportem drogowym, ca³kowicie pomijaj¹c inne lokalne linie lotnicze. Zgodnie z tym za³o¿eniem zbudowa³
model funkcjonowania typu low cost. Od samego pocz¹tku istnienia, tj. od 1971 r.
marka budowa³a swoist¹ osobowoœæ, promuj¹c siê pocz¹tkowo jako „LUV airlines” (linie mi³oœci), zdobi¹c samoloty logo w kszta³cie czerwonego serca.
W pocz¹tkowej fazie rozwoju firma stara³a siê przyci¹gaæ uwagê potencjalnych
klientów reklamowymi ekscesami i specyficznym, autoironicznym dowcipem
przekazywanym w reklamach telewizyjnych. Dziêki doœæ frywolnej komunikacji realizowanej nie tylko w mediach, ale równie¿ na pok³adach samolotów
(humorystyczne zapowiedzi, za³ogi intonuj¹ce piosenki na lotniskach, zabawne
malowanie i zdobienie samolotów) Southwest Airlines osi¹gnê³y pozycjê marki,
która postrzegana jest jako ciep³a i przyjazna dla pasa¿erów. Ten element sta³ siê
wysok¹ wartoœci¹ w zakresie customer experience.
Wa¿nym aspektem tej strategii jest równie¿ polityka zatrudnienia, koncentruj¹ca siê na anga¿owaniu personelu pe³nego entuzjazmu i obdarzonego poczuciem humoru19. Jednak w 2013 r. Southwest Airlines zmieni³y dotychczasowy
model komunikacji, odstêpuj¹c w nowej kampanii reklamowej od dotychczasowego stylu przekazu20. Powolna zmiana obrazu marketingowego firmy uwarunkowana jest rosn¹c¹ pozycj¹ rynkow¹ (aktualnie jest to jeden z najwiêkszych przewoŸników na terenie USA). Celem nowej strategii komunikacji by³a
zmiana wizerunku na bardziej konserwatywny i klasyczny. Wynika³o to z d¹¿enia do pokazania Southwest Airlines jako linii stabilnej, tym bardziej ¿e w 2011 r.
zauwa¿ono, i¿ cena biletów w latach 2006–2011 wzros³a o 39%, podczas gdy
œredni notowany wzrost cen w bran¿y lotniczej w USA wyniós³ 10%. Niemal
czterokrotny wzrost cen mia³ zwi¹zek z zakoñczeniem wieloletnich porozumieñ
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P. Kotler, K. Keller, Marketing Management (14th edition), Pearson Education, Prentice Hall 2011,
s. 440–442.
B. Tuttle, Southwest Airlines: We're Not Really About Cheap Flights Anymore, „Time Magazine”, http://
business.time.com [dostêp 3.07.2014].
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paliwowych przewoŸnika i pokrywaniem dodatkowych kosztów zwi¹zanych
z transportem baga¿u21.
Virgin Atlantic powsta³y w 1984 r., czyli 13 lat po za³o¿eniu Southwest Airlines.
Projekt by³ wynikiem porozumienia Randolpha Fieldsa, próbuj¹cego uruchomiæ
po³¹czenia komercyjne pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Falklandami, oraz Richarda
Bransona – w³aœciciela Virgin Group. Grupa Virgin to kilkadziesiesi¹t niezale¿nych spó³ek dzia³aj¹cych w ró¿nych bran¿ach, ich wyró¿nikiem jest nazwa
„Virgin”. R. Branson, w³aœciciel marki, kontroluje czêœæ spó³ek, posiadaj¹c w nich
przewa¿aj¹ce udzia³y, w czêœci z nich natomiast wystêpuje jako udzia³owiec
mniejszoœciowy, a niektóre spó³ki funkcjonuj¹ na podstawie udzielonej licencji
na u¿ywanie nazwy. Obecnie 51% udzia³ów Virgin Atlantic Airways nale¿y do
Virgin Group, natomiast 49% do Signapore Airlines. Inauguracyjny lot Virgin
Atlantic odby³ siê 22 czerwca 1984 r. na trasie z londyñskiego lotniska Gatwick
do amerykañskiego Newark. Na pok³ad zaproszono ponad 440 goœci, w tym
znane osobistoœci, dziennikarzy i przyjació³. Przedsiêwziêcie odnotowa³y niemal
wszystkie najwa¿niejsze gazety na œwiecie, zapewniaj¹c nowej marce bezp³atne
publicity.
Linie lotnicze Virgin Atlantic s¹ w grupie jednym z najcenniejszych aktywów, a ich wartoœæ wynosi ponad 1,22 mld GBP22. Strategia spó³ek nale¿¹cych
do grupy Virgin oddaje specyficzny charakter i styl w³aœciciela, R. Bransona,
który fascynuje i zakakuje wielu Brytyjczyków: „Virgin, podobnie jak sam Branson, jest synonimem obrazoburstwa, buntu i zabawy, nie do podrobienia na
Madison Avenue. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e wiêkszoœæ marek budowanych na tak ulotnych podstawach szybko traci po³ysk, tymczasem Bransonowi ju¿ trzydzieœci lat udaje siê utrzymaæ Virgin w doskona³ym stanie”23. Ekscentryczna osobowoœæ za³o¿yciela Virgin, jego przedsiêbiorczoœæ i entuzjazm
oraz umiejêtnoœæ budowania zainteresowania mediów w du¿ej mierze wp³ywa³a
na promocjê linii i postrzeganie jej marki. W zasadzie to jest istota know-how
przekazywanego przez grupê Virgin w ramach fuzji lub udzielanych licencji.
Budowanie konkurencyjnoœci rynkowej oznacza ³¹czenie zasad marketingu,
zainteresowania mediów, ale tak¿e profesjonalnego zarz¹dzania poszczególnymi spó³kami.
Zasady zarz¹dzania spó³kami w ramach grupy charakteryzuj¹ siê pe³n¹ decentralizacj¹, p³ask¹ struktur¹ organizacyjn¹ i minimaln¹ hierarchizacj¹. Nie istnieje centralne zarz¹dzanie grup¹, natomiast istotnymi wymogami, które musz¹
byæ spe³nione, jest przestrzeganie czterech kluczowych zasad: jakoœci, konkurencyjnoœci, innowacyjnoœci i zabawy. Ten ostatni sk³adnik zosta³ podkreœlony
21
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w wypowiedzi Manela Jadraque, który podczas World Retail Congress 2013
w Pary¿u u¿y³ sformu³owania „bawcie siê w biznesie i róbcie biznes dla zabawy”.
Parametr budowania i pozycjonowania marki, która powinna byæ postrzegana jako przyjazna spo³ecznie, jest coraz powszechniejszym oraz wa¿nym elementem budowy strategii komunikacji. Dotyczy to marek tzw. produktów modowych czy te¿ kierowanych do m³odych jako grup docelowych. Coraz czêœciej
komunikacja marketingowa, koncentruj¹ca siê na tzw. korporacyjnoœci, nie spotyka siê z powszechn¹ akceptacj¹. Z kolei rozwój mediów spo³ecznoœciowych
na przestrzeni ostatnich siedmiu lat sprzyja rozwojowi zjawiska transmedia
branding24, czyli budowania zró¿nicowanej komunikacji marki w ró¿nych kana³ach przekazu. Obszarem budowania komunikacji z klientami oraz kszta³towania customer experience sta³ siê internet, a w szczególnoœci sfera social media,
e-marketingu i zagospodarowywania przestrzeni wirtualnej w postaci stron
www, dedykowanych serwisów lub aplikacji na urz¹dzenia mobilne. Konwergencja tych dwóch obszarów medialnych daje wspó³czesny obraz komunikacji
marketingowej.
R. Branson, twórca i ambasador marki Virgin, uznaje zaufanie, innowacjê
i przyjazne podejœcie do klienta za zasadnicze wartoœci25. W przypadku Virgin
Atlantic Airways zasady te w du¿ej mierze zosta³y zbudowane na bazie jego
w³asnych doœwiadczeñ i obserwacji oraz, jak wyrazi³ to w jednym z wywiadów:
„stara³em siê w pewnym sensie stworzyæ linie lotnicze, które bêd¹ doskona³e dla
mnie”. Gdy linie zaistnia³y na rynku, Branson raz w miesi¹cu dzwoni³ do piêædziesiêciu pasa¿erów, by porozmawiaæ z nimi i zasiêgn¹æ opinii o wra¿eniach
z podró¿y Virgin Atlantic.
Koncepcja modelu linii lotniczych wed³ug Bransona opiera siê na za³o¿eniu,
¿e wielkie linie lotnicze jako przewoŸnicy nie potrafi¹ zrozumieæ rzeczywistych
potrzeb pasa¿erów. Koncentruj¹ siê na œwiadczonej us³udze przewozu, a nie
okreœlonej propozycji customer experience dla klientów. Rezultatem takiego
dzia³ania jest szereg niewygód czy utrudnieñ, których pasa¿er doœwiadcza podczas podró¿y. Wielu pasa¿erów uznaje standardow¹ podró¿ lotnicz¹ za nieprzyjemn¹, mêcz¹c¹, drog¹ i niesolidn¹. Koncepcja Bransona zak³ada³a, ¿e linie Virgin
Atlantic zatr¹ te wra¿enia, uczyni¹ przelot zabawnym i mi³ym. Istot¹ modelu
dzia³ania by³o goœcinne przyjêcie na pok³adzie samolotu, dostarczenie rozrywki
oraz lepszej opieki podczas podró¿y w powietrzu i odprawy na ziemi. Celem
by³o równie¿ zapewnienie konkurencyjnych cen, ale nie one by³y g³ównym narzêdziem walki o klientów.
Ekstrawagancja R. Bransona w du¿ej mierze nadal wp³ywa na zainteresowanie mediów. W 2010 r. za³o¿y³ siê on z Tonym Fernandesem, w³aœcicielem linii
24
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AirAsia i zespo³u wyœcigowego Caterham F1 o to, który z prowadzonych przez
nich zespo³ów Formu³y 1 znajdzie siê wy¿ej w klasyfikacji generalnej. Zak³ad
wygra³ Fernandes. W wyniku przegranej Branson musia³ przebraæ siê za stewardesê linii AirAsia podczas specjalnie zorganizowanego lotu w 2013 r. Wydarzenie
sta³o siê g³oœnym happeningiem, zauwa¿onym i komentowanym przez œwiatowe media, co ponownie zapewni³o liniom lotniczym bezp³atn¹ promocjê26.
Linie lotnicze Ryanair powsta³y w 1985 r., najpóŸniej spoœród trzech porównywanych linii. Irlandzki przewoŸnik zatrudnia³ wówczas 57 osób i dysponowa³ jednym piêtnastomiejscowym samolotem, który obs³ugiwa³ przewozy w relacji Dublin-Londyn. W ci¹gu piêciu lat uda³o siê powiêkszyæ posiadan¹ flotê do
czterech maszyn. Poniewa¿ wyniki finansowe nie by³y zadowalaj¹ce, podjêto
decyzjê o skopiowaniu modelu biznesowego Southwest Airlines, dzia³aj¹cego
wed³ug dewizy „niskie koszty, brak udogodnieñ”27.
Ryanair uznaje siê za pierwsz¹ liniê typu low cost na kontynencie europejskim. PrzewoŸnik, podobnie jak Southwest Airlines, postawi³ na eksploatacjê
jednolitej floty samolotów typu Boeing 737-8AS. W 1995 r. linie pobi³y rekord
przemieszczeñ pasa¿erów na trasie Dublin–Londyn, a na wszystkich obs³ugiwanych trasach przewioz³y 2,25 mln pasa¿erów. Na fali deregulacji przepisów lotniczych w Unii Europejskiej w 1997 r., dotycz¹cych tras miêdzykontynentalnych, Ryanair rozwin¹³ siê przez otwieranie nowych po³¹czeñ z kolejnymi
miastami europejskimi. Wa¿nym krokiem by³o uruchomienie internetowej
sprzeda¿y biletów. W 2002 r. siatka po³¹czeñ obejmowa³a ju¿ 56 miast. W 2003 r.
linie przewioz³y 74 mln pasa¿erów, wyprzedzaj¹c Lufthansê, tradycyjnego lidera po³¹czeñ w Europie.
W modelu biznesowym przyjêtym przez Ryanaira mo¿na wyró¿niæ czynniki, które zadecydowa³y o jego powodzeniu w Europie28:
– niskie op³aty za przeloty, dzia³aj¹ce stymuluj¹co na potencjalnych pasa¿erów,
którzy wybierali dotychczas l¹dowe œrodki transportu. Ryanair jako pierwsza
linia low cost w Europie udowodni³, ¿e sprawdzaj¹ siê modelowe praktyki zastosowane w USA przez Southwest;
– wysoka czêstotliwoœæ krótkodystansowych lotów;
– wybór tras i miejsc l¹dowañ g³ównie na lotniskach drugorzêdnych, lokalnych,
gdzie zapewnione by³y ni¿sze op³aty lotniskowe;
– ograniczanie do niezbêdnego minimum kosztów operacyjnych zwi¹zanych
z techniczn¹ obs³ug¹ naziemn¹, pasa¿erów itp. Pod tym wzglêdem przewoŸnik postawi³ na redukcjê liczby poœredników, racjonalizacjê procesów obs³ugi
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i udogodnieñ charakterystycznych dla pe³nokosztowych linii lotniczych (np.
posi³ki w cenie biletu), automatyzacjê procesu odprawy pasa¿erskiej;
– wykorzystanie internetu przy zakupach biletów, us³ug dodatkowych, odprawy (check-in) na lotniskach, wprowadzania zmian na biletach itp.;
– utrzymanie standardów jakoœci w zakresie bezpieczeñstwa;
– rozbudowanie oferty us³ug dodatkowych np. sprzeda¿y rozmaitych towarów podczas lotu (sky shoping), przek¹sek i posi³ków (sky bar), reklama na
pok³adach samolotów, mo¿liwoœæ zakupu us³ug ubezpieczeniowych, hotelowych czy wynajem auta, tañszych po³¹czeñ kolejowych, autobusowych itd.
na dalsze etapy podró¿y.
Model strategii komunikacji linii Ryanair, podobnie jak Virgin Atlantic,
zak³ada³ wyró¿nienie siê i zaistnienie na rynku przez stosowanie kontrowersyjnej taktyki, by zainteresowaæ media. G³ówn¹ osobowoœci¹ marki sta³ siê jej
wspó³za³o¿yciel Michael O’Leary. Jego znakiem rozpoznawczym sta³a siê idea
walki z kosztami operacyjnymi i wysoce kontrowersyjna komunikacja z rynkiem29. Niemal ka¿de jego publiczne dzia³anie wywo³uje zainteresowanie mediów, chocia¿ czêsto jest to zwyk³a prowokacja, typowa dla tabloidów. Do kontrowersyjnych zachowañ rynkowych linii Ryanair mo¿na m.in. zaliczyæ:
– zapowiedŸ wprowadzenia miejsc stoj¹cych w samolotach standing-room-only
w cenie jednego funta brytyjskiego od osoby,
– nazywanie pasa¿erów, którzy nie drukuj¹ swoich kart pok³adowych w domu,
„idiotami” i „g³upcami”30,
– organizowanie ekscentrycznych konferencji prasowych31,
– zapowiedŸ likwidacji toalet w samolotach32,
– obci¹¿anie pasa¿erów op³atami za banalne us³ugi.
Przedstawione tu i podobne dzia³ania, szczególnie zwi¹zane z naliczaniem
op³at dodatkowych czy te¿ restrykcyjna polityka obs³ugi pasa¿erów, przyczynia³y siê do znacznego medialnego rozg³osu Ryanaira. Jednoczeœnie nie by³o to
pozytywne publicity i choæ strategia niskich cen zapewnia³a liniom wysokie
wype³nienie samolotów (high load factor), to zaufanie i reputacja marki uleg³y
znacznej degradacji. Dlatego w 2013 r. Brytyjczycy uznali linie za firmê o najgorszej reputacji w ich kraju33. Ryanair, w przeciwieñstwie do pozytywnego mode-
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lu komunikacji Southwest Airlines, postawi³ na prowokacjê i konfrontacjê medialn¹, d¹¿y³ do zapewnienia marce kontrowersyjnego rozg³osu.
We wrzeœniu 2013 r. sposób dzia³ania M. O’Leary’ego spotka³ siê z radykaln¹
reakcj¹ w³aœcicieli i zainicjowano zmianê wizerunku opartego na negatywnych
stereotypach34. Pocz¹tkowo dzia³aniami naprawczymi by³y zmiany na dotychczasowej stronie internetowej, wprowadzenie bezp³atnej aplikacji mobilnej,
zmiany w sposobie rezerwacji biletów. Odsuniêto dyrektora od reprezentowania firmy w mediach, zmniejszono te¿ kary nak³adane na pasa¿erów np. za zgubienie karty pok³adowej, wprowadzono mniej restrykcyjne i bardziej elastyczne
elementy regulaminu przewozu35. Nowa komunikacja marketingowa zak³ada
kreowanie wizerunku firmy przyjaznej dla rodzin i osób odbywaj¹cych podró¿e
s³u¿bowe.
Konkluduj¹c zaprezentowane rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, i¿ w trzech porównywanych liniach lotniczych typu low cost wystêpuje wiele analogii w zakresie
realizacji us³ugi lotniczej. Pionierskie rozwi¹zania zastosowane przez Southwest
Airlines zyska³y akceptacjê klientów i sta³y siê p³aszczyzn¹ benchmarkingow¹ dla
naœladuj¹cych je i kopiuj¹cych przewoŸników. Obecnie niskokosztowe linie lotnicze w pe³ni korzystaj¹ z modelu opracowanego przez Southwest, rozwijaj¹c
obszar us³ug dodatkowych, który dziœ stanowi ju¿ 30% ³¹cznego wolumenu
przychodów.
W zakresie modelu komunikacji marketingowej warto podkreœliæ, ¿e:
– Southwest Airlines zbudowa³y potencja³ marki bazuj¹c na ukszta³towanym
wizerunku linii lotniczej, natomiast Ryanair i Virgin Atlantic postawi³y na
osobê kluczowego managera, tj. M. O’Leary’ego i R. Bransona;
– pozytywny odbiór przewoŸnika przez istniej¹cych i potencjalnych klientów
Southwest Airlines i Virgin Atlantic zbudowa³y wykorzystuj¹c kontrowersyjne opinie i pozytywne przekazy medialne. Ryanair natomiast ukierunkowa³
dzia³ania na zaskakiwanie i szokowanie, co zapewnia³o mu rozg³os, lecz niestety kszta³towa³o negatywny obraz przewoŸnika;
– wszyscy trzej przewoŸnicy od samego pocz¹tku dzia³alnoœci poszukiwali
mo¿liwoœci agresywnego wyró¿niania siê w mediach, co zapewnia³o im
bezp³atny rozg³os. Bez wzglêdu na charakter komunikacji marka ka¿dego
z przewoŸników sta³a siê rozpoznawalna bez dzia³añ reklamowych charakterystycznych dla kampanii wizerunkowych. Promocja i reklama posiada³a
przede wszystkim cechy typowo sprzeda¿owe;
– ka¿dy z przewoŸników dokona³ weryfikacji modelu komunikacji. Southwest
Airlines zacz¹³ ³¹czyæ elementy nisko- i pe³nokosztowych linii lotniczych,
34
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Ryanair ma problemy z wizerunkiem marki, a rola R. Bransona jako ambasadora Virgin Atlantic powoli ulega ograniczeniom.

Podsumowanie
Reasumuj¹c zaprezentowane problemy, warto podkreœliæ, ¿e model komunikacji marketingowej przewoŸników lotniczych koncentruje siê na strategii wyró¿nienia i zaistnienia na rynku, bez wzglêdu na charakter przyjêtych celów
rynkowych. Powodem podejmowanych dzia³añ w tym zakresie jest przede
wszystkim znajomoœæ sposobów dzia³ania zarówno wspó³czesnych mediów klasycznych, jak i elektronicznych, ich atrakcyjnoœæ uwarunkowana jest budowaniem zainteresowania wokó³ treœci. Równoczeœnie szybkie rozpowszechnianie
informacji w internecie zwi¹zane jest najczêœciej z kontrowersyjnoœci¹ przekazu, bez wzglêdu na to, czy jest on pozytywny, negatywny, humorystyczny, czy
szokuj¹cy. Ka¿da ze wspomnianych marek potrafi³a wykorzystaæ te uwarunkowania, maj¹c œwiadomoœæ wagi bezkosztowego rozpowszechniania informacji
o firmie wœród ogromnej liczby informacji dostarczanych ka¿dego dnia. Rozg³os
medialny i tzw. internetowy buzz staje siê obecnie wa¿nym czynnikiem dla ka¿dej marki wprowadzanej na rynek. Ma istotne znaczenie w procesie budowania
przewagi konkurencyjnej na rynku us³ug lotniczych.
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POPYT NA SAMOLOTY KOMUNIKACYJNE
NA ŒWIECIE W XXI WIEKU
Streszczenie: W artykule zaprezentowano szacunki dotycz¹ce zapotrzebowania
przewoŸników linii lotniczych na nowe samoloty komunikacyjne w najbli¿szych
dwóch dekadach XXI w. W celu przedstawienia badanego zjawiska artyku³ podzielono na nastêpuj¹ce czêœci: Ÿród³a popytu na samoloty komunikacyjne, wielkoœæ flot
linii lotniczych na œwiecie, prognoza popytu na nowe samoloty oraz podsumowanie
rozwa¿añ. W opracowaniu zaprezentowano strukturê floty samolotów komunikacyjnych, prawdopodobny kierunek rozwoju produkcji i dostaw nowych samolotów.
Podjêto próbê wyjaœnienia zjawisk determinuj¹cych powy¿sze procesy, wykorzystuj¹c technikê opisow¹ oraz wybrane elementy analizy statystycznej i prezentacjê
zestawieñ tabelarycznych.
S³owa kluczowe: popyt, samoloty komunikacyjne, linie lotnicze

FORECAST OF DEMAND FOR COMMUNICATION
AIRCRAFT IN THE WORLD IN THE XXI CENTURY
Abstract: This article attempts to forecast the demand of airlines for new aircraft traffic in the next two decades. In order to present the studied phenomenon article is organized as follows: the source of demand for transport aircraft, the size of the fleets of
airlines in the world, forecasts of demand for new aircraft and summary This paper
presents the structure of the fleet of transport aircraft, the causes and the forecast
supply of new aircraft, using a statistical analysis of the issues and attempt to explain
the phenomena that determine these processes. In this regard, descriptive and tabular techniques.
Keywords: demand, aircraft, airlines

Wprowadzenie
Rozwój cywilizacji, w tym procesów globalizacji gospodarek, rynków i zjawisk
demograficznych, w drugiej dekadzie XXI w. determinuje silny rozwój transportu
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lotniczego. Powstaj¹ nowe biznesowe modele funkcjonowania towarzystw i portów lotniczych. Wzrasta popyt na us³ugi lotnicze na rynku przewozów pasa¿erskich i lotniczego cargo. Dostosowanie oferty przewozowej do zg³aszanego popytu
wymaga zaanga¿owania infrastrukturalnego, w³aœciwej alokacji innych zasobów rzeczowych i œrodków pracy tej ga³êzi. Zak³adany w prognozach ruchu lotniczego wzrost wymaga iloœciowego i jakoœciowego wyposa¿enia przewoŸników
w odpowiedni tabor warunkuj¹cy po¿¹dan¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹.

1. ród³a popytu na samoloty komunikacyjne
Czynniki determinuj¹ce wielkoœæ i dynamikê popytu na samoloty komunikacyjne mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
– egzogeniczne (zewnêtrzne) w relacji do rynku transportu lotniczego,
– endogeniczne (wewnêtrzne), wynikaj¹ce z organizacji rynku us³ug lotniczych.
Czynniki egzogeniczne to przede wszystkim procesy globalizacji, rozwój
i wzrost gospodarczy, wzrost miêdzynarodowej wymiany handlowej, liczby
ludnoœci i jej dochodów (w tym dochodów dyspozycyjnych, a wiêc takich, które
mog¹ byæ przeznaczone na podró¿e lotnicze), wzrost mobilnoœci spo³ecznej i rozwój turystyki, wymogi zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, u³atwienia wizowe, migracje (dla polskiego rynku – migracje ekonomiczne), rozwój procesów urbanizacyjnych, postêpu technicznego i technologicznego itp.2
Do czynników endogenicznych nale¿y zaliczyæ: strukturê rynku transportu
lotniczego i jego ewolucjê, wdra¿ane i wykorzystywane modele biznesowe,
wzrost popytu na podró¿e lotnicze (szacowany w perspektywie dwóch kolejnych dekad, tj. latach 2013–2024, jako trzykrotny przy wzroœcie œredniorocznym
5,5%3), wp³yw technologii na zachowania podmiotów rynku us³ug lotniczych,
niestabilne koszty paliwa lotniczego (co oddzia³uje na decyzje dotycz¹ce wymiany modeli samolotów o wysokim zu¿yciu paliwa na modele ograniczaj¹ce to
zu¿ycie), wycofywanie starszych konstrukcji, rozwój siatek po³¹czeñ, konkurencjê cenow¹ miêdzy przewoŸnikami, co powinno skutkowaæ obni¿aniem cen biletów lotniczych4.
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2. Wielkoœæ flot linii lotniczych na œwiecie
W drugiej dekadzie XXI w. linie lotnicze z ca³ego œwiata eksploatuj¹ ok. 25,9 tys.
du¿ych i œrednich samolotów komunikacyjnych, w tym zabieraj¹cych na pok³ad
14 i wiêcej pasa¿erów, oraz specjalizowanych samolotów cargo o ekwiwalentnym ³adunku). Linie lotnicze w skali œwiata (ok. 750 przewoŸników pasa¿erskich i 190 towarowych) eksploatuj¹ 150 ró¿nych typów i modeli samolotów5.
Pod wzglêdem liczbowym dominuj¹ samoloty dwóch producentów: amerykañskiego Boeing Commercial Airplanes (g³ównie modele 737, 747, 767, 777, 787)
i Airbus Group, europejskiego konsorcjum z siedzib¹ w Tuluzie.
Linie lotnicze na œwiecie u¿ytkuj¹ 10 070 samolotów typu Boeing, co stanowi
39% tej floty na rynku, 6406 samolotów Airbus (g³ównie modele A319, A320,
A321), tj. 25% rynku. Ponadto na floty ró¿nych linii lotniczych sk³adaj¹ siê samoloty: amerykañskiego producenta McDonnel Douglas (w fuzji z Boeing Company), kanadyjskiego – Bombardier Inc., brazylijskiego – Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica SA), w³osko-francuskiego przedsiêbiorstwa lotniczego ATR
(samoloty do obs³ugi rynków regionalnych). W mniejszej liczbie u¿ytkowane s¹
samoloty Antonow rosyjskiego pochodzenia, amerykañskiego producenta Hawker
Beechcraft Corporation (HBC), holenderskiej wytwórni lotniczej Fokker, rosyjskiego biura konstrukcyjnego i przedsiêbiorstwa przemys³u lotniczego Iljuszyn.
Mniej licznie eksploatowane s¹ samoloty innych producentów, w tym modele,
których produkcji zaprzestano6. W ostatnim okresie pojawi³y siê modele samolotów producentów dopiero wchodz¹cych, a niekiedy powracaj¹cych na rynek
produkcji lotniczej (g³ównie do celów lotnictwa regionalnego). Nale¿¹ do nich
m.in. rosyjski SuperJet 100 (Suchoj), japoñski MRJ (Mitsubishi Regional Jet), chiñski C919 (Commercial Aircraft of China – Comac). Linie lotnicze na œwiecie eksploatuj¹ce najwiêksze floty przedstawiono w tabeli 1.
Czo³owe pozycje w przedstawionym rankingu zajmuj¹ linie lotnicze z USA,
kolejne z Chin, a dalsze miejsca przewoŸnicy z Europy i Kanady. Wynika to
z wielkoœci rynków, na których g³ównie operuj¹, oraz z wysokiej dynamiki rynku, co znajduje szczególne odzwierciedlenie na rynku chiñskim. Przy liczbowym szacowaniu floty linii lotniczych nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêœæ samolotów nie
jest ich w³asnoœci¹. Wynika to ze zmian w modelu finansowania zakupu floty
i coraz powszechniejszym leasingu samolotów komunikacyjnych.

5
6

J. Liwiñski, Flota linii lotniczych 2014, „Lotnictwo” 2014, nr 10, s. 7.
Airbus prognozuje wzrost ruchu lotniczego, http://lotniczapolska.pl/Airbus-prognozuje-wzrostruchu-lotniczego [dostêp 10.11.2014].
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Tabela 1. Najwiêksze linie lotnicze na œwiecie wed³ug wielkoœci flot
Pozycja

Wielkoœæ floty
(samoloty w sztukach)

Linia lotnicza

1

American Airlines

971

2

Delta Air Lines

765

3

United Airlines

703

4

Southwest Airlines

676

5

China Sothern Airlines

578

6

Air China

552

7

China Eastern Airlines

492

8

Lufthansa

433

9

Air Canada

363

10

Air France

350

ród³o: http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_airlines#cite_note-24 [dostêp 10.11.2014].

3. Szacowanie popytu na nowe samoloty
Sta³y wzrost popytu na przewozy lotnicze determinuje potrzeby zakupu nowych œrodków pracy. Najwiêksi producenci samolotów (Airbus i Boeing) szacuj¹, i¿ w ci¹gu dwudziestu najbli¿szych lat na rynek trafi oko³o 35 tys. nowych
samolotów komunikacyjnych o ³¹cznej wartoœci oko³o 4,8 bln USD7. Za³o¿enia
prognozy firmy Boeing przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. WskaŸniki determinuj¹ce wzrost floty samolotów komunikacyjnych wed³ug
regionów œwiata
WskaŸniki
wzrostu

Azja- Ameryka
Europa
-Pacyfik
P³n.

Bliski Ameryka
Wschód
P³d.

WNP

Afryka

Ogó³em

Dynamika PKB

4,4

2,5

1,9

3,8

3,9

3,3

4,7

3,2

Dynamika rynku
pasa¿erskiego

6,3

2,9

3,9

6,4

6,2

4,4

5,9

5,0

Dynamika rynku
cargo

5,5

3,4

3,5

5,9

5,3

4,0

6,1

4,7

Dynamika floty

5,2

1,6

2,9

5,4

4,8

2,2

3,6

3,6

ród³o: Current Market Outlook Data, Boeing, http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/
[dostêp 10.11.2014].

7

Current Market Outlook Data, Boeing, http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/ [dostêp
10.11.2014] oraz Global Market Forecast. Flying of demand 2014–2033, Airbus 2014, http://www.
airbus.com/company/market/forecast/ [dostêp 10.11.2014].
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Z tabeli 2 wynika, ¿e wzrost rynku lotniczego (pasa¿erskiego i cargo) bêdzie
wyprzedza³ wzrost gospodarczy i wymusi wzrost wielkoœci floty samolotów
komunikacyjnych u poszczególnych przewoŸników. Podzia³ rynku samolotów
komunikacyjnych ze wzglêdu na ich typ przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Dostawy nowych samolotów w latach 2013–2032
Typ samolotu
Regionalne
W¹skokad³ubowe
Ma³e szerokokad³ubowe
Œrednie szerokokad³ubowe
Du¿e szerokokad³ubowe

Liczba miejsc
90 i mniej

£¹czna liczba dostaw Wartoœæ w mld USD
2020

80

90–230

24 670

2290

200–300

4530

1100

300–400

3300

1090

760

280

400 i wiêcej

ród³o: Current Market Outlook, Boeing, http://www.boeing.com/boeing/commercial/cmo/ [dostêp
10.11.2014].

Najwiêksz¹ dynamik¹, wed³ug kryterium typu samolotu, bêdzie charakteryzowa³ siê segment samolotów w¹skokad³ubowych. Wynika to g³ównie ze
zmian zapotrzebowania na maszyny, które mog¹ obs³u¿yæ najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ce siê segmenty rynku lotniczych przewozów pasa¿erskich pomiêdzy poszczególnymi krajami i w poszczególnych regionach œwiata. Bêdzie tego
równie¿ wymaga³a rozwijaj¹ca siê siatka po³¹czeñ na tych obszarach i koniecznoœæ obs³ugi potrzeb na krótkich oraz œrednich dystansach przewozów. Istotnym czynnikiem wzrostu mobilnoœci ludnoœci bêdzie wzrost ruchu turystycznego
i migracyjnego. Dominuj¹cymi producentami samolotów, dziêki którym bêdzie
mo¿na zaspokoiæ popyt na podró¿e lotnicze, pozostan¹ Boeing (i oferowany
model 737) oraz Airbus (g³ównie model A320).
Rynek samolotów szerokokad³ubowych nadal bêdzie reprezentowa³ formê
duopolu, w którym Boeing bêdzie dostarcza³ przede wszystkim samoloty 747-8,
stanowi¹ce rozwojow¹ wersj¹ modelu 747-400 (dziêki wykorzystaniu technologii modelu 787), a Airbus model A380, przy czym samolot ten, jak wynika
z og³oszonego portfela zamówieñ, cieszy siê wiêkszym powodzeniem ni¿ samoloty amerykañskiej konkurencji8. Wielkoœæ zamówieñ na nowe samoloty wynika
z oddzia³ywania omówionych ju¿ czynników. Ich si³a rozk³ada siê w okreœlonym uk³adzie geograficznym, a wp³yw na popyt w poszczególnych regionach
na œwiecie przedstawiono w tabeli 4.
Najwiêkszym rynkiem, wed³ug kryterium geograficznego, zaopatrywanym
w nowy tabor lotniczy bêdzie region Azji i Pacyfiku. Jest to rezultatem wzrostu
potencja³u demograficznego na tych obszarach i znaczenia ekonomicznego. Do
8

Global Market Forecast. Flying of demand 2014–2033. Airbus 2014, http://www.airbus.com/company/market/forecast/ [dostêp 10.10.2014].
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tego regionu zalicza siê równie¿ Bliski Wschód, coraz bardziej istotna jest jego
rola na siatce miêdzynarodowych oraz miêdzykontynentalnych po³¹czeñ. Wynika to ze strategicznego po³o¿enia obszaru, znacznych nak³adów na rozwój
transportu lotniczego, rozwój portów typu hub w tym regionie (np. Dubaj), a tak¿e
rozwoju arabskich linii lotniczych.
Tabela 4. Dostawy nowych samolotów w latach 2013–2032
Regiony
Region Azji i Pacyfiku

Dostawy samolotów
12 820

Europa

7460

Ameryka Pó³nocna

7250

Ameryka Œrodkowa i Po³udniowa

2900

Œrodkowy Wschód

2610

WNP

1170

Afryka
£¹czna liczba dostaw na œwiecie

1070
35 280

ród³o: Current Market Outlook, Boeing, http://www.boeing.com/
boeing/commercial/cmo/ [dostêp 10.11.2014].

Popyt na nowe samoloty w regionie Ameryki Pó³nocnej i Europy jest w mniejszym stopniu uwarunkowany dynamik¹ wzrostu rynków, co wynika z wysokiej
ich dojrza³oœci oraz mniejszej dynamiki demograficznej i gospodarczej. W wiêkszym natomiast stopniu jest on determinowany koniecznoœci¹ wymiany starzej¹cej siê lub moralnie i ekonomicznie zu¿ytej floty oraz ewolucj¹ preferencji
i wymogów w odniesieniu do standardów podró¿owania, ochrony œrodowiska itp.
W Europie odmienn¹ specyfik¹ charakteryzowaæ siê bêdzie region Europy
Œrodkowo-Wschodniej. Szacuje siê, ¿e wzrost rynku us³ug lotniczych w tym regionie wyniesie 5,7% w skali rocznej i bêdzie wy¿szy o 0,9% od œredniego œwiatowego wskaŸnika. Wp³yw na rozwój tego zjawiska maj¹ stosunkowo wysokie
tempo wzrostu dochodów ludnoœci, ekspansja niskokosztowych przewoŸników,
dynamiczny rozwój siatki po³¹czeñ i procesy wymiany floty. Przewiduje siê, ¿e
do 2030 r. liczba samolotów w tym regionie wzroœnie z 260 do 680 sztuk, w tym
o 509 nowych samolotów w¹skokad³ubowych i 20 szerokokad³ubowych, a na
rynku polskim – z 70 do 220 sztuk9.
Ni¿szymi przyrostami, w porównaniu do popytu na samoloty pasa¿erskie,
charakteryzuje siê zapotrzebowanie na tabor do obs³ugi potrzeb na rynku przewozów cargo. W ci¹gu najbli¿szych dwudziestu lat liczba samolotów transportowych podwoi siê z 1740 do 3200 sztuk. Wiêkszoœæ z nich bêdzie adaptacj¹ modeli
pasa¿erskich (1820 sztuk), natomiast 940 sztuk bêd¹ stanowi³y nowe samoloty
9

Global Market Forecast. Flying of demand 2014–2033, Airbus 2014…, s. 38 i nast.
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o ³¹cznej wartoœci 250 mld USD. PrzewoŸnicy cargo bêd¹ zainteresowani g³ównie
du¿ymi samolotami transportowymi o ³adownoœci powy¿ej 80 ton (680 sztuk).
W drugiej kolejnoœci pod wzglêdem wielkoœci bêd¹ samoloty œrednie o ³adownoœci pomiêdzy 40–80 ton (260 sztuk), a najmniejszym segmentem bêdzie rynek
samolotów typu freighter o ³adownoœci poni¿ej 45 ton. W segmencie tym bêd¹ jednak dominowaæ wersje cargo zmodernizowane na bazie samolotów pasa¿erskich.

Podsumowanie
W zwi¹zku z dynamicznie rozwijaj¹cym siê rynkiem przewozów lotniczych
bêdzie wzrasta³ popyt na nowe samoloty komunikacyjne. Szacuje siê, i¿ w badanym okresie dostawy osi¹gn¹ poziom 35 tys. sztuk ró¿nych typów i modeli
o szacowanej wartoœci oko³o 5 bln USD.
Najwa¿niejszymi determinantami rozwoju i wzrostu tego rynku bêd¹ ró¿norodne czynniki, w tym nasilaj¹ce siê procesy globalizacyjne i miêdzynarodowy
podzia³ pracy, rozwój miêdzynarodowej wymiany towarowej, spo³eczno-gospodarczy rozwój i wzrost regionów, zainteresowanie spo³eczeñstwa podró¿ami
lotniczymi i wzrostu konkurencyjnoœci na rynku z uwzglêdnieniem przewoŸników typu LCC. Przedstawione zjawiska powinny doprowadziæ do obni¿ek cen
na bilety lotnicze.
G³ównymi dostawcami samolotów komunikacyjnych pozostan¹ nadal wielcy producenci taboru – Airbus i Boeing. Rynek zasilany bêdzie tak¿e samolotami
mniejszych producentów, takich jak: Bombardier, Embraer, ATR, a tak¿e podmiotów wchodz¹cych na rynek, tj. Mitsubishi (MRJ), Comac (C919), Suchoj
(SuperJet100).
Wœród trendów odzwierciedlaj¹cych zapotrzebowanie na nowy tabor lotniczy nale¿y wskazaæ na zainteresowanie zwiêkszeniem przeciêtnych rozmiarów
samolotów pasa¿erskich, np. A380, Boeing 747-800, przez co mo¿liwe jest ograniczenie liczby operacji w portach lotniczych, oraz na wzrost znaczenia samolotów
charakteryzuj¹cych siê bardzo wysokim poziomem zaawansowania technologicznego, np. 787 Dreamliner, A320neo, 330neo, A380, skutkuj¹cego obni¿eniem
zu¿ycia paliwa i kosztów zewnêtrznych, w tym zanieczyszczenia powietrza, obni¿eniem poziomu ha³asu, wibracji itp.
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METODA SCENARIUSZOWA W BADANIACH
ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO DO ROKU 2030
Streszczenie: Dynamiczny charakter rozwoju transportu lotniczego, jego interdyscyplinarnoœæ, a tak¿e du¿e znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego stanowi¹ o atrakcyjnoœci ga³êzi jako przedmiotu badania. Szczególnie ciekawa jest próba okreœlenia kierunku, w jakim transport lotniczy bêdzie ewoluowa³ w nadchodz¹cej przysz³oœci.
St¹d w artykule przedstawiono wyniki badania opisuj¹cego mo¿liwe kierunki rozwoju rynku transportu lotniczego. G³ównym celem opracowania jest przedstawienie
czterech scenariuszy rozwoju rynku transportu lotniczego w perspektywie do roku
2030. Jako przedmiot badania przyjêto rynek globalny tej ga³êzi, st¹d cztery skonstruowane scenariusze odnosz¹ siê do wymiaru globalnego rozwoju rynku transportu
lotniczego. Uzyskane wyniki badania pos³u¿y³y ponadto do przedstawienia rozwoju
cz¹stkowego rynku, jakim jest polski rynek us³ug lotniczych. W tym celu dokonano
próby zastosowania metody scenariuszowej do prognozowania przysz³oœci rynku
transportu lotniczego. W wyniku zastosowania tej metody mo¿liwe jest przedstawienie przysz³oœci z³o¿onego i interdyscyplinarnego systemu, jakim jest rynek transportu
lotniczego.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, rozwój, metoda scenariuszowa

THE SCENARIO METHOD IN RESEARCH
OF THE AIR TRANSPORT DEVELOPMENT UNTIL 2030
Abstract: The dynamic character of air transport development, its multibranch meaning
and the role in the civilization progress make this branch of transport on attractive
subject of studies. A very interesting topic is the forecasting the direction of the future
development of the air transport. So in the paper are presented the results of the scientific research of the directions of the air transport development. The main topic of the
paper is presentation of the four scenarios of the air transport market changes. For the
perspectives of the year 2030 those scenarios refere to the global market as well as to
the polish market of air transport services. So the scenario methodology has been
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used for the forecasting of the air transport future. Thanks to the application of this
method of the interdisciplinar system like the market of the air transportation
Keywords: air transport, development, scenario methodology

Wprowadzenie
Rozwój transportu lotniczego i jego rynku jest procesem dynamicznym
i zmiennym. Pomimo okresowych trudnoœci zwi¹zanych z koniunktur¹ gospodarcz¹, sytuacj¹ polityczn¹ czy problemem dostêpnoœci noœników energii, np. ropy
naftowej, proces ten ma charakter ci¹g³y. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w przysz³oœci
jego dynamika i zmiennoœæ bêd¹ nieustanne, szczególnie wobec postêpuj¹cej
globalizacji, z której m.in. wynika potrzeba szybkiego, sprawnego, terminowego,
a tak¿e bezpiecznego przemieszczania siê ludzi i towarów. Problemy rozwoju
transportu lotniczego nale¿y odnieœæ do powi¹zanych z nim ró¿nych form
dzia³alnoœci gospodarczej – przewoŸników, portów lotniczych wspó³pracuj¹cych z ró¿nymi podmiotami gospodarczymi dzia³aj¹cymi w ich otoczeniu oraz
producentów taboru z wielk¹ liczb¹ podwykonawców dostarczaj¹cych g³ówne
œrodki pracy i produkcji us³ug transportowych, jakimi s¹ statki powietrzne i towarzysz¹ca im infrastruktura.
Rozwojowe powi¹zania transportu lotniczego i œwiatowej gospodarki maj¹
wspó³zale¿ny charakter, który wynika z innowacyjnej ch³onnoœci ga³êzi. Jest on
filarem globalizacji gospodarek i rynków, noœnikiem nowoczesnych technik
i technologii, atrakcyjn¹ ga³êzi¹ szybkiego przemieszczania pasa¿erów i ³adunków, czynnikiem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wobec wspó³czesnych uwarunkowañ rozwoju œwiatowej gospodarki transportu lotniczego istotne mog¹
okazaæ siê scenariusze dalszego jego rozwoju.

1. Transport lotniczy a rozwój œwiatowej gospodarki
Transport wp³ywa na dostêpnoœæ do rynków o coraz wiêkszym zasiêgu przestrzennym, redukuj¹c czas, koszty oraz zwiêkszaj¹c tempo i rozmiar przep³ywu
³adunków. Poœrednio jest on mno¿nikiem efektu ekonomicznego, dziêki któremu
ceny dóbr spadaj¹, a oferowana ró¿norodnoœæ towarów wzrasta. Zastosowanie
w transporcie lotnictwa na masow¹ skalê, pojawienie siê silnika odrzutowego
i konstrukcji zdolnych operowaæ niemal¿e bez ograniczeñ w skali globu, postêpuj¹ca informatyzacja, próby uniezale¿nienia siê od paliw kopalnych to tylko
niektóre kroki na drodze jego techniczno-technologicznego rozwoju.
Transport lotniczy jest wyk³adni¹ rozwoju gospodarki œwiatowej powi¹zanej
z transferem pasa¿erów, ³adunków i informacji. Niekiedy okreœlany jest mianem
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agregatora rozwoju gospodarczego3. Transport lotniczy oddzia³uje na aktywnoœæ gospodarcz¹, jest baz¹ dla wspó³pracy ekonomicznej, politycznej, naukowej,
technicznej, determinuje aktywnoœæ kulturow¹ i spo³eczn¹. Sk³adniki infrastruktury ga³êzi – porty lotnicze, nale¿¹ do obiektów gospodarczych pobudzaj¹cych
aktywnoœæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ w skali globalnej, w regionach i aglomeracjach miejskich4.
Oddzia³ywanie transportu lotniczego na gospodarkê ma charakter bezpoœredni, poœredni i jako efekt wspólnego mno¿nika rozwoju gospodarczego. Bezpoœredni wp³yw tej ga³êzi ujawnia siê przede wszystkim przez operacje finansowe zwi¹zane z wykonywaniem us³ug transportowych (pasa¿erskich i cargo),
zapotrzebowanie na nowe samoloty, infrastrukturê, szkolenia personelu lotniczego itp. Statystyki wykaza³y, ¿e w 2000 r. bezpoœredni wp³yw transportu lotniczego na rozwój gospodarczy w USA wyniós³ 343,7 mld USD, generuj¹c jednoczeœnie 4,2 mln miejsc pracy w transporcie lotniczym i us³ugach towarzysz¹cych.
Lotnictwo cywilne (bez us³ug i dzia³alnoœci towarzysz¹cej) w USA w omawianym okresie wnios³o bezpoœrednio do PKB 183,3 mld USD. Poœredni wp³yw
transportu na rozwój gospodarki objawia siê dzia³alnoœci¹ finansow¹ i operacyjn¹ zwi¹zan¹ z lotnictwem cywilnym, ale na ogó³ poza portami lotniczymi.
W 2000 r. z tytu³u poœredniego oddzia³ywania PKB Stanów Zjednoczonych zosta³ pomno¿ony o 254,9 mld USD. Równie¿ poœrednio przyczyni³ siê do utworzenia 3,2 mln miejsc pracy. Rola transportu lotniczego jako mno¿nika rozwoju
gospodarczego jest wartoœci¹ trudno mierzaln¹5.
Równie¿ w przypadku polskiej gospodarki systematycznie wzrasta znaczenie transportu lotniczego. Z badañ przeprowadzonych w Oxford Economics
wynika, ¿e polski rynek transportu lotniczego przyczyni³ siê do wygenerowania
6,8 mld PLN w 2012 r., co stanowi³o 0,5% polskiego PKB i zapewni³o 65 tys.
miejsc pracy. Szacuje siê, ¿e kolejne 1,6 mld PLN i 19 tys. miejsc pracy by³o efektem katalitycznym turystyki6.
Dane makroekonomiczne potwierdzaj¹ zatem rolê transportu lotniczego jako
wiod¹cego czynnika rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym i globalnym. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e znaczenie transportu lotniczego dla ludzkoœci bêdzie
w przysz³oœci wzrastaæ, a wiêc rynek tej ga³êzi bêdzie wiod¹cym czynnikiem
rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym i globalnym. Przedstawione
problemy stanowi¹ przedmiot licznych badañ naukowych.
3

4

5

6

K. Madej, Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowych, praca doktorska, UG, Gdañsk–
Sopot 2014, s. 15.
E. Marciszewska, D. Kaliñski, Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój lotnictwa
w regionach, red. A. Barski, W. Fabrikiewicz, C. Jarosz, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2009, s. 12.
J.G. Wensveen, Air Transportation – Management Perspective, Ashgate Publishing Ltd. England,
Farnham 2007, s. 22–24.
IATA Worldwide air transport conference sixt meeting (ATConf/6-IP/5), Market Liberalization: Polish
Experience, Montreal, 18 to 22 March 2013.
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2. Dane wyjœciowe do przeprowadzenia badania
Przysz³oœæ rynku transportu lotniczego nie jest jednoznacznie okreœlona,
a dalszy jego rozwój bêd¹ kszta³towa³y procesy endogeniczne (working environment) i egzogeniczne (contextual environment). Skoro istnieje szereg czynników
kszta³tuj¹cych transport lotniczy i jego rynek, to istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
konstruowania alternatywnych scenariuszy opisuj¹cych przedmiot badania.
Globalny charakter przedmiotu badania, jego z³o¿onoœæ i interdyscyplinarnoœæ wymagaj¹ okreœlenia celów cz¹stkowych. Celem cz¹stkowym jest identyfikacja i analiza czynników determinuj¹cych rozwój rynku transportu lotniczego.
Wyodrêbnienie i prezentacja czynników stanowi¹cych o przysz³oœci rynku
transportu lotniczego umo¿liwia skonstruowanie alternatywnych scenariuszy.
Kolejny cel cz¹stkowy to okreœlenie si³y wp³ywu poszczególnych czynników
na transport lotniczy w nadchodz¹cej przysz³oœci i ich podzia³ na dwie grupy,
tj.: endogeniczn¹ i egzogeniczn¹. Umo¿liwi³o to analizê otoczenia rynku transportu lotniczego i analizê zachodz¹cych w nim procesów wewnêtrznych. St¹d wyniki badania stanowi¹ podstawê zaprezentowania kompleksowego spektrum
zmiennych (endo- i egzogenicznych) oddzia³uj¹cych na przedmiot badania.
Dalszym celem cz¹stkowym badania jest próba zastosowania metody scenariuszowej do prognozowania przysz³oœci rynku transportu lotniczego7. Umo¿liwi³o to okreœlenie przysz³oœci z³o¿onego i interdyscyplinarnego zjawiska, jakim
jest transport lotniczy i jego rynek.

3. Metoda scenariuszowa w prognozowaniu rozwoju transportu
lotniczego – postêpowanie badawcze
Rozwój rynku transportu lotniczego jest zjawiskiem z³o¿onym i ewolucyjnym. Z³o¿onoœæ ta wp³ywa na okreœlony poziom nieprzewidywalnoœci i niepewnoœci (losowoœci) podczas prób okreœlania potencjalnego kierunku rozwoju.
W literaturze przedmiotu podaje siê, i¿ w zale¿noœci od stopnia skomplikowania
zagadnienia i poziomu przewidywalnoœci, wynikiem próby tworzenia prognozy
bazuj¹cej na czynnikach rozwojowych mo¿e byæ:
– estymacja punktowa w przypadku niskiego poziomu z³o¿onoœci oraz niskiego poziomu niepewnoœci i losowoœci zjawiska;
– model deterministyczny w przypadku wysokiego poziomu z³o¿onoœci i niskiego poziomu niepewnoœci oraz losowoœci zjawiska;
– przedzia³ ufnoœci w przypadku niskiego poziomu z³o¿onoœci zagadnienia
oraz wysokiego poziomu niepewnoœci i losowoœci;
7

A. Ruciñski, Doœwiadczenia historyczne rozwoju transportu lotniczego w œwietle przebiegu i oddzia³ywania
d³ugich cykli koniunktury, OBET, Warszawa 1988.
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– scenariusz rozwojowy (lub model stochastyczny) w przypadku wysokiego
poziomu z³o¿onoœci zagadnienia oraz wysokiego poziomu niepewnoœci oraz
losowoœci8.
Uwa¿a siê, ¿e w nadchodz¹cej przysz³oœci stopieñ niepewnoœci i losowoœci
w funkcjonalnym otoczeniu rynku transportu lotniczego bêdzie wzrasta³.
Uchwycona w toku badania z³o¿onoœæ i losowy charakter rozwoju zdarzeñ sugeruje wybór scenariusza rozwojowego, który pos³u¿y do ukazania podstawowych tendencji i kszta³tu rynku transportu lotniczego w 2030 r.
Horyzont czasowy badania przemawia za zastosowaniem scenariuszy rozwojowych, kreowanie ich bowiem nale¿y do technik œredniookresowego prognozowania przysz³oœci. W takim prognozowaniu istnieje poziom przewidywalnoœci
mo¿liwy do okreœlenia trendów bazuj¹cych na danych z przesz³oœci (predeterminded factors – P), przy jednoczeœnie pojawiaj¹cych siê zmiennych losowych
(przypadkowych) niemo¿liwych do zidentyfikowania na podstawie tych trendów (uncertanties – U).
Procedura tworzenia scenariuszy rozwojowych transportu lotniczego do
2030 r. sk³ada³a siê z czterech etapów:
– I – identyfikacja sk³adników egzogenicznych (zewnêtrznych) i endogenicznych (wewnêtrznych),
– II – ocena zidentyfikowanych sk³adników pod k¹tem tendencji, si³y oddzia³ywania i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia,
– III – uporz¹dkowanie czynników wed³ug prawdopodobnych scenariuszy,
– IV – budowa scenariuszy.
W pierwszym etapie badania dokonano identyfikacji podstawowych si³
i procesów zewnêtrznych (conextual environment) oraz wewn¹trzrynkowych
(working environment). Zidentyfikowanymi czynnikami zewnêtrznymi o najwiêkszej sile oddzia³ywania na badane zjawisko s¹: globalizacja (Pg), rozwój œwiatowej
gospodarki (Ug), zmiany demograficzne (Pd) i czynniki losowe (Ul). Analizowanymi czynnikami wewnêtrznymi kszta³towania przysz³oœci transportu lotniczego
by³y: organizacja rynku i infrastruktury (Pr), rozwój technologiczny wewn¹trz
rynku (Pt), czynniki mikroekonomiczne (Pm), regulacje prawne i procesy liberalizacyjne/deregulacyjne (Pp).
W celu dok³adniejszej oceny zjawiska poszczególne czynniki zosta³y poddane analizie cz¹stkowej. Przy ka¿dym elemencie cz¹stkowym okreœlono jego charakter, uwzglêdniaj¹c potencjaln¹ losowoœæ i przypadkowoœæ wystêpowania
(U – uncertaity) lub uchwycon¹ przewidywalnoœæ w postaci trendu czy te¿ tendencji (P – predeterminded).
Aby przeprowadziæ dalsze badania, przypisano charakter losowoœci (uncertainty factors) globalnym czynnikom makroekonomicznym (Ug) i pojawiaj¹cym
8

P.J.H. Schoemaker, Forecasting and Scenario Planning: The Challenges of Uncertainty and Complexity,
Blackwell Publishing Ltd., Edinburgh 2004, s. 274–280.
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siê nieprzewidzianym czynnikom losowym (Ul). Okreœlono tak¿e g³ówne czynniki przewidywalne (predeterminded factors) oddzia³uj¹ce na rynek transportu
lotniczego, w tym: globalizacja (Pg), zmiany demograficzne (Pd), tendencje rozwojowe technologii (Pt), zmiany regulacji prawnych w aspekcie liberalizacji/deregulacji/prywatyzacji (Pp), wewnêtrzna organizacja rynku transportu lotniczego (Pr), czynniki mikroekonomiczne kszta³tuj¹ce dzia³alnoœæ na rynku (Pm).
W drugim etapie budowy scenariuszy dokonano oceny wyodrêbnionych poprzednio g³ównych czynników i procesów kszta³tuj¹cych rynek transportu lotniczego. Ocenie podlega³y:
– si³a i kierunek wp³ywu: si³a oddzia³uj¹cego czynnika oceniona zosta³a jako
potencjalnie pozytywny wp³yw w skali od 1 do 5 (1 najmniejsza si³a wp³ywu
pozytywnego, 5 najwiêksza), jak i potencjalnie negatywny wp³yw w skali od
-1 do -5 (-1 to najmniejsza si³a negatywnego wp³ywu na badane zjawisko,
-5 to si³a wp³ywu wystêpuj¹ca z najwiêksz¹ intensywnoœci¹);
– okreœlany trend: wzrost, stabilizacja, regres; do ka¿dego z trendów przypisywano prawdopodobieñstwo jego wyst¹pienia w nadchodz¹cym dwudziestoleciu; suma prawdopodobieñstw w obrêbie ka¿dego z procesów sk³adowych
musi równaæ siê jednoœci.
W trzecim etapie procesu badawczego uporz¹dkowano trendy wed³ug czterech podstawowych scenariuszy. W scenariuszu optymistycznym wyeksponowano trendy poszczególnych procesów sk³adowych o najbardziej pozytywnym
wp³ywie na rynek transportu lotniczego. W scenariuszu pesymistycznym rozpatrzono trendy poszczególnych procesów sk³adowych o najbardziej negatywnym wp³ywie na badany rynek.
Na podstawie identyfikacji procesów sk³adowych stworzono scenariusz
„niespodziankowy”, tj. z uwzglêdnieniem trendów o najmniejszym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia w nadchodz¹cej przysz³oœci (2030 r.) niezale¿nie od
si³y negatywnego czy te¿ pozytywnego wp³ywu.
W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym przedstawiono przysz³oœæ na
podstawie trendów czynników sk³adowych, którym przypisano najwiêksze prawdopodobieñstwo zaistnienia. Jest to podstawowy scenariusz, który bêdzie opisywa³ rynek transportu lotniczego w 2030 r.
Etap czwarty jest zwieñczeniem procesu tworzenia scenariuszy. Na tym etapie dokonano obliczeñ i uzyskano wynik sumarycznego wp³ywu, sk³adaj¹cego
siê z parametrów poszczególnych czynników sk³adowych w ka¿dej ze sfer oddzia³ywania na rynek transportu lotniczego w postaci œredniej arytmetycznej.
Wynik ten przedstawiono równie¿ w formie graficznej przy opisie poszczególnych scenariuszy, prezentuj¹c Ÿród³o szans i zagro¿eñ dla badanego rynku.
Finalnym efektem procesu badawczego jest opisana rzeczywistoœæ 2030 r. S¹
to scenariusze powsta³e na podstawie analizy trendów rozwojowych poszczególnych czynników determinuj¹cych rozwój transportu lotniczego w 2030 r.
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Ponadto skonstruowanie mechanizmu badawczego na podstawie scenariuszy umo¿liwia kontynuowanie procesu badawczego rynku transportu lotniczego w przysz³oœci. Bazuj¹c na wynikach badañ, mo¿na to zrealizowaæ dziêki:
– identyfikacji g³ównych punktów zwrotnych i wskaŸników dotycz¹cych rozwoju zjawiska w czasie;
– konfrontacji wybranego scenariusza z rzeczywistym rozwojem zjawiska
w czasie poprzez œledzenie punktów zwrotnych i wyselekcjonowanych
wskaŸników;
– bie¿¹cej korekcie przedstawionego wariantu rozwoju z uwzglêdnieniem
aktualnych tendencji i danych rzeczywistych.

4. Ograniczenia badawcze
Jako ¿e rynek transportu lotniczego cechuje z³o¿onoœæ i dynamika rozwoju,
w trakcie procesu badawczego zidentyfikowano potencjalne ograniczenia. Jednym z nich jest globalna charakterystyka rynku transportu lotniczego, której nie
mo¿na odnosiæ bezpoœrednio do regionalnych lub lokalnych rynków us³ug ze
wzglêdu na specyficzne uwarunkowania funkcjonowania poszczególnych rynków cz¹stkowych. Uwzglêdniaj¹c te w³aœciwoœci, wyniki badania dotycz¹ce globalnego rynku nie mog¹ byæ rozpatrywane jako uniwersalne. Rynek transportu
lotniczego Unii Europejskiej z projektem SES jest doskona³ym przyk³adem
³¹czenia na obszarze wspólnotowym mniejszych regionalnych rozwi¹zañ
w spójn¹ ca³oœæ9. Odnoszenie charakterystyki globalnej bezpoœrednio do obszaru Europy by³oby znacznym uproszczeniem i powodowa³o powstawanie fa³szywych prognoz (np. wobec ró¿nic demograficznych pomiêdzy Europ¹ a Azj¹).
Szeroki zakres badania globalnego rynku transportu lotniczego powoduje,
¿e mo¿liwe jest wystêpowanie znacznej liczby rozwi¹zañ oraz ich skrajnie ró¿nych interpretacji. Dodatkowo liczba ta jest wzmacniana wielop³aszczyznowoœci¹
zagadnienia. Analizowanie tendencji makroekonomicznych, demograficznych,
technologicznych, losowoœci procesów, relacji prawnych, relacji mikroekonomicznych i organizacyjnych mo¿e spowodowaæ mno¿enie siê scenariuszy. Rozwi¹zaniem tego problemu jest uchwycenie transparentnych trendów i przedstawienie
jedynie scenariuszy biegunowo skrajnych.
Kolejna charakterystyczna cecha przeprowadzonego badania wynika z samego charakteru rynku. Znaczne tempo jego ewolucji powoduje, ¿e mo¿e nast¹piæ
9

SES (ang. Single European Sky) – Jednolita Europejska Przestrzeñ Powietrzna. Ramy prawne programu SES I Package i SES II sk³adaj¹ siê z czterech rozporz¹dzeñ podstawowych z 2004 r., rozszerzonych i uzupe³nionych w 2009 r. Dotycz¹ one œwiadczeñ s³u¿b ¿eglugi powietrznej (ANS), organizacji i u¿ytkowania przestrzeni powietrznej, interoperacyjnoœci Europejskiej Sieci Zarz¹dzania
Ruchem Lotniczym (EATMN) oraz zwiêkszenia ogólnej wydajnoœci systemu zarz¹dzania ruchem
lotniczym w Europie (SES II), www.ec.europa.eu [dostêp 10.11.2014].
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przedawnienie wykorzystywanych danych oraz utrata aktualnoœci zidentyfikowanych procesów cz¹stkowych kszta³tuj¹cych rynek transportu lotniczego. Dlatego te¿ wa¿nym czynnikiem jest czas zamkniêcia cyklu badania w okresie zapewniaj¹cym dostêp do danych posiadaj¹cych Ÿród³ow¹ i czasow¹ spójnoœæ.

5. Scenariusze rozwojowe transportu lotniczego do roku 2030
Si³a procesów oddzia³uj¹cych na ewolucjê rynku, ich pozytywna lub negatywna interakcja, wzmocniona wzajemn¹ interdyscyplinarnoœci¹ powoduje mo¿liwoœæ wystêpowania ró¿nych stanów koñcowych. Ta kompleksowoœæ nie pozwala na jednoznaczne okreœlenie stanu transportu lotniczego w perspektywie
dwudziestu lat. W zwi¹zku z tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e stworzenie czterech scenariuszy nie jest ostateczn¹ odpowiedzi¹ na pytanie o kszta³t rynku transportu
lotniczego w nadchodz¹cym dwudziestoleciu.
Liczba wykazanych procesów cz¹stkowych wystêpuj¹cych w otoczeniu rynku transportu lotniczego równie¿ ma znaczny wp³yw na trendy rozwojowe
badanego zjawiska. St¹d w artykule ograniczono siê do zaprezentowania najbardziej transparentnych i najwa¿niejszych procesów kszta³tuj¹cych rynek transportu lotniczego.
W efekcie przeprowadzonych badañ wypracowano cztery prawdopodobne
scenariusze rozwoju œwiatowego transportu lotniczego i jego rynku. Wypracowane scenariusze to cztery odmienne wizje rozwoju zjawiska, potwierdzaj¹ce
niejednoznaczn¹ ocenê rozwoju sektora i rynku us³ug lotniczych. Warto podkreœliæ, ¿e identyfikacja i selekcja procesów determinuj¹cych kszta³t transportu
lotniczego jest procesem otwartym. Podczas kontynuowania badañ mo¿liwe jest
okreœlenie innych procesów cz¹stkowych, co jest potwierdzeniem znacznego
stopnia z³o¿onoœci badanego zjawiska.
5.1. Scenariusz A – Probabiliter
Scenariusz A – Probabiliter powsta³ z wyselekcjonowania trendów z otoczenia
zewnêtrznego i czynników rynkowych o najwiêkszym mo¿liwym prawdopodobieñstwie zaistnienia danego zjawiska. Zosta³a w nim przedstawiona wizja
najbardziej prawdopodobnego kierunku przeobra¿eñ i rozwoju rynku transportu lotniczego. W ujêciu syntetycznym jest on opisem umiarkowanego rozwoju
rynku, prowadz¹cego do stabilnego i przewidywalnego jego stanu w 2030 r.
Dokonuj¹c syntezy wyodrêbnionych czynników endogenicznych oddzia³uj¹cych na rynek transportu lotniczego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e s¹ one jednoznacznie okreœlone i jednorodne w kontekœcie ich pozytywnego wp³ywu (rys. 1). Prawdopodobieñstwo zaistnienia poszczególnych procesów i si³a ich pozytywnego
oddzia³ywania w sferze wp³ywu technologii, organizacji rynku i relacji mikro-

Metoda scenariuszowa w badaniach rozwoju transportu lotniczego do roku 2030

81

ekonomicznych, regulacji prawnych w odniesieniu do liberalizacji i deregulacji
stanowiæ bêdzie szansê rozwojow¹ organizacyjnie i ekonomicznie spójnego rynku.
Czynnikami wspieraj¹cymi rozwój sektora w przysz³oœci bêd¹ nasilaj¹ce siê
procesy liberalizacji i deregulacji rynku (szansa rozwojowa w Scenariuszu A).
Utrzymanie obecnej tendencji przyœpieszy zmiany struktury rynku i zasad konkurencji.

Rysunek 1. Scenariusz A – Probabiliter – Najbardziej Prawdopodobny: Ÿród³o szans i zagro¿eñ
dla rynku transportu lotniczego w 2030 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych.

Przyk³adem takiego zjawiska mo¿e byæ zmiana udzia³u operatorów na rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2005–2010.
Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. transport lotniczy przyj¹³
zasady liberalizacji i deregulacji obowi¹zuj¹ce w pañstwach UE. Otworzy³o to
rynek dla przewoŸników i umo¿liwi³o rozwój konkurencji. W efekcie zmniejszy³a siê dominacja narodowego przewoŸnika – PLL LOT. Pocz¹tkowy wysoki
udzia³ PLL LOT w rynku, w analizowanym okresie wynosz¹cy 43,82% (2005 r.),
zmniejszy³ siê do 29,02% (2010 r.)10, co stworzy³o szansê ekspansji m.in. przewoŸnikom reprezentuj¹cym model LCC11.
10

11

A. Hoszman, Wp³yw regulacji na sektor pasa¿erskiego transportu lotniczego, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2012, s. 54.
LCC (ang. Low Cost Carrier) – przewoŸnik niskokosztowy.
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Procesy liberalizacji i deregulacji bêd¹ równie¿ niwelowaæ potencjalny proces umacniania siê ponadnarodowych megaprzewoŸników, którzy mog¹ zdominowaæ rynek tworz¹c znamiona oligopolu (wskaŸnik Pm2 okreœlony w Scenariuszu A jako umacniaj¹cy siê stabilny trend istnienia podmiotów dominuj¹cych
na rynku). Ich pozycja na rynku us³ug transportu lotniczego bêdzie na tyle silna
i ugruntowana, ¿e mog¹ stworzyæ naturalne bariery wejœcia dla nowych uczestników lub uniemo¿liwiæ samodzieln¹ ekspansjê na nowe segmenty rynku przewoŸnikom ju¿ dzia³aj¹cym (czynnik cz¹stkowy Pr9 przewiduj¹cy nieznaczny
wzrost si³y rynkowej przewoŸników lokalnych).
W przypadku otoczenia zewnêtrznego, oprócz silnych tendencji rozwojowych, mo¿na zauwa¿yæ pewne elementy, które mog¹ byæ potencjalnym zagro¿eniem dla rozwoju transportu lotniczego do 2030 r., nale¿y do nich zakwalifikowaæ wp³yw gospodarki œwiatowej. W tej grupie czynników elementami
zagra¿aj¹cymi bêd¹ w 2030 r. ceny surowców energetycznych – ropy naftowej
(Ug4), przewidywana przez Scenariusz A cena na poziomie 204 USD za bary³kê.
Posiadaj¹c du¿¹ rozpiêtoœæ oddzia³ywania (od -4 do +3,5), potwierdza hipotezê
g³ówn¹ pracy o nieokreœlonej przysz³oœci transportu lotniczego. Ponadto ceny
ropy naftowej bêd¹ g³ównym elementem ograniczaj¹cym rentownoœæ przedsiêbiorstw lotniczych (Pm3). Ich zmienny poziom negatywnie wp³ynie na wielkoœæ
kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem operacji lotniczych, zmuszaj¹c przewoŸników do poszukiwania sposobów na ich redukcjê (Pm5). Typowy przewoŸnik
lotniczy ponosi³ koszty zwi¹zane z zakupem paliwa lotniczego na poziomie oko³o
25% ca³kowitych kosztów operacyjnych. Wzrost cen paliwa bêdzie powodowa³
w przysz³oœci wzrost sk³adowej kosztów operacyjnych zwi¹zanych z wydatkami poniesionymi na paliwo lotnicze12.
Kolejnym Ÿród³em zagro¿eñ dla rozwoju transportu lotniczego w ramach
Scenariusza A bêdzie zagro¿enie zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia czynnika
losowego. Najwiêksze prawdopodobieñstwo zaistnienia zosta³o przypisane nieprzewidywalnym zmianom klimatycznym (Ul4), które m.in. bêd¹ mia³y Ÿród³o
w efekcie cieplarnianym, mog¹cym zaburzyæ proces rozwojowy rynku transportu
lotniczego.
W ramach zmian demograficznych zagro¿eniem mo¿e byæ starzenie siê spo³eczeñstwa. W Scenariuszu A okreœlono, i¿ w 2030 r. udzia³u populacji w wieku
65+ wyniesie ponad 16% (czynnik Pd3). Starzenie siê spo³eczeñstwa jest obecnie
umacniaj¹cym siê trendem demograficznym, który de facto jest czynnikiem
interdyscyplinarnym. W przysz³oœci bêdzie on w znacznym stopniu wp³ywa³
tak¿e na rozwój gospodarki œwiatowej. Poprawa warunków ¿ycia i opieki medycznej spowoduj¹, ¿e w Scenariuszu A uwzglêdniæ nale¿y wzrost udzia³u
czêœæ populacji seniorów. Zmniejszy to odsetek czynnych zawodowo, co znaj12

U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2010, Washington, July
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dzie odzwierciedlenie w kondycji gospodarki, wywieraj¹c wp³yw równie¿ na
rynek transportu lotniczego, pod¹¿aj¹cy za koniunktur¹ gospodarcz¹13.
W Scenariuszu A procesy zwi¹zane z globalizacj¹ bêd¹ mia³y wy³¹cznie pozytywny wp³yw na rynek transportu lotniczego. Ich rozwój i si³a oddzia³ywania
bêd¹ szans¹ rozwojow¹. Wzmacnianie wspó³pracy gospodarczej, rozwój kooperacji przedsiêbiorstw w skali globalnej, znoszenie restrykcji dotycz¹cych przekraczania granic oraz mo¿liwa unifikacja przestrzeni powietrznej stworz¹ dogodne warunki do rozwoju transportu lotniczego.
Za³o¿enia wynikaj¹ce z analizy czynników i ich syntezy pos³u¿¹ w Scenariuszu A do przedstawienia transportu lotniczego jako sektora o ustabilizowanym
tempie rozwoju do 2030 r. Takie za³o¿enie przyjêto pomimo pewnych czynników mog¹cych wp³yn¹æ negatywnie na jego ewolucjê. Liberalizacja z deregulacj¹, technologiczne zmiany zmniejszaj¹ce zagro¿enia prognozowanych zmian
œrodowiska oraz coraz bardziej ograniczony dostêp do surowców energetycznych, kooperacja na poziomie miêdzynarodowym – to czynniki, które pozwol¹
na zintegrowanie wysi³ków w skali globalnej i stworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi rynku transportu lotniczego.
5.2. Scenariusz B – Admiratio
Kontrastowa w stosunku do Scenariusza A jest wizja przedstawiona w Scenariuszu B – Admiratio. Zbudowany na bazie procesów o najmniejszym prawdopodobieñstwie zaistnienia Scenariusz B prezentuje wizjê transportu lotniczego
zaskakuj¹c¹ i zaprzeczaj¹c¹ obecnie obserwowanym trendom. Mo¿na go okreœliæ mianem „irracjonalnego” i „logicznie niespójnego”, jednak daj¹cego mo¿liwoœæ uchwycenia negatywnych procesów cz¹stkowych i identyfikacji zagro¿eñ.
W przypadku Scenariusza B w 2030 r. zarówno czynniki endogeniczne, jak
i egzogeniczne nie s¹ jednolicie okreœlone i prezentuj¹ niejednorodn¹ charakterystykê (rys. 2). W zwi¹zku z tym mo¿liwe jest sformu³owanie dwóch stwierdzeñ:
– du¿a rozpiêtoœæ trendów poszczególnych czynników stanowi potwierdzenie
za³o¿enia, i¿ przysz³oœæ transportu lotniczego nie jest jednoznacznie okreœlona. Analiza si³y poszczególnych sfer oddzia³ywania pozwala te¿ twierdziæ, i¿
w pewnych obszarach widoczne s¹ potencjalne zagro¿enia o silnym, negatywnym wp³ywie na rozwój transportu lotniczego;
– w scenariuszu „niespodziankowym” niektóre wybrane do niego parametry
nie stanowi¹ logicznej spójnoœci, co wynika z prostej, matematycznej selekcji. Trudno np. logicznie wyt³umaczyæ, ¿e przy kurcz¹cej siê gospodarce
œwiatowej z dynamik¹ PKB poni¿ej 0%, cena ropy naftowej bêdzie kszta³to13
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wa³a siê na poziomie 52 USD (dodatkowo Peak Oil okreœlony jest w tym scenariuszu na 2026 r., co równie¿ nie stanowi logicznego wyt³umaczenia niskiej
ceny ropy naftowej). Tak wiêc rol¹ scenariusza o najmniejszym prawdopodobieñstwie zaistnienia nie jest stworzenie logicznej wizji œwiata, lecz wskazanie na potencjalne zagro¿enia w poszczególnych obszarach.
W przypadku Scenariusza B szczególnie niekorzystne czynniki rozwoju
transportu lotniczego zwi¹zane s¹ z rozwojem technologicznym (Pt), regulacjami prawnymi i polityk¹ (Pp). Ich wp³yw wyra¿a siê przez brak procesów
sk³adowych z pozytywn¹ si³¹ oddzia³ywania. Dodatkowo mocn¹, negatywn¹
si³ê oddzia³ywania maj¹ trendy zwi¹zane z globalizacj¹ (Pg – wartoœæ -3,75), pojawiaj¹ce siê zjawiska losowe (Ul – wartoœæ -4,5). Najmniejsze zagro¿enie dla
rozwoju transportu lotniczego w Scenariuszu B powoduj¹ trendy demograficzne (Pd – wartoœæ -2,6).

Rysunek 2. Scenariusz B – Admiratio – Niespodzianka: Ÿród³o szans i zagro¿eñ dla rynku
transportu lotniczego w 2030 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych.

W strefie globalizacji (Pg) negatywny wp³yw na kszta³t transportu lotniczego
w 2030 r. wywiera odchodzenie od idei globalnego rynku ekonomicznego (Pg1),
odchodzenie od idei konsumenta globalnego (Pg2), zmniejszaj¹cy siê stopieñ
standaryzacji (Pg3), nie w pe³ni okreœlone znaczenie i funkcja organizacji globalnych nadzoruj¹cych rozwój transportu lotniczego (Pg4), redukcja i zanikanie
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porozumieñ dotycz¹cych unifikacji przestrzeni powietrznej (Pg5), spadek znaczenia wspó³pracy miêdzynarodowej z fragmentacj¹ rynku (Pg6) oraz gwa³towny rozwój terroryzmu œwiatowego wykorzystuj¹cego transport lotniczy jako
œrodek walki (Pg8). Œrednia si³a wp³ywu wymienionych procesów osi¹ga wartoœæ -3,75. Ponadto w Scenariuszu B zagro¿eniem dla transportu lotniczego s¹
procesy rozwojowe gospodarki œwiatowej. S³aba dynamika PKB (Ug1), zmniejszenie stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb spo³ecznoœci (Ug4), zmniejszenie procentowego udzia³u us³ug w strukturze œwiatowego PKB (Ug5), zmniejszenie poziomu industrializacji (Ug7) oraz odejœcie od wykorzystywania
technologii informatycznych i filozofii e-economy s¹ oczywistymi zagro¿eniami,
które w za³o¿eniach Scenariusza B bêd¹ spowalnia³y rozwój transportu lotniczego.
W przypadku zmian demograficznych trendem spowalniaj¹cym rozwój
transportu lotniczego jest mo¿liwoœæ zmniejszenia siê wielkoœci populacji poni¿ej progu 7,5 mld (Pd1). Wiêkszoœæ prognoz prezentowanych przez du¿ych producentów lotniczych np. Boeing, Airbus, upatruje szans rozwojowych dla rynku
w zwiêkszaj¹cej siê liczbie ludnoœci. Jednak zak³adane w Scenariuszu B prawdopodobieñstwo spadku liczebnoœci populacji poni¿ej 7,5 mld jest na poziomie 0,1.
Przy takim poziomie prawdopodobieñstwa mo¿liwoœæ wyst¹pienia tego zjawiska w rzeczywistoœci jest znikoma. Inne zmiany demograficzne, posiadaj¹ce negatywny wp³yw na transport lotniczy, to m.in. wyd³u¿enie siê przeciêtnej
d³ugoœci ¿ycia oraz zmiana struktury klas spo³ecznych w postaci cofaj¹cego siê
trendu wzrostowego znaczenia klasy œredniej (Pd5). W 2009 r. 1,9 mld osób stanowili przedstawiciele klasy œredniej. W 2030 r. trend wzrostowy wskazuje, i¿
liczba ta w skali globu zwiêkszy siê do 4,9 mld osób. Zmniejszenie tej wartoœci
poni¿ej prognozowanej w Scenariuszu B bêdzie mia³o negatywny wp³yw na
rozwój transportu lotniczego. Oprócz wymienionych trendów demograficznych
w Scenariuszu B mo¿na wskazaæ na negatywn¹ rolê spowolnienia procesu urbanizacji (Pd6)14.
Niew¹tpliw¹ barier¹ do rozwoju rynku transportu lotniczego do 2030 r.
mog¹ byæ za³o¿one w Scenariuszu B cofaj¹ce siê tendencje liberalizacyjne, deregulacyjne i prywatyzacyjne (Pp1, Pp2, Pp3). Jako baza rozwoju nowoczesnego
rynku transportu lotniczego trendy te, w przypadku wyst¹pienia wyj¹tkowo
niekorzystnych zmian regresyjnych, spowoduj¹ cofniêcie siê wykszta³caj¹cych
siê praktyk uczciwej konkurencji i spowoduj¹ pojawienie siê regulacji wraz
z praktykami protekcjonistycznymi.
Powa¿n¹ rolê w Scenariuszu B odgrywaj¹ negatywne trendy w grupie czynników losowych. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia konfliktu na skalê œwiatow¹ spowolni
lub wrêcz uniemo¿liwi rozwój transportu lotniczego (Ul5). Wyst¹pienie Peak Oil
w 2026 r. (Ul2 si³a negatywnego wp³ywu -4) bêdzie mia³o znacz¹cy wp³yw na
transport lotniczy. Ropa naftowa wystêpuj¹ca w Scenariuszu B jako podstawo14
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wy surowiec energetyczny, przy pojawieniu siê ograniczeñ w jej wydobyciu,
spowoduje recesjê w transporcie lotniczym potêgowan¹ przez niekorzystne
trendy w ramach zmian technologicznych w sektorze.
Scenariusz B przewiduje równie¿ wyst¹pienie trendów spowalniaj¹cych
zmiany klimatyczne (Ul4), zmniejszenie prawdopodobieñstwa katastrof œrodowiskowych (Ul3) i znikome prawdopodobieñstwo zdarzeñ z zakresu dzia³alnoœci terrorystycznej. Prawdopodobieñstwo zaistnienia takich okolicznoœci za³o¿ono
na poziomie 0,1.
Na rynku transportu lotniczego, zgodnie z za³o¿eniami Scenariusza B, dominuj¹ zagro¿enia. Szczególnie dotkliwym wp³ywem charakteryzuj¹ siê czynniki
mikroekonomiczne i technologiczne. Spadek konkurencji (Pm1) po³¹czony
z wyd³u¿aniem siê cyklu koniunkturalnego w transporcie lotniczym (Pm4) spowoduje wyd³u¿anie siê okresów recesji i powolne wychodzenie sektora ze stanów s³abej koniunktury. Wzrost rentownoœci powy¿ej 6% (Pm4) jest rozpatrywany jako trend ze znikomym prawdopodobieñstwem. Struktura kosztów, ich
powolna zmiana i brak mo¿liwoœci redukcji (Pm5) bêd¹ Ÿród³em dalszych problemów w osi¹ganiu dobrych wyników finansowych w 2030 r.15
Scenariusz B zak³ada ca³kowite odwrócenie siê trendów technologicznych
w transporcie lotniczym. Zmniejszenie tempa rozwoju nowych konstrukcji lotniczych (Pt1), brak mo¿liwoœci wdro¿enia nowych rodzajów napêdów bazuj¹cych
na nieklasycznych Ÿród³ach energii oraz materia³ach konstrukcyjnych (Pt2, Pt3,
Pt6), zaprzestanie prac nad nowymi technologiami i technikami nawigacji,
zarz¹dzaniem i monitoringiem oraz brak nowych procedur operacyjnych (Pt4,
Pt5) stanowi¹ w omawianym scenariuszu powa¿ne bariery rozwojowe.
W ramach organizacji rynku i infrastruktury mo¿na wyodrêbniæ wiêkszoœæ
Ÿróde³ zagro¿eñ, z wyj¹tkiem niewielkiej szansy dla sektora w postaci stabilizacji na obecnym poziomie roli i znaczenia hubów przy du¿ych aglomeracjach
miejskich (Pr3). ród³ami zagro¿eñ bêd¹ takie czynniki cz¹stkowe, jak: odchodzenie od koncepcji rynku globalnego w kierunku jego fragmentaryzacji (Pr1),
od sieciocentrycznego charakteru rynku w postaci Hub-and-Spoke (Pr2), ograniczenie roli przewoŸników LCC i stopniowa utrata czêœci dotychczas obs³ugiwanego rynku (Pr5), regres w zakresie zapewnienia kompleksowej us³ugi transportowej (Pr7), rozpad aliansów lotniczych na mniejsze komponenty o jedynie regionalnej sile rynkowej (Pr6).
5.3. Scenariusz C – Agresywny wzrost
Optymistyczn¹ wersjê rozwoju wydarzeñ zawiera Scenariusz C – Agresywny
wzrost. Zosta³ on stworzony przez wyselekcjonowanie z otoczenia zewnêtrzne-
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go i œrodowiska wewn¹trzrynkowego trendów o najsilniejszym pozytywnym
wp³ywie na rynek transportu lotniczego.
Dokonuj¹c analizy poszczególnych czynników w scenariuszu optymistycznym, nale¿y odnieœæ siê do scenariusza pesymistycznego w celu okreœlenia rozpiêtoœci si³y oddzia³ywania poszczególnych czynników (rys. 3). Im ta rozpiêtoœæ
jest wiêksza, tym bardziej turbulentne jest otoczenie i nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na formu³owanie strategii rozwojowych dla sektora, k³ad¹c szczególnie
du¿y nacisk na okreœlenie Ÿróde³ zagro¿eñ.

Rysunek 3. Scenariusz C – Agresywny wzrost – Optymistyczny: Ÿród³o szans i zagro¿eñ dla
rynku transportu lotniczego w 2030 r.
ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych.

Wizja wykreowana w Scenariuszu C jest bardzo optymistyczna, przedstawia
badane zjawiska wy³¹cznie w ujêciu pozytywnym. Jak mo¿na siê spodziewaæ,
jest to wersja utopijna, s³u¿¹ca jedynie do zaprezentowania potencjalnego rozdŸwiêku pomiêdzy wizj¹ najbardziej optymistyczn¹ a pesymistyczn¹.
Zdefiniowany poziom wp³ywu pozytywnych i negatywnych czynników
z otoczenia zewnêtrznego i wewnêtrznego rynku transportu lotniczego jest
znaczny i potwierdza wniosek, i¿ przysz³oœæ transportu lotniczego nie jest jednoznacznie okreœlona. Podkreœla równie¿, i¿ dziêki rozpiêtoœci zjawiska istnieje
mo¿liwoœæ skonstruowania scenariuszy alternatywnych. Du¿a rozpiêtoœæ pomiêdzy wersj¹ optymistyczn¹ a pesymistyczn¹ jest obserwowana w przypadku
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procesów zwi¹zanych z regulacjami prawnymi, polityk¹ i zdarzeniami losowymi. Jest to uzasadnione, gdy¿ ca³kowita zmiana tendencji w przypadku deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji wykreuje œrodowisko odmienne od istniej¹cych
dotychczas trendów, powoduj¹c recesjê w transporcie lotniczym. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zjawisk losowych, które pojawiaj¹ siê niespodziewanie i wyj¹tkowo dotkliwie wp³ywaj¹ na transport lot- niczy (np. wydarzenia z wrzeœnia 2001 r. zwi¹zane z atakami terrorystycznymi na World Trade
Center, które spowodowa³y znaczne straty w transporcie lotniczym).
Najmniejsz¹ rozpiêtoœæ mo¿na zaobserwowaæ w przypadku procesów
demograficznych (od -2,86 do -4,57). Scenariusz C zak³ada, i¿ transport lotniczy
bêdzie gwa³townie siê rozwija³ pod wp³ywem takich zmian, jak: populacja
(Pd1), ustabilizowanie siê wspó³czynnika dzietnoœci na poziomie zapewniaj¹cym reprodukcjê populacji (2,179), zahamowanie zmian strukturalnych
spo³eczeñstwa w odniesieniu do wieku (Pd3 – mniej ni¿ 15% populacji w wieku
65+), wzrastaj¹ca d³ugoœæ ¿ycia (Pd4) oraz ugruntowanie siê pozycji klasy œredniej w skali globalnej (Pd5).
W Scenariuszu C – Agresywny wzrost upatruje siê du¿ej szansy w rozwoju
technologii (Pt). Si³a oddzia³ywania czynników technologicznych kszta³tuje siê
na najwy¿szym poziomie spoœród wszystkich rozpatrywanych czynników i wynosi 4,83. Praktycznie wszystkie czynniki sk³adowe (pojawienie siê nowych konstrukcji lotniczych, silników, materia³ów, Ÿróde³ energii, technik nawigacyjnych,
monitoringu oraz procedur operacyjnych) osi¹gaj¹ najwiêksz¹ mo¿liw¹ si³ê pozytywnego wp³ywu na poziomie +5. Wskazuje to na potencjalne zapotrzebowanie na nowe rozwi¹zania technologiczne i operacyjne zwiêkszaj¹ce rentownoœæ ga³êzi. Jest to teza stawiana przez zwolenników cyklicznoœci w rozwoju
transportu (D. Ruciñska, J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack). Obecnie transport
lotniczy wchodzi w kolejny cykl rozwojowy i zgodnie z koncepcj¹ cyklicznoœci
pojawi³a siê koniecznoœæ uzupe³niania powstaj¹cych luk w mo¿liwoœciach transportowych. Stwarza to miejsce nowym technologiom w postaci wynalazków,
które przerodz¹ siê w implementowane, dojrza³e rozwi¹zania techniczne w fazie ekspansji cyklu16.
Pozosta³e czynniki rozwojowe w Scenariuszu C osi¹gaj¹ równie¿ bardzo wysokie wartoœci, w tym w obszarze organizacji rynku (si³a wp³ywu pozytywnego
równa +4,44), umacniania siê sieci Hub-and-Spoke (Pr2), dominacji hubów (Pr3)
jako g³ównych wêz³ów sieci komunikacyjnej i jednoczeœnie centrów ekonomicznych. Dodatkowo du¿¹ rolê w rozwoju organizacji rynku do 2030 r. odgrywaj¹
przewoŸnicy LCC (Pr5) oraz fakt wykszta³cania siê kompleksowoœci w us³udze
transportowej (Pr7).
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D. Ruciñska, Cykle gospodarcze w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk
1992, s. 49.

Metoda scenariuszowa w badaniach rozwoju transportu lotniczego do roku 2030

89

Ujête w Scenariuszu C czynniki mikroekonomiczne najbardziej pozytywnie
wp³ywaj¹ce na rozwój rynku transportu lotniczego to wzrost rentownoœci linii
lotniczych powy¿ej ROIC = 6% i zmiana struktury kosztów polegaj¹ca m.in. na
ich redukcji.
Zgodnie z przewidywaniami w Scenariuszu C finalnymi zmiennymi rynku
transportu lotniczego w 2030 r. s¹ gospodarka i globalizacja. Zak³ada siê wp³yw
gospodarki na transport lotniczy ze œrednim pozytywnym wp³ywem 4,125.
Szczególnie istotny jest stabilny rozwój ekonomiczny (Ug1 – wzrost dynamiki
œwiatowego PKB powy¿ej 3% rocznie) oddzia³uj¹cy na zaspokojenie podstawowych potrzeb spo³eczeñstwa (Ug4). Optymistyczna wersja Scenariusza C wyra¿a siê te¿ spadkiem cen surowców naturalnych (Ug3 – cena za bary³kê ropy naftowej w 2030 r. równa 52 USD)17. Przedstawione dane potwierdzaj¹ tezê, i¿ rozwój gospodarczy bêdzie œciœle zwi¹zany z rozwojem transportu lotniczego i jednoczeœnie transport lotniczy bêdzie czynnikiem rozwojowym gospodarki. Ten
element potwierdza, i¿ rynek transportu lotniczego jest wiod¹cym czynnikiem
rozwoju gospodarczego w wymiarze regionalnym, jak i globalnym.
W przypadku globalizacji (œrednia si³a pozytywnego wp³ywu +4,44) du¿e
znaczenie odgrywa zapewnienie bezpieczeñstwa w skali globalnej. Zmniejszenie aktywnoœci terrorystycznej i wzrost poziomu bezpieczeñstwa w transporcie
lotniczym bêd¹ determinowa³y, zgodnie ze Scenariuszem C, dobr¹ kondycjê
sektora. Postêpuj¹ca globalizacja, standaryzacja i polityka zacieœniania wspó³pracy umo¿liwi¹ dodatkowo nieograniczony przep³yw ludzi i towarów.
5.4. Scenariusz D – Recesja
Pesymistyczna wersja wydarzeñ zosta³a okreœlona w Scenariuszu D – Recesja
przez syntezê trendów w otoczeniu zewnêtrznym i wewn¹trzrynkowych o najwiêkszym negatywnym wp³ywie na rynek transportu lotniczego. Jest on równie¿ scenariuszem ukazuj¹cym niepomyœlny kierunek jego rozwoju do 2030 r.
(rys. 4).
Szczególnie dotkliwym obszarem w tym scenariuszu s¹ procesy zwi¹zane
z deregulacj¹, liberalizacj¹ i prywatyzacj¹ (Pp1, Pp2, Pp3) sektora transportu lotniczego. Si³a negatywnego oddzia³ywania osi¹ga w tym przypadku wartoœæ
-4,66, ukazuj¹c znaczenie wspomnianych procesów dla rozwoju transportu lotniczego. Zmiany zapocz¹tkowane w latach 80. XX w. w USA i dekadê póŸniej
w UE doprowadzi³y do ewolucji rynku tej ga³êzi ze struktury silnie regulowanej
do stanu, w którym konkurencja oraz mechanizmy wolnorynkowe zaczê³y
odgrywaæ dominuj¹c¹ rolê. W przypadku gdyby procesy deregulacyjne i libe17
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ralizacyjne uleg³y spowolnieniu lub odwróceniu, ewolucja rynku transportu lotniczego nast¹pi³aby w niepomyœlnym kierunku. Jest to jednak ma³o prawdopodobne, na co wskazuj¹ za³o¿enia probabilistyczne w przedstawionym
modelu; negatywne trendy posiadaj¹ co prawda znacz¹c¹ si³ê wp³ywu, ale przy
ma³ym prawdopodobieñstwie zaistnienia procesu do 2030 r. (rzêdu P = 0,1).

Rysunek 4. Scenariusz D – Recesja – Pesymistyczny: Ÿród³o szans i zagro¿eñ dla rynku transportu lotniczego w 2030 r.
¯ród³o: Opracowanie na podstawie badañ w³asnych.

W Scenariuszu D innym obszarem o decyduj¹cym znaczeniu s¹ zjawiska losowe. Wzrost prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia mo¿e powodowaæ utrudnienia i problemy dla transportu lotniczego. Szczególnym Ÿród³em zagro¿enia
jest proces wyczerpywania siê pok³adów ropy naftowej – Peak Oil (Ul2). Przewidywany moment wyst¹pienia Peak Oil jest obecnie niejasny i trudny do precyzyjnego okreœlenia. Ma to zwi¹zek z problemami dotycz¹cymi sprecyzowania
wielkoœci nieodkrytych z³ó¿ ropy naftowej oraz potencjaln¹ ewolucj¹ technologii pozwalaj¹cej na ekstrakcjê tego surowca z obszarów dotychczas uwa¿anych za niedostêpne.
Najmniej znacz¹cy wp³yw, spoœród wszystkich czynników, w ramach Scenariusza D maj¹ zmiany demograficzne. Œrednia si³a negatywnego wp³ywu przyjmuje wartoœæ -2,86. Niemniej jednak zatrzymanie trendu wzrostowego ogólnej
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liczby ludnoœci œwiata (Pd1) na poziomie mniejszym ni¿ 7,5 mld bêdzie wywiera³o negatywny wp³yw na transport lotniczy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e równie¿
sytuacja przeciwstawna, czyli wzrost liczby ludnoœci powy¿ej 9 mld, nie jest traktowana jako czynnik wspomagaj¹cy rozwój ga³êzi.
Optymalnym rozwi¹zaniem, wynikaj¹cym ze scenariuszy, jest ustabilizowanie siê ogólnej liczby ludnoœci œwiata na poziomie 8,1 mld. Scenariusz D zak³ada,
i¿ spadek liczby ludzkoœci poni¿ej 7,5 mld spowoduje w 2030 r. negatywne skutki dla transportu lotniczego.
Wiêksze znaczenie w przypadku Scenariusza D ma fakt starzenia siê spo³eczeñstwa (Pd3). W przypadku opisywanego scenariusza mo¿e to spowodowaæ
koniecznoœæ dostosowania siê standardów transportu lotniczego i rynku do
wzrastaj¹cej liczy ludzi w zaawansowanym wieku. Ten czynnik sk³adowy ³¹czy
swoje oddzia³ywanie bezpoœrednio z kolejnym procesem, jakim jest wyd³u¿enie
siê przeciêtnej œredniej d³ugoœci ¿ycia (zarówno dla mê¿czyzn, jak i kobiet).
Cofaj¹cy siê trend rozwojowy klasy œredniej równie¿ bêdzie mia³ negatywny
wp³yw na rozwój transportu lotniczego. Tak jak w przypadku analizy prowadzonej w pozosta³ych scenariuszach mechanizm oddzia³ywania na transport
lotniczy jest ten sam: zmniejszenie zamo¿noœci potencjalnych klientów bêdzie
mia³o zwi¹zek z ograniczeniem popytu na us³ugi transportu lotniczego. Dodatkowo zatrzymanie migracji ludnoœci z terenów wiejskich do rejonów zurbanizowanych spowoduje zatrzymanie tendencji formowania siê megamiast, co bêdzie
oddzia³ywa³o na zmiany charakterystyki rozwoju ekonomicznego i organizacji
rynku transportu lotniczego (np. zmniejszenie znaczenia hubów powstaj¹cych
przy megamiastach)18.
Procesy na rynku transportu lotniczego, zgodnie z przewidywaniami Scenariusza D, maj¹ ustabilizowan¹ wartoœæ negatywnego oddzia³ywania na poziomie
-3,5 (rozwój technologiczny -3,66, organizacja rynku -3,66 i relacje makroekonomiczne -3,28). Znacz¹cym czynnikiem mikroekonomicznym jest mo¿liwoœæ spadku rentownoœci przedsiêbiorstw lotniczych poni¿ej zak³adanego przez analizowane scenariusze progu ROIC = 6% (Pm3). Wskazuje to na paradoks transportu
lotniczego: przewidywana zwiêkszaj¹ca siê liczba po³¹czeñ w ci¹gu nastêpnych
20 lat nie znajdzie odzwierciedlenia we wzroœcie rentownoœci przedsiêbiorstw
lotniczych; w Scenariuszu D rentownoœæ dzia³alnoœci przewozowej stale bêdzie
balansowaæ na granicy op³acalnoœci (oczywiœcie jest to uœredniona wartoœæ dla
ca³ego sektora, w którym bêd¹ wystêpowali i liderzy, i bankruci).
Kolejny czynnik w Scenariuszu D to d³ugoœæ cyklu koniunkturalnego, okreœlony zosta³ na okres ponadpiêtnastoletni (Pm4). Cykl koniunkturalny w transporcie lotniczym zamyka siê w przedziale oko³o 10 lat, sk³adaj¹c siê z okresu
5–6 lat dobrej koniunktury i o¿ywienia, zwykle poprzedzanej okresem 4–5 lat
kryzysu i depresji. Potencjalnie mo¿e pojawiæ siê trend zmierzaj¹cy do zmiany
18

United Nations Department of Economic and Social Affairs…, s. 185.

92

Andrzej Ruciñski, Konrad Madej

d³ugoœci i amplitudy okresu. Scenariusz D zak³ada wyd³u¿enie cyklu wraz ze
zwiêkszeniem amplitudy, co wp³ynie na wyd³u¿enie czasu wychodzenia z recesji o dotkliwym wp³ywie na transport lotniczy.
Zak³adany trend regresyjny we wszystkich procesach zwi¹zanych z technologi¹ w oczywisty sposób os³abi transport lotniczy w 2030 r. Brak mo¿liwoœci dalszego rozwoju konstrukcji lotniczych (Pt1) oraz zespo³ów napêdowych (Pt2)
ustabilizuje sektor na dotychczasowym poziomie, nie daj¹c impulsu do przejœcia do kolejnego cyklu rozwojowego lat 2000–2050. Przywi¹zanie rozwi¹zañ
technicznych do klasycznych surowców energetycznych (Pt3) w kontekœcie potencjalnego Peak Oil spowoduje recesjê w transporcie lotniczym. Scenariusz D
zak³ada mo¿liwoœæ wymuszenia poszukiwañ alternatywy dla ropy naftowej.
Prawdopodobieñstwo zaistnienia wydarzeñ uchwyconych w Scenariuszu C
i Scenariuszu D ma drugorzêdne znaczenie. Wynikiem takiej syntezy procesów
cz¹stkowych jest wizja o znamionach utopii (Scenariusz C) lub wizja niemal
ca³kowitej pora¿ki (Scenariusz D). Stworzenie takich wersji rozwoju wydarzeñ
mia³o na celu okreœlenie rozpiêtoœci oddzia³ywania poszczególnych procesów.
Jest ona znaczna, co podkreœla potencjalna dynamika zmian w odniesieniu do
rynku transportu lotniczego. Ten wynik procesu badawczego wskazuje fakt niejednoznacznej przysz³oœci rynku transportu lotniczego.

Podsumowanie
Wyniki badania w odniesieniu do scenariuszy rynku transportu lotniczego
potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ skonstruowania scenariuszy alternatywnych. Wybór
czterech wersji o przeciwstawnej i skrajnej biegunowoœci mia³ na celu wskazanie na skrajne przypadki. Oczywiœcie, istnieje nieskoñczona liczba stanów poœrednich. Jednak wskazanie stanów skrajnych, w postaci scenariusza najbardziej
prawdopodobnego, niespodziankowego, optymistycznego i pesymistycznego,
pozwoli³o na okreœlenie Ÿród³a szans i zagro¿eñ w 2030 r. dla dynamicznego
rynku transportu lotniczego.
Uchwycenie podstawowych procesów i tendencji rozwojowych by³o mo¿liwe równie¿ dziêki logicznej spójnoœci badanego zjawiska zarówno w wymiarze
ekonomicznym, jak i organizacyjnym. Dokonano analizy struktury rynku transportu lotniczego oraz relacji pomiêdzy jego elementami. Tradycyjne pojêcie spójnoœci postrzegane by³o jako wyrównywanie istniej¹cych ró¿nic i niesprawiedliwoœci „ekonomicznych” np. przez redystrybucjê kapita³u. W nowoczesnym
ujêciu, w szczególnoœci w odniesieniu do globalnego potencja³u rynku transportu lotniczego, z pojêciem spójnoœci mamy do czynienia w przypadku analizy
zrównowa¿onego rozwoju poszczególnych elementów tworz¹cych rynek transportu lotniczego w wymiarze regionalnym i globalnym przez dynamiczn¹ alokacjê kapita³u i œrodków.
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Ekonomiczna i organizacyjna spójnoœæ rynku transportu lotniczego wyra¿a
siê postêpuj¹c¹ globalizacj¹ dzia³alnoœci podmiotów oraz rozwoju poszczególnych elementów, które tworz¹ uzupe³niaj¹cy siê system. Ma to miejsce w przypadku koegzystencji portów lotniczych i przewoŸników, uzupe³niaj¹cych siê ról
przewoŸników dowo¿¹cych pasa¿erów do hubów oraz megaprzewoŸników sieciowych. Ten charakter rynku zosta³ uchwycony i opisany w wyniku przeprowadzonego badania.
Organizacyjn¹ spójnoœæ podkreœla poziom niezbêdnej regulacji i zasad organizacji rynku. Jest ona widoczna m.in. w dzia³alnoœci ICAO, IATA oraz pozosta³ych organizacji lotniczych. Wytyczaj¹ one i standaryzuj¹ dzia³alnoœæ podmiotów rynku transportu lotniczego. Wynikiem tych procesów jest wprowadzanie
standaryzacji produktu i wzmacnianie jego globalnej jakoœci, stwarzaj¹c jednoczeœnie organizacyjnie spójne œrodowisko do prowadzenia dzia³alnoœci ekonomicznej.
Konfrontacja wyników badania ze znaczeniem transportu lotniczego dla gospodarki potwierdzi³a ich pozytywn¹ korelacjê, sytuuj¹c rynek transportu lotniczego w roli wiod¹cego czynnika rozwoju gospodarczego. Wp³yw transportu
lotniczego na rozwój gospodarczy nosi znamiona mechanizmu zwrotnego. Wyniki przeprowadzonych badañ udokumentowa³y tezê, i¿ transport lotniczy
wp³ywa na rozwój gospodarczy, a rozwój gospodarczy jest warunkiem koniecznym rozwoju transportu lotniczego. W czterech scenariuszach oraz w analizie
rynku transportu lotniczego w Polsce œcis³e powi¹zanie rozwoju gospodarki
i transportu lotniczego zosta³o zanalizowane i przedstawione jako czynnik determinuj¹cy wzajemny rozwój. Ma to znaczenie zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Rozwój i kondycja transportu lotniczego pod¹¿a œciœle za
koniunktur¹ gospodarki œwiatowej. Recesja w wymiarze globalnym wp³ywa na
recesjê w transporcie, objawiaj¹c siê z niewielkim opóŸnieniem w stosunku do
cyklu koniunktury gospodarki. Wychodzenie sektora transportu lotniczego
z recesji jest równie¿ poprzedzone odwróceniem siê niepomyœlnej koniunktury
gospodarczej. Ta korelacja bêdzie istotnym elementem rozwoju transportu lotniczego w nadchodz¹cym dwudziestoleciu.
W procesie badawczym przestudiowano wiele opracowañ, w których podejmowano próby okreœlenia kszta³tu rynku transportu lotniczego w 2030 r. Podmioty gospodarcze ze znacznym kapita³em oraz organizacje lotnicze corocznie
przedstawiaj¹ prognozy jego przysz³oœci. Pomimo ró¿norodnych publikacji na
ten temat, podstawowe prognozowane parametry cz¹stkowe s¹ zbli¿one w swoich wartoœciach. Prognozy podaj¹ bezsprzecznie, i¿ transport lotniczy bêdzie
rozwija³ siê, odpowiadaj¹c na wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na przemieszczanie
pasa¿erów i ³adunków. Œrednioroczny wzrost wielkoœci ruchu lotniczego jest
okreœlany na poziomie 5% do 2030 r. Popyt na transport bêdzie determinowa³
rozwój produkcji lotniczego taboru i infrastruktury lotniczej. Przewidywania
Boeing Company z 2011 r. okreœlaj¹ wielkoœæ floty w wymiarze globalnym
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w 2030 r. na poziomie 39 530 samolotów komunikacyjnych, co bêdzie mo¿liwe
do osi¹gniêcia do 2030 r. przez dostawê 33 500 nowych samolotów19.
Stworzenie mechanizmu badawczego na podstawie scenariuszy rozwoju
rynku transportu lotniczego daje mo¿liwoœæ kontynuowania procesu badawczego w przysz³oœci. Bazuj¹c na wynikach prezentowanej rozprawy doktorskiej,
w dalszej kolejnoœci mo¿na zidentyfikowaæ g³ówne punkty zwrotne i wskaŸniki
dotycz¹ce rozwoju zjawiska. Po ich identyfikacji istnieje mo¿liwoœæ przeprowadzenia konfrontacji wybranego scenariusza z realnym rozwojem zdarzeñ w czasie. Umo¿liwi to bie¿¹c¹ korektê przedstawionego wariantu z uwzglêdnieniem
jego aktualnego kierunku i danych rzeczywistych. Dziêki takiemu mechanizmowi przedstawione scenariusze mog¹ byæ systematycznie aktualizowane, nie powoduj¹c przedawnienia uzyskanych wyników.
Innym mo¿liwym rozwi¹zaniem mo¿e byæ kontynuowanie badañ skupionych na wybranym regionie tworz¹cym ekonomiczn¹, socjologiczn¹ i organizacyjn¹ spójnoœæ. Bazuj¹c na osi¹gniêtych wynikach, mo¿na dokonaæ ich konfrontacji z konkretnym obszarem (np. rynek amerykañski, europejski), bardziej
szczegó³owej analizy i adaptowaæ do lokalnych uwarunkowañ. Jednak wyniki
takiego opracowania nie bêd¹ uniwersalne.
Rynek transportu lotniczego jest niezwykle dynamiczn¹ struktur¹, zmieniaj¹c¹ siê wraz z rozwojem cywilizacji. Z powodu tej dynamiki zaprezentowane wyniki badañ s¹ jedynie prób¹ odpowiedzi na pytanie o kszta³t rynku transportu lotniczego w 2030 r. OdpowiedŸ ta jest autorsk¹ wizj¹ wynikaj¹c¹ z badañ
i analizy transportu lotniczego oraz jego makro- i mikrootoczenia. Mnogoœæ
tematycznych opracowañ œwiadczy o zainteresowaniu t¹ problematyk¹ oraz
znaczeniu tej ga³êzi dla spo³eczeñstwa i gospodarki. W przysz³oœci nale¿y spodziewaæ siê intensyfikacji badañ nad transportem lotniczym, gdy¿ bêdzie on definiowa³ spo³eczno-gospodarcz¹ rzeczywistoœæ.
Si³a poszczególnych procesów oddzia³uj¹cych na ewolucjê rynku, ich pozytywna lub negatywna interakcja, wzmocniona wzajemn¹ interdyscyplinarnoœci¹,
powoduj¹ mo¿liwoœæ powstania ró¿nych stanów koñcowych. Ta kompleksowoœæ nie pozwala na jednoznaczne okreœlenie stanu transportu lotniczego w perspektywie dwudziestu lat. W zwi¹zku z tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e stworzenie
czterech scenariuszy nie by³o ostateczn¹ odpowiedzi¹ na pytanie o kszta³t rynku transportu lotniczego w nadchodz¹cym dwudziestoleciu.
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BADANIA MARKETINGOWE JAKO PODSTAWA
PLANOWANIA ZRÓWNOWA¯ONEJ MOBILNOŒCI
W MIASTACH
Streszczenie: W celu zapewnienia odpowiedniej jakoœci ¿ycia w miastach d¹¿y siê do
zrównowa¿onej mobilnoœci na ich obszarach. Instrumentem s³u¿¹cym do osi¹gniêcia
tego celu jest zrównowa¿ony plan mobilnoœci miejskiej. W artykule podjêto próbê
udowodnienia tezy, ¿e podstaw¹ planowania zrównowa¿onej mobilnoœci powinny
byæ badania marketingowe o okreœlonym zakresie, przeprowadzone wed³ug metodologii zapewniaj¹cej uzyskanie najbardziej wiarygodnych informacji. W kolejnych czêœciach artyku³u przedstawiono istotê i zasady planowania zrównowa¿onej mobilnoœci
w miastach, przes³anki wykorzystania i rolê badañ marketingowych w planowaniu
zrównowa¿onej mobilnoœci oraz niezbêdny zakres tych badañ i odpowiedni¹ ich metodologiê.
S³owa kluczowe: badania marketingowe, zrównowa¿ona mobilnoœæ, planowanie

MARKETING RESEACH AS A BASIC
FOR URBAN SUSTAINABLE MOBILITY PLANNING
Abstract: Sustainable mobility in cities is being aimed at in order to provide adequate
life quality. The tool allowing to reach this goal is the sustainable urban mobility plan.
The paper attempts to confirm a thesis that marketing research of a certain range,
conducted according to a methodology which ensures obtaining possibly the most
credible information should be the basis of planning sustainable mobility. The following parts of the paper present the substance and the rules of planning sustainable
mobility in cities, premises of its usage as well as the role of marketing research in its
planning including its necessary range and methodology.
Keywords: marketing research, sustainable mobility, planning
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Wprowadzenie
Instrumentem zapewniania odpowiedniej jakoœci ¿ycia w miastach jest planowanie mobilnoœci na ich obszarach. Ich zmaterializowanym rezultatem s¹ plany zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej, tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility
Plans).
Warunkiem w³aœciwego opracowania tych planów jest dysponowanie odpowiednimi informacjami odnoœnie do potrzeb mieszkañców w zakresie przemieszczania siê i realizacji tych potrzeb, preferencji i zachowañ transportowych oraz
stosunku do ró¿nych rozwi¹zañ preferowanych przez politykê miasta dotycz¹c¹ kszta³towania mobilnoœci miejskiej. Informacji takich w kompleksowym wymiarze mog¹ dostarczyæ tylko odpowiednio zaprojektowane i przeprowadzone
badania marketingowe.

1. Planowanie zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach
Planowanie zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach jest z³o¿on¹ koncepcj¹,
która w celu sprostania wyzwaniom transportu miejskiego XXI w., wymaga wykorzystania dotychczasowej praktyki planistycznej, jak i nowych elementów.
Wyjaœnieniu istoty tej koncepcji wychodzi naprzeciw definicja, zgodnie z któr¹
„zrównowa¿ony plan mobilnoœci miejskiej jest planem strategicznym opracowanym w celu zaspokajania potrzeb mieszkañców i gospodarki w zakresie mobilnoœci w miastach i na obszarach do nich przylegaj¹cych z myœl¹ o lepszej jakoœci
¿ycia. Wykorzystuje on dotychczasowe praktyki planistyczne i uwzglêdnia zasady integracji, partycypacji oraz ewaluacji”2.
Lepsza jakoœæ ¿ycia w miastach osi¹gniêta za pomoc¹ SUMP mo¿e znaleŸæ
odzwierciedlenie w wielu ulepszeniach, takich jak:
– bardziej atrakcyjna przestrzeñ publiczna;
– wiêksze bezpieczeñstwo ruchu drogowego;
– mniejsze zanieczyszczenie powietrza;
– mniejszy ha³as.
Polityka SUMP i zaplanowane w niej instrumenty realizacji powinny dotyczyæ wszystkich œrodków i rodzajów transportu na obszarze ca³ej aglomeracji
miejskiej, w tym publiczne i prywatne, s³u¿¹ce pasa¿erom i ³adunkom, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i podczas parkowania3.

2
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Plany zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej powinny opieraæ siê na nowym
podejœciu do mobilnoœci na obszarach miast i aglomeracji, które nazywane jest
now¹ kultur¹ mobilnoœci. „Ten termin nale¿y interpretowaæ jako wy¿szy poziom
dobra – wartoœci bêd¹cej efektem realizacji procesów transportowych w systemach transportowych miast i aglomeracji, które s¹ dostêpne dla ich mieszkañców, pracuj¹cych z zewn¹trz i odwiedzaj¹cych goœci a tak¿e w³aœcicieli przemieszczanych towarów – osi¹ganego przy wiêkszym udziale wymienionych beneficjentów i w warunkach równowa¿enia celów ekonomicznych, spo³ecznych
i œrodowiskowych”4.
W ramach nowej kultury mobilnoœci du¿e znaczenie powinien mieæ ruch
pieszy. Aby osi¹gn¹æ ten cel, trzeba zmieniæ podejœcie do zagospodarowania
przestrzeni miejskiej.
Wspó³czesne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej dostosowane jest do
skali samochodu a nie cz³owieka. W rezultacie mieszkañcy wyprowadzaj¹ siê
poza miasto i doje¿d¿aj¹ samochodami, co dodatkowo pogarsza warunki ¿ycia
w mieœcie. Aby po okresie dominacji samochodu osobowego ponownie dostosowaæ miasto do ruchu pieszego, nale¿y wzi¹æ pod uwagê cechy i potrzeby
cz³owieka5.

2. Przes³anki wykorzystania i rola badañ marketingowych
w planowaniu zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach
Planowanie zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej, zwi¹zane z kszta³towaniem
nowej kultury mobilnoœci, ma uwzglêdniaæ zasady partycypacji i ewaluacji.
We wnioskach z Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. Planów Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej stwierdzono, ¿e partycypacja mieszkañców w tworzeniu tych planów ma kluczowe znaczenie i ¿e nale¿y przejœæ od etapu konsultacji do wspó³tworzenia planów przez mieszkañców, podejmuj¹c wiêkszy
wysi³ek w przekonywaniu polityków i planistów, ¿e czas przeznaczony na partycypacjê mieszkañców jest czasem dobrze wykorzystanym6.
Partycypacja mieszkañców w opracowaniu planów zrównowa¿onej mobilnoœci
miejskiej powinna przybraæ ró¿ne formy. Za niezbêdn¹ formê nale¿y uznaæ

4

5

6

R. Janecki, Nowa kultura mobilnoœci jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie œl¹skim, [w:] Wspó³czesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, red. M. Micha³owska,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia³owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 143, s. 136.
S.J. Cieœlikowski, Ruch pieszy – wa¿na forma mobilnoœci, [w:] Zintegrowany transport publiczny w obs³udze
miast i regionów, PublicTrans 2013, Zbiór referatów z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej, SITK
Oddzia³ Radom, Radom 2013, s. 76 i 78.
Planning for a Liveable City, 1IJ European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans, Sopot,
12–13 June 2014.
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rozpoznanie ich potrzeb, preferencji, zachowañ transportowych i opinii na temat ró¿nych rozwi¹zañ w zakresie kszta³towania mobilnoœci miejskiej za pomoc¹ badañ marketingowych.
We wnioskach z Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. Planów Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej zwrócono te¿ uwagê na znaczenie prawid³owej ewaluacji spo³ecznych, ekonomicznych i œrodowiskowych efektów realizacji tych
planów. Stwierdzono, ¿e niezbêdne jest zachowanie równowagi w ewidencji
iloœciowych i jakoœciowych efektów w sytuacji, gdy obecnie brakuje wystarczaj¹cej ewidencji iloœciowej7.
Podobnie jak przy partycypacji, tak i w przypadku ewaluacji za konieczne
mo¿na uznaæ wykorzystanie danych z badañ marketingowych. Bez informacji
z badañ marketingowych wrêcz niemo¿liwe mo¿e okazaæ siê przeprowadzenie
ewaluacji okreœlonych efektów.
Wiêkszoœæ badañ marketingowych podejmuje siê w celu zrozumienia i przewidywania zachowañ konsumentów, co jest trudnym zadaniem8.
W planowaniu zrównowa¿onego rozwoju mobilnoœci w miastach trzeba najpierw zrozumieæ, a potem przewidzieæ, jak zachowaj¹ siê w zakresie wyboru
sposobu mobilnoœci mieszkañcy i inne osoby przemieszczaj¹ce siê po mieœcie
w okreœlonych sytuacjach i uwarunkowaniach zale¿nych i niezale¿nych od
nich. Osoby te nale¿y traktowaæ jako swego rodzaju konsumentów ró¿nych
mo¿liwoœci pokonywania przestrzeni w mieœcie. Koniecznoœæ przewidywania
zachowañ transportowych stanowi wiêc kolejn¹ przes³ankê prowadzenia badañ
marketingowych dla potrzeb planowania zrównowa¿onego rozwoju mobilnoœci
w miastach.
Bior¹c pod uwagê przedstawione przes³anki wykorzystania badañ marketingowych w planowaniu zrównowa¿onej mobilnoœci, ich rolê w tej dziedzinie
mo¿na uznaæ za podstawow¹. Nie ma mo¿liwoœci opracowania poprawnego
metodologicznie i aplikacyjnego planu i nastêpnie oceniania efektów jego realizacji, je¿eli nie bêdzie siê prowadziæ w odpowiednim zakresie i w³aœciw¹ metodologi¹ badañ marketingowych.

3. Zakres badañ marketingowych niezbêdny dla planowania
zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach
Podczas planowania zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach niezbêdne jest
badanie potrzeb przemieszczania siê i ich zaspokojenia, preferencji i zachowañ
transportowych oraz stosunku mieszkañców do ró¿nych rozwi¹zañ preferowanych w polityce miasta kszta³tuj¹cej mobilnoœæ miejsk¹.
7
8

Ibidem.
A.C. Burns, R.F. Bush, Basic Marketing Research. Using Microsoft Excel Data Analisys, Third Edition,
Prentice Hall, New Jersey 2012, s. 31.
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Przedmiotem badañ potrzeb przemieszczania siê jest przede wszystkim ich
wielkoœæ. Przy badaniu potrzeb przemieszczania siê powstaj¹ okreœlone problemy badawcze. Wœród potrzeb znajduj¹ siê bowiem takie, których przeistoczenie
siê w przemieszczenie jest uzale¿nione od spe³nienia okreœlonych warunków,
o ró¿nym, niekiedy niewielkim prawdopodobieñstwie wyst¹pienia. Ponadto
niektórych potrzeb w momencie badania respondenci nie s¹ w stanie sobie
uœwiadomiæ, poniewa¿ bêd¹ one odczuwane dopiero wówczas, gdy zaistniej¹
okreœlone warunki, na przyk³ad zwi¹zane z dzia³aniami marketingowymi
us³ugodawców. W rezultacie ich badanie, nawet przy zastosowaniu najlepszej
metodologii, zawsze bêdzie obarczone du¿ym b³êdem zwi¹zanym z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co nast¹pi w okreœlonej przysz³oœci, któr¹ trudno
sobie precyzyjnie uzmys³owiæ i której wyst¹pienie w przedstawionym scenariuszu traktuje siê z ró¿nym, czêsto niewielkim, prawdopodobieñstwem. Badanie
takie polega wiêc na ustalaniu intencji9.
Przedstawione niedoskona³oœci badania potrzeb przemieszczania siê powoduj¹,
¿e celowoœæ ich badania dla planowania zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej
wystêpuje tylko w niewielkim zakresie. Powinno siê je badaæ przede wszystkim,
aby poznaæ sposób myœlenia o potrzebach przemieszczaj¹cych siê w miastach.
Precyzyjnie mo¿na badaæ zrealizowane przemieszczenia. W badaniach ustala
siê ich wielkoœæ z uwzglêdnianiem relacji, celów i sposobów pokonywania przestrzeni, wkraczaj¹c tym samym w badanie zachowañ transportowych.
Przyk³adowe pytanie kwestionariusza s³u¿¹ce do pomiaru zrealizowanych
przemieszczeñ traktowanych jako podró¿e miejskie w relacji „drzwi-drzwi”
przedstawiono na rysunku 1.
Badanie preferencji transportowych sprowadza siê do ustalenia postulatów
badanych osób dotycz¹cych poszczególnych sposobów przemieszczania siê.
Szczególne znaczenie ma badanie postulatów przewozowych odnosz¹cych siê
do zbiorowego transportu publicznego, poniewa¿ znajomoœæ tych postulatów
jest niezbêdna dla prawid³owego kszta³towania jego oferty pod k¹tem maksymalizacji jego udzia³u w przewozach miejskich, co jest wa¿ne z punktu widzenia zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej.
Badaj¹c postulaty przewozowe, nale¿y dokonaæ ich identyfikacji i wymieniæ
te, które bêd¹ poddane hierarchizacji i ewentualnemu ustaleniu warunków, ich
zaistnienie pozwoli badanym osobom uznaæ je za spe³nione. Europejska Norma
EN 13816 identyfikuje 8 aspektów jakoœci us³ug transportu publicznego, które
mog¹ byæ uznane za postulaty przewozowe poddawane badaniu. Aspekty te
wraz z ich interpretacj¹ przedstawiono w tabeli 1.

9

D. Ruciñska, A. Ruciñski, O. Wyszomirski, Zarz¹dzanie marketingowe na rynku us³ug transportowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2004, s. 109.
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Rysunek 1. Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce badaniu zrealizowanych
podró¿y miejskich
ród³o: Materia³y Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.
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Tabela 1. Osiem aspektów jakoœci us³ug transportu publicznego zdefiniowanych przez
Europejsk¹ Normê EN 13816
Aspekt jakoœci

Znaczenie aspektu jakoœci

Dostêpnoœæ us³ug

Dostêp do oferowanych us³ug w zakresie przystanków i godzin oraz
czêstotliwoœci po³¹czeñ

Dostêpnoœæ œrodków
transportu

Wsiadanie i wysiadanie do i z okreœlonego œrodka transportu publicznego z uwzglêdnieniem powi¹zania z innymi œrodkami transportu

Informacja

Systematyczne dostarczanie wiedzy s³u¿¹cej planowaniu i realizacji
podró¿y

Czas

Czas jazdy, punktualnoœæ, niezawodnoœæ

Opieka nad klientem

Spe³nianie oczekiwañ klientów w zakresie uprzejmoœci pracowników
i reakcji na skargi

Komfort

Miejsce w pojeŸdzie do dyspozycji pasa¿era, czystoœæ i inne elementy
powoduj¹ce, ¿e podró¿ jest tak komfortowa, jak jest to racjonalnie
mo¿liwe

Bezpieczeñstwo

Bezpieczeñstwo ruchu œrodków transportu i bezpieczeñstwo osobiste
pasa¿era podczas ca³ej podró¿y

Ekologicznoœæ

Wp³yw na œrodowisko naturalne w zakresie zanieczyszczeñ i ha³asu

ród³o: European Standard for Public Passenger Transport Service Quality, European Committee for
Standarization, 2002.

Atrybuty jakoœci us³ug mog¹ mieæ znaczny wp³yw na popyt na us³ugi transportu publicznego, co potwierdzaj¹ wyniki ró¿nych badañ empirycznych. Wa¿ne jest zrozumienie relatywnego wp³ywu zmian w transporcie publicznym na
poszczególne aspekty jego jakoœci. Warunkiem wstêpnym optymalnego wartoœciowania i zarz¹dzania jakoœci¹ jest dokonywanie pomiaru jakoœci us³ug10.
Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce do hierarchizacji postulatów przewozowych wobec zbiorowego transportu miejskiego przedstawiono na
rysunku 2. Zadaniem respondentów, po zaznajomieniu siê z prawid³ow¹ interpretacj¹, jest ustalenie subiektywnej rangi tych postulatów przez wybór, ich
zdaniem, trzech najwa¿niejszych.
Badania zachowañ transportowych w pewnym zakresie pokrywaj¹ siê z badaniami popytu. W badaniach tych chodzi g³ównie o okreœlenie wyboru sposobów przemieszczania dokonywanych przez badane osoby, w tym wyboru œrodków transportu.
Obecnie zakres badañ zachowañ transportowych mieszkañców miast jest
bardzo szeroki. G³ówne zagadnienia badawcze dotycz¹11:
– sposobu podró¿y;
10

11

R. Anderson, B. Condry, N. Findlay, R. Brage-Ardao, H. Li, Measuring and Vauling Convinience and
Service Quality. A Review of Global Practices and Challenges from Mass Transit Operators and Railway Industries, International Transport Forum, OECD 2013.
K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkañców w kszta³towaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2013, s. 123.
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Rysunek 2. Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce badaniu wa¿noœci postulatów
przewozowych wobec zbiorowego transportu miejskiego
ród³o: Materia³y Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

– czasu podró¿y;
– ruchliwoœci komunikacyjnej (tj. liczby podró¿y realizowanych codziennie
w ci¹gu tygodnia, miesi¹ca lub roku przez jedn¹ osobê);
– przyczyn podró¿y (celu podró¿y);
– kierunków podró¿y.
W badaniach zachowañ transportowych du¿e znaczenie ma okreœlenie czynników determinuj¹cych wybór poszczególnych sposobów przemieszczania siê,
w szczególnoœci rodzajów i œrodków transportu. Znajomoœæ tych czynników ma
charakter uzupe³niaj¹cy w stosunku do wyników badañ preferencji dotycz¹cych przemieszczania siê, pozwalaj¹ w zbiorowym transporcie publicznym na
lepsze dostosowanie oferty przewozowej do oczekiwañ i wymagañ potencjalnych pasa¿erów12.
Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe dotycz¹ce czynników wyboru
zbiorowego transportu miejskiego przez osoby dysponuj¹ce samochodem osobowym przedstawiono na rysunku 3.
W zakres badañ marketingowych istotnych z punktu widzenia planowania
zrównowa¿onej mobilnoœci wchodzi te¿ badanie stosunku mieszkañców do ró¿nych rozwi¹zañ polityki miasta dotycz¹cych mobilnoœci miejskiej. Rozwi¹zania
te mog¹ zmierzaæ zarówno w kierunku zwiêkszania, jak i zmniejszania atrakcyjnoœci okreœlonych sposobów przemieszczania siê. Zmniejszeniu atrakcyjnoœci
12

Polski rynek us³ug transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój, red. D. Ruciñska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 128.
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wykorzystywania samochodów osobowych w podró¿ach miejskich mo¿e s³u¿yæ
zamykanie okreœlonych ulic dla ruchu samochodów, wyznaczanie na jezdniach
pasów wy³¹cznego ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego czy te¿ wprowadzanie op³at drogowych i parkingowych dla u¿ytkownika samochodów osobowych.

Rysunek 3. Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce badaniu czynników determinuj¹cych wybór zbiorowego transportu publicznego w podró¿ach miejskich przez osoby
dysponuj¹ce samochodem osobowym
ród³o: Materia³y Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce do badania stosunku mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki miasta dotycz¹cej mobilnoœci miejskiej przedstawiono na rysunku 4.

4. Metodologia badañ marketingowych s³u¿¹cych planowaniu
zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej
Informacje z badañ marketingowych s³u¿¹cych planowaniu zrównowa¿onej
mobilnoœci miejskiej powinny charakteryzowaæ siê mo¿liwie najwy¿sz¹ jakoœci¹. Poziom jakoœci zale¿y przede wszystkim od sposobu doboru i stosowania
próby oraz od wykorzystanej metody pomiaru.
W badaniach marketingowych dla potrzeb planowania zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej powinno siê d¹¿yæ do reprezentatywnoœci próby.
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Rysunek 4. Przyk³adowe pytanie kwestionariuszowe s³u¿¹ce do badania stosunku mieszkañców do okreœlonych rozwi¹zañ polityki miasta dotycz¹cej mobilnoœci
ród³o: Materia³y Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Reprezentatywnoœæ jest okreœlona g³ównie przez wykorzystan¹ metodê doboru sk³adu próby13. Aby uzyskaæ reprezentatywnoœæ próby, konieczny jest dobór losowy. W odniesieniu do badañ w zakresie s³u¿¹cym planowaniu zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej za odpowiedni mo¿na uznaæ dobór losowy
warstwowy, w którym warstwami s¹ p³eæ, wiek i obszar zamieszkania w badanym mieœcie. W praktyce wystêpuj¹ problemy w przeprowadzeniu doboru losowego ze wzglêdu na utrudniony dostêp do wykazu populacji generalnej,
z której pobierana jest próba badawcza.
Dla reprezentatywnoœci wyników badañ marketingowych okreœlone znaczenie ma tak¿e sposób stosowania próby.
B³êdy niew³aœciwego stosowania próby nale¿¹ do podstawowych wystêpuj¹cych w badaniach marketingowych14. W praktyce dostêp do wylosowanego
respondenta czêsto okazuje siê niemo¿liwy lub na tyle utrudniony, ¿e rezygnuje
siê z przeprowadzenia z nim badañ. Zastêpowanie wylosowanych respondentów innymi osobami, nawet dobranymi losowo, obni¿a reprezentatywnoœæ wyników badañ.
Spoœród metod pomiaru za najbardziej adekwatn¹ do badañ s³u¿¹cych planowaniu zrównowa¿onej mobilnoœci mo¿na uznaæ wywiad indywidualny standaryzowany. Wywiad taki jest przeprowadzany na podstawie kwestionariusza
przy koniecznoœci zachowania zapisanej treœci i kolejnoœci pytañ. Zadaniem badacza wype³niaj¹cego kwestionariusz w obecnoœci respondenta jest udzielenie
mu pomocy w zrozumieniu pytañ oraz zapewnienie objêcia odpowiedziami
wszystkich pytañ odnosz¹cych siê do danego respondenta we w³aœciwej kolejnoœci. Niezbêdne jest zaanga¿owanie odpowiednio wykwalifikowanych badaczy przeprowadzaj¹cych wywiady. Konieczna jest te¿ kontrola ich pracy, zapo13

14

S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, wyd. IV zm., Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 80.
Ibidem, s. 56.
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biegaj¹ca ewentualnym odstêpstwom od przyjêtych procedur dotycz¹cych osób
objêtych wywiadami oraz miejsca i sposobu przeprowadzenia wywiadów.

Podsumowanie
W celu zapewnienia odpowiedniej jakoœci ¿ycia w miastach opracowuje siê
plany zrównowa¿onej mobilnoœci na ich obszarach, maj¹ one s³u¿yæ kszta³towaniu tzw. nowej kultury mobilnoœci.
Ze wzglêdu na procedurê planowania zrównowa¿onej mobilnoœci, obejmuj¹c¹ partycypacjê mieszkañców w procesie planowania oraz ewaluacjê spo³ecznych, ekonomicznych i œrodowiskowych efektów realizacji planów, a tak¿e
z uwagi na koniecznoœæ przewidywania na etapie prac planistycznych zachowañ transportowych mieszkañców w okreœlonych sytuacjach i uwarunkowaniach, podstaw¹ planowania powinny byæ okreœlone informacje z badañ marketingowych.
W zakres badañ marketingowych niezbêdnych dla prawid³owego planowania zrównowa¿onej mobilnoœci powinno wchodziæ badanie potrzeb przemieszczania siê i ich realizacji, preferencji i zachowañ transportowych oraz stosunku
mieszkañców do ró¿nych rozwi¹zañ preferowanych w polityce miasta kszta³tuj¹cej mobilnoœæ miejsk¹.
W celu uzyskania odpowiedniej jakoœci informacji z badañ marketingowych
s³u¿¹cych planowaniu zró¿nicowanej mobilnoœci w miastach powinno siê zapewniæ reprezentatywnoœæ próby oraz zastosowaæ do pomiaru danych metodê wywiadu indywidualnego standaryzowanego.
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INTEGRACJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Z MIEJSKIM NA OBSZARACH METROPOLITALNYCH
Streszczenie: W œwietle polskiego prawa za organizacjê publicznego transportu zbiorowego na obszarach metropolitalnych odpowiada jednoczeœnie samorz¹dowe województwo i gminy wchodz¹ce w sk³ad tego obszaru. Koordynacja funkcjonowania
transportu na obszarze metropolitalnym wymaga wspó³pracy organizatorów. W szczególnoœci po¿¹dana jest integracja transportu kolejowego organizowanego przez
samorz¹dowe województwo z transportem miejskim organizowanym przez gminy.
Kolej jest predystynowana do obs³ugi du¿ych potoków pasa¿erskich, umo¿liwiaj¹c
szybkie przemieszczanie siê po obszarze samej metropolii, jak i szybki dostêp do
rdzenia metropolii. Rezultaty integracji zale¿¹ w du¿ym stopniu od standardu us³ug
kolejowych. W przypadku obs³ugi transportem kolejowym obszaru metropolitalnego
istotna jest czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów, gêstoœæ rozmieszczenia przystanków
oraz ich odleg³oœæ od Ÿróde³ ruchu. Wa¿na jest tak¿e mo¿liwoœæ integracji funkcjonalnej transportu kolejowego z miejskim w zintegrowanych wêz³ach przesiadkowych.
Zakres integracji transportu kolejowego z miejskim mo¿e byæ zró¿nicowany. Nale¿y
jednak podkreœliæ rangê integracji taryfowo-biletowej jako czynnika pozwalaj¹cego pasa¿erom na kompleksowe traktowanie oferty i swobodne kszta³towanie
swoich bie¿¹cych potrzeb komunikacyjnych. W artykule przedstawiono przyk³ady
integracji transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych w Polsce.
W najwiêkszym zakresie o integracji takiej mo¿na mówiæ w odniesieniu do warszawskiego, trójmiejskiego i œl¹skiego obszaru metropolitalnego.
S³owa kluczowe: integracja, transport kolejowy, transport miejski, obszar metropolitalny, organizator transportu

INTEGRATION OF RAILWAY AND URBAN TRANSPORT
ON THE METROPOLITAN AREAS
Abstract: In the light of polish law on the metropolitan area both self-governing
counties and communes forming it’s part are responsible for the organization of urban transport. Coordination of its functioning requires cooperation of its organizers.
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In particular, the integration between railway transport organized by self-governing
county and urban transport organized by communes is a welcome objective. Railway
is predestinated to provide service to large passenger flows by enabling fast movement within the whole metropolitan area as well as a fast access to its core. Results of
the integration depend to a high extent on the standard of railway service. The frequency of running, density of stops location and their distance from transport sources
are significant in case of railway services on the metropolitan area. Also the possibility
of functional integrating of railway and urban transport within the integrated transfer nodes is important. The range of railway and urban transport integration may be
diverse. Yet, it is necessary to highlight the range of tariff and fare integration as a factor allowing passengers to treat the offer in a comprehensive way and to shape their
current transportation needs freely. The paper presents examples of railway and urban transport integration within metropolitan areas in Poland. To the highest extent
such integration took place within the metropolitan area of Warsaw, Tricity and Silesia.
Keywords: integration, rail transport, urban transport, metropolitan area, organizer of
public transport

Wprowadzenie
W Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, która wesz³a w ¿ycie 1 marca
2011 r., przyjêto za³o¿enie, ¿e nale¿y zapewniæ zrównowa¿ony rozwój transportu zbiorowego. Rozwój ten powinien nastêpowaæ z uwzglêdnieniem oczekiwañ
spo³ecznych dotycz¹cych zapewnienia powszechnej dostêpnoœci do us³ug publicznego transportu zbiorowego przez wykorzystywanie ró¿nych œrodków
transportu, a tak¿e promowanie przyjaznych dla œrodowiska i wyposa¿onych
w nowoczesne rozwi¹zania techniczne œrodków transportu. Dziêki temu nast¹piæ ma ograniczenie ekspansji motoryzacji indywidualnej. Wymaga to jednak
od podmiotów odpowiedzialnych za organizacjê publicznego transportu zbiorowego zapewnienia odpowiednich warunków jego funkcjonowania, tak aby
móg³ on byæ realn¹ alternatyw¹ dla podró¿y realizowanych pojazdami osobowymi. Jest to niezbêdne, aby uzyskaæ oczekiwany podzia³ zadañ przewozowych
pomiêdzy transportem indywidualnym a zbiorowym oraz pomiêdzy ró¿nymi
rodzajami transportu zbiorowego.
Po¿¹dan¹ wielkoœæ udzia³u transportu zbiorowego w zaspokajaniu potrzeb
przewozowych definiuj¹ w swojej polityce transportowej w³aœciwe organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, bior¹c pod uwagê m.in. specyfikê obs³ugiwanego obszaru i wystêpuj¹cych na nim potrzeb przewozowych oraz mo¿liwoœci
dofinansowania ze swojego bud¿etu us³ug transportowych maj¹cych charakter
u¿ytecznoœci publicznej. Musz¹ one przedstawiæ sposób realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu zbiorowego w planie transportowym, który
nale¿y sporz¹dziæ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym. Plan taki powinien okreœlaæ co najmniej: sieæ komunika-
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cyjn¹, ocenê i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie
us³ug przewozowych, preferencje dotycz¹ce wyboru rodzaju œrodków transportu, zasady organizacji rynku przewozów, po¿¹dany standard us³ug przewozowych oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasa¿era. W planie powinny zostaæ ujête tak¿e zagadnienia zwi¹zane z integracj¹
publicznego transportu zbiorowego.
Pierwsze plany transportowe, zgodnie z zapisami ustawy, musia³y zostaæ
uchwalone najpóŸniej w trzy lata po wejœciu w ¿ycie ustawy, tj. do koñca lutego
2014 r. Ustawodawca za³o¿y³ hierarchizacjê i koordynacjê planów, nadaj¹c najwy¿sz¹ rangê planowi krajowemu, a nastêpnie planom poszczególnych samorz¹dowych województw, najni¿ej sytuuj¹c plany powiatowe i gminne. Opracowuj¹c plan, nale¿y wzi¹æ pod uwagê uwarunkowania przestrzenne, spo³eczne,
infrastrukturalne, ekonomiczne i œrodowiskowe.
Na poziomie gminnym obowi¹zek sporz¹dzania planu ma gmina licz¹ca powy¿ej 50 000 mieszkañców oraz gmina, której powierzono zadanie organizacji
publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia miêdzy gminami,
lub zwi¹zek miêdzygminny, gdy wspólny obszar obs³ugi komunikacyjnej obejmuje wiêcej ni¿ 80 000 mieszkañców.
W rezultacie kilka planów transportowych mo¿e dotyczyæ jednego obszaru
metropolitalnego – plan dla województwa, w którym dany obszar metropolitalny siê znajduje, oraz plany jednostek lub ich zwi¹zków, które z mocy prawa s¹
zobligowane do jego uchwalania, a wchodz¹ w sk³ad obszaru metropolitalnego.
Sytuacja taka mo¿e wystêpowaæ w szczególnoœci na obszarach metropolitalnych
o charakterze policentrycznym. Istotnym problemem jest wówczas koordynacja
planów transportowych przygotowywanych przez organizatorów publicznego
transportu zbiorowego, zró¿nicowanych ze wzglêdu na zasiêg przewozów
i obszar dzia³ania. W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na niejednorodne priorytety dotycz¹ce kszta³towania obs³ugi transportowej na obszarze metropolitalnym, co stanowi rezultat odmiennych zadañ wykonywanych przez samorz¹dowe województwo, które jest odpowiedzialne za organizacjê zbiorowego
transportu regionalnego, i przez gminy zajmuj¹ce siê organizacj¹ transportu
zbiorowego na swoim terenie. Samorz¹d województwa jest zainteresowany
przede wszystkim zagwarantowaniem odpowiedniej dostêpnoœci do rdzenia
metropolii osobom spoza obszaru metropolitalnego, natomiast gminy tworz¹ce
obszar metropolitalny zainteresowane s¹ g³ównie zapewnieniem sprawnego
systemu transportu zbiorowego w ramach tego obszaru.
W tym kontekœcie istotnym czynnikiem determinuj¹cym atrakcyjnoœæ publicznego transportu zbiorowego na obszarach metropolitalnych jest jego integracja,
pozwalaj¹ca na wykorzystanie transportu kolejowego w obs³udze potrzeb przewozowych. Walorem tego transportu jest mo¿liwoœæ realizowania przewozów
charakteryzuj¹cych siê wysok¹ prêdkoœci¹ i masowoœci¹, co pozwala na szybkie
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przewo¿enie relatywnie du¿ej liczby pasa¿erów. Sk³ania to jednostki samorz¹du
terytorialnego do zwiêkszenia roli transportu kolejowego w obs³udze typowo
miejskich potrzeb przewozowych realizowanych na krótsze odleg³oœci, w realizacji których pasa¿erowie oczekuj¹ równie¿ wiêkszej, ni¿ w przypadku kolejowego transportu regionalnego, czêstotliwoœci oraz spe³nienia pozosta³ych parametrów obs³ugi komunikacyjnej na poziomie typowym dla transportu
miejskiego. Integracja transportu kolejowego na obszarach metropolitalnych to
wielokierunkowy i z³o¿ony proces stanowi¹cy przejaw adaptacji rynkowej publicznego transportu zbiorowego, implikuje jego prawid³owe funkcjonowanie
i stanowi nieuchronny kierunek jego ewolucji3.

1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego
na obszarach metropolitalnych
Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych
oznacza koniecznoœæ wspó³dzia³ania organizatorów tego transportu lub przejêcia pe³nej odpowiedzialnoœci za jego funkcjonowanie przez organizatora transportu miejskiego. Mo¿liwoœæ tego wspó³dzia³ania determinowana jest przez
przepisy prawa, które okreœlaj¹ zadania w³asne jednostek samorz¹du terytorialnego ró¿nego szczebla, mo¿liwoœæ przekazywania swoich zadañ w³asnych innym jednostkom samorz¹du terytorialnego, formy wspó³pracy tych jednostek
oraz zasady organizacji publicznego transportu zbiorowego. W Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym transport ten zdefiniowany zosta³ jako powszechnie dostêpny regularny przewóz osób wykonywany w okreœlonych odstêpach
czasu i po okreœlonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci
komunikacyjnej. Wojewódzkimi przewozami pasa¿erskimi nazwano przewóz
osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach
administracyjnych co najmniej dwóch powiatów i niewykraczaj¹cy poza granice województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym tak¿e przewóz do najbli¿szej stacji w województwie s¹siednim, umo¿liwiaj¹cy przesiadki w celu odbycia dalszej podró¿y lub techniczne odwrócenie
biegu poci¹gu. Natomiast gminne przewozy pasa¿erskie okreœlono jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin s¹siaduj¹cych, które zawar³y
stosowne porozumienie lub utworzy³y zwi¹zek miêdzygminny. Komunikacjê
miejsk¹ stanowi¹ gminne przewozy pasa¿erskie wykonywane w granicach
administracyjnych miasta albo miasta i gmin s¹siaduj¹cych, je¿eli zosta³o zawar-
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te porozumienie lub zosta³ utworzony zwi¹zek miêdzygminny w celu wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego4.
Zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest w³aœciwa jednostka samorz¹du
terytorialnego albo minister w³aœciwy do spraw transportu, zapewniaj¹cy funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Samorz¹d
województwa odpowiedzialny jest zatem za organizacjê transportu regionalnego na terenie jednego województwa, natomiast gmina jest odpowiedzialna za
zaspokojenie potrzeb mieszkañców w zakresie przemieszczania na swoim terenie. Ustawa przyznaje wy¿sz¹ rangê organizatorom, których obszar dzia³ania
(w³aœciwoœæ miejscowa) obejmuje powierzchniê rozci¹gaj¹c¹ siê na obszar wiêcej ni¿ jednego organizatora danego szczebla samorz¹dowego, jako rezultat zawarcia porozumienia lub powo³ania zwi¹zku miêdzygminnego. W przypadku
nak³adania siê w³aœciwoœci organizatorów publicznego transportu zbiorowego
ze wzglêdu na obszar dzia³ania i ze wzglêdu na zasiêg przewozów, w³aœciwym
organizatorem jest nie pojedyncza gmina, lecz gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia, lub
zwi¹zek miêdzygminny. Okreœlone w ustawie zadania organizatora w przypadku województwa wykonuje marsza³ek województwa, w przypadku gminy –
wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w przypadku zwi¹zku miêdzygminnego
– jego zarz¹d.
W Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym okreœlono zadania oraz zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie
drogowym i kolejowym. Zadaniem organizatora transportu jest planowanie,
organizowanie i zarz¹dzanie publicznym transportem zbiorowym.
Plan transportowy powinien stanowiæ podstawê dzia³ania organizatora.
Powinny byæ w nim przyjête okreœlone rozwi¹zania dotycz¹ce integracji transportu kolejowego z miejskim. Jednak odmienne zasady finansowania przewozów kolejowych przez samorz¹dy wojewódzkie i komunikacji miejskiej przez
gminy tworz¹ naturaln¹ barierê procesów integracyjnych. W rezultacie kwestie
integracji transportu kolejowego z miejskim, podobnie jak w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, w planach wojewódzkich i gminnych traktowane
s¹ marginalnie. Zapisy dotycz¹ce integracji w planach transportowych przygotowywanych przez organizatorów zró¿nicowanych ze wzglêdu na zasiêg
przewozów i obszar dzia³ania maj¹ przede wszystkim charakter postulatywny.
Organizator, opieraj¹c siê na wynikach badañ i analizie potrzeb przewozowych, ma zapewniæ odpowiednie warunki funkcjonowania publicznego transportu, umo¿liwiaj¹ce realizacjê planu transportowego. Analiza warunków deter-
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minuj¹cych funkcjonowanie transportu zbiorowego powinna sk³aniaæ organizatora do dokonywania okresowej aktualizacji planów transportowych.
W celu zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego organizatora zobowi¹zano do okreœlenia zasad:
– wyposa¿enia, utrzymania i korzystania z przystanków komunikacyjnych,
dworców, wêz³ów przesiadkowych, w tym ewentualnych op³at za korzystanie z tych przystanków i dworców,
– funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
– oznakowania œrodków transportu oraz generowania i przekazywania informacji dla pasa¿erów,
– odp³atnoœci za przewóz wraz z op³atami towarzysz¹cymi,
– dystrybucji biletów.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
uznano za po¿¹dane funkcjonowanie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. O ile relatywnie ³atwo taki zintegrowany system stworzyæ w ramach
oferty jednego organizatora przewozów, o tyle trudno w przypadku ³¹czenia
ofert ró¿nych organizatorów. Za podstawowe przyczyny takiej sytuacji w odniesieniu do integracji taryfowo-biletowej transportu kolejowego i miejskiego
na obszarach metropolitalnych mo¿na uznaæ:
– zró¿nicowanie grup osób uprawnionych do przejazdów bezp³atnych i ulgowych w transporcie kolejowym i miejskim;
– zró¿nicowany poziom ulg uprawniaj¹cych do niepe³nop³atnych przejazdów
w transporcie kolejowym i miejskim;
– zró¿nicowane zasady finansowania transportu kolejowego i miejskiego,
w szczególnoœci przyznawania rekompensaty z tytu³u utraconych przychodów w zwi¹zku ze stosowaniem ustawowych i samorz¹dowych uprawnieñ
do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym lub poniesionych kosztów w zwi¹zku ze œwiadczeniem przez operatora us³ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
– brak mo¿liwoœci elastycznego kszta³towania zasad wspó³pracy pomiêdzy
organizatorem transportu kolejowego i miejskiego dotycz¹cej wprowadzenia
i utrzymywania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego;
– brak zaanga¿owania finansowego ze strony pañstwa, którego celem by³oby
motywowanie organizatorów transportu kolejowego i miejskiego do wprowadzania i utrzymywania zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych;
– monopolistyczn¹ pozycjê ka¿dego z organizatorów w procesie negocjacji dotycz¹cym kszta³tu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz zasad
rozliczeñ finansowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem tego systemu.
Zarz¹dzanie publicznym transportem zbiorowym polega w szczególnoœci na:
– negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem,
– ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoŸnika us³ug w zakresie
publicznego transportu zbiorowego,
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– wspó³pracy przy aktualizacji rozk³adów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze u¿ytecznoœci publicznej,
– analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikaj¹cych z wykonywania przewozów na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
– dokonywaniu zmian w przebiegu istniej¹cych linii komunikacyjnych,
– zatwierdzaniu rozk³adów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zg³oszenia
przewozu,
– administrowaniu systemem informacji dla pasa¿era.
W ramach funkcji zarz¹dzania w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym nie wskazano ¿adnego zakresu dzia³añ, który powinien zostaæ zintegrowany. Niemniej jednak integracji taryfowo-biletowej z za³o¿enia powinna towarzyszyæ integracja informacji przekazywanych pasa¿erom odnoœnie do
funkcjonowania kolejowego i miejskiego transportu zbiorowego dostêpnego
w ramach zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego. Poza tym w ramach
funkcji zarz¹dczych organizatora ujêto wiele zagadnieñ, które umo¿liwiaj¹
pog³êbienie stopnia integracji. Jednym z takich przyk³adów jest dokonywanie
zmian w przebiegu linii komunikacyjnych. W przypadku integracji transportu
kolejowego z miejskim mo¿liwe jest optymalizowanie uk³adu linii zarówno
z punktu widzenia pasa¿era, jak i kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego. Jednym z mo¿liwych dzia³añ jest ograniczenie substytucyjnoœci transportu kolejowego i miejskiego na rzecz wzrostu komplementarnoœci tych dwóch
podsystemów transportu tworz¹cych ³¹cznie ofertê miejskiego transportu zbiorowego na obszarze metropolitalnym.
Sposób sformu³owania kompetencji organizatora w zakresie zarz¹dzania
œwiadczy o tym, ¿e wszystkie trzy zadania okreœlone w ustawie, tj. planowanie,
organizowanie i zarz¹dzanie musz¹ byæ wykonywane przez organizatora ³¹cznie. Takie samo kompleksowe podejœcie jest konieczne w przypadku integracji
transportu, która mo¿e zaczynaæ siê od integracji taryfowo-biletowej i informacyjnej, ale nie powinna siê na niej koñczyæ.

2. Proces integracji transportu kolejowego z miejskim
na obszarach metropolitalnych
Pierwszym etapem procesu integracji transportu kolejowego z miejskim na
obszarach metropolitalnych jest sformu³owanie celu, zakresu i sposobu integracji oraz akceptacja tych za³o¿eñ poprzez zaanga¿owanie finansowe przez podmioty, które w tym procesie maj¹ uczestniczyæ. Inicjatywa dotycz¹ca procesu
integracji mo¿e byæ podjêta przez samorz¹dowe województwo lub miasto
wchodz¹ce w sk³ad obszaru metropolitalnego. Miastem szczególnie predysty-
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nowanym do takiej inicjatywy jest to, które stanowi jego obszar rdzeniowy.
Wystêpowanie co najmniej dwóch silnych oœrodków decyzyjnych nie sprzyja
wypracowywaniu akceptowanych przez wszystkich zasad wspó³dzia³ania,
w tym rozliczeñ pomiêdzy podmiotami uczestnicz¹cymi w zintegrowanych rozwi¹zaniach w ramach transportu miejskiego5.
Celem integracji transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych powinna byæ optymalizacja funkcjonowania tych dwóch rodzajów
transportu i jednoczeœnie podniesienie stopnia konkurencyjnoœci transportu
zbiorowego wzglêdem indywidualnego. W tym kontekœcie zasadnicze znaczenie ma ocena potencjalnej i efektywnej mo¿liwoœci wykorzystania transportu
kolejowego do typowych przewozów miejskich. Do g³ównych parametrów oceny nale¿y zaliczyæ:
– rozmieszczenie i dostêpnoœæ przestrzenn¹ stacji i dworców kolejowych,
– odleg³oœæ pomiêdzy stacjami kolejowymi,
– jakoœæ i przepustowoœæ infrastruktury liniowej,
– czas przejazdu pomiêdzy stacjami kolejowymi,
– rolê stacji i dworców jako wêz³ów transportowych i przesiadkowych,
– odleg³oœæ przestrzenn¹ i czasow¹ pomiêdzy stacjami i dworcami a przystankami transportu miejskiego,
– wyposa¿enie infrastruktury punktowej,
– stopieñ specjalizacji taboru kolejowego do obs³ugi potoków pasa¿erów typowych dla transportu miejskiego.
Etapami integracji transportu kolejowego z miejskim mog¹ byæ:
– wy³¹cznie integracja taryfowo-biletowa polegaj¹ca na wprowadzeniu dodatkowego biletu wa¿nego zarówno w poci¹gach, jak i w œrodkach miejskiego
transportu zbiorowego,
– integracja informacji przekazywanych pasa¿erom oraz promocji zwi¹zanej
z realizowanymi dzia³aniami integracyjnymi,
– koordynacja rozk³adów jazdy,
– pe³na integracja taryfowo-biletowa,
– zwiêkszenie pracy eksploatacyjnej transportu kolejowego,
– integracja dystrybucji us³ug i kontroli biletów.
Konieczne jest stworzenie zasad finansowania ka¿dego etapu integracji.
Odmienne zasady finansowania przewozów kolejowych przez samorz¹dy wojewódzkie i komunikacji komunalnej przez gminy tworz¹ naturaln¹ barierê procesów integracyjnych. Integracji taryfowo-biletowej nie sprzyja te¿ zró¿nicowanie ustawowego wymiaru ulg i grup osób uprawnionych do przejazdów
ulgowych w transporcie kolejowym i miejskim.
Na rynku transportu miejskiego regulatorem jest gmina, która posiada pe³n¹
samodzielnoœæ decyzyjn¹ dotycz¹c¹ szczegó³ów jego organizacji oraz poziomu
5
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i zasad finansowania. Rada gminy, uchwalaj¹c ceny za us³ugi transportu miejskiego oraz zakres i rodzaj uprawnieñ gminnych do przejazdów ulgowych
i bezp³atnych, wyznacza istotne parametry tego rynku. Ponadto mo¿e decydowaæ o standardzie us³ug, stawiaj¹c okreœlone wymagania dotycz¹ce ich dostêpnoœci czasowej i przestrzennej oraz wyposa¿enia i wieku pojazdów. W rezultacie
to w gestii gminy jest ocena racjonalnoœci procesu integracji transportu kolejowego z miejskim przez analizê mo¿liwych do osi¹gniêcia korzyœci w stosunku
do kosztów integracji.
Natomiast w odniesieniu do przewozów kolejowych o charakterze regionalnym, jak i aglomeracyjnym rolê regulatora pe³ni samorz¹dowe województwo.
Celem samorz¹dowego województwa jest d¹¿enie do realizacji strategii zrównowa¿onego rozwoju transportu w skali ca³ego województwa, a nie tylko na
obszarze metropolitalnym, oraz zwiêkszenie roli transportu kolejowego jako
szybkiego i ekologicznego rodzaju transportu. Pochodn¹ realizacji tego celu jest
najczêœciej d¹¿enie do wzrostu przychodów operatorów kolejowych zwi¹zanych ze zwiêkszeniem liczby przewo¿onych pasa¿erów. Integracja transportu
kolejowego z miejskim u³atwia realizacjê tego celu, a dodatkowo umo¿liwia pozyskanie dodatkowego Ÿród³a finansowania dzia³alnoœci przewozowej. To dodatkowe Ÿród³o stanowi¹ œrodki bud¿etowe gminy zainteresowanej wykorzystaniem transportu kolejowego do realizacji przewozów w ramach komunalnej
komunikacji miejskiej. Dziêki temu mo¿liwe jest osi¹gniêcie przez samorz¹d
województwa:
– celów polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu,
– wzrostu znaczenia regionalnego i aglomeracyjnego transportu kolejowego,
– utrzymania na dotychczasowym poziomie lub obni¿enia stopnia dofinansowywania w³asnymi œrodkami bud¿etowymi przewozów kolejowych,
– poprawienia sytuacji finansowej operatorów kolejowych.
Wystêpowanie na obszarach metropolitalnych dwóch lub wiêkszej liczby
organizatorów wymaga ich wspó³dzia³ania w celu integracji transportu kolejowego z miejskim. W³adze publiczne, wystêpuj¹c w roli regulatora rynku, determinuj¹ stopieñ i zakres jego integracji. Musz¹ podj¹æ decyzjê, jakie bêd¹ parametry iloœciowe i jakoœciowe zintegrowanych us³ug transportu kolejowego
i miejskiego. Integracja transportu oznacza poprawê jego jakoœci i wymaga dodatkowych nak³adów finansowych. Podnosz¹c jakoœæ us³ug o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, nie mo¿na uzyskaæ odpowiedniej relacji ceny do jakoœci,
która w przypadku podwy¿szenia standardu jakoœci, pozwoli³aby na adekwatny wzrost przychodów6.
Realizacja integracji taryfowo-biletowej polegaj¹ca na wprowadzeniu biletu
wa¿nego zarówno w poci¹gach, jak i w œrodkach miejskiego transportu zbioro6

A. Mê¿yk, S. Zamkowska, Konflikty i dylematy w rozwoju transportu, [w:] Problemy Transportu i Logistyki nr 13, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2010, nr 628, s. 267.
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wego, wzrost pracy eksploatacyjnej operatora kolejowego, jak równie¿ integracja w innych p³aszczyznach – nie mo¿e nast¹piæ bez przyjêcia przez funkcjonuj¹cych na obszarze metropolitalnym organizatorów akceptowalnych przez
nich zasad wspó³pracy. Najwa¿niejsze znaczenie ma jednak zdefiniowanie sposobu rozliczeñ pomiêdzy uczestnikami integracji. Poza organizatorami mog¹
w niej bezpoœrednio uczestniczyæ operatorzy kolejowi. Do najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z okreœleniem klucza rozliczeñ finansowych zaliczyæ nale¿y:
– ustalenie wp³ywu poszczególnych dzia³añ integracyjnych na poziom przychodów ze sprzeda¿y biletów i kosztów,
– ocenê wp³ywu zmiany zachowañ komunikacyjnych mieszkañców obszaru
metropolitalnego na wskaŸniki odwzorowuj¹ce efektywnoœæ ekonomiczn¹
procesu integracji,
– mobilnoœæ popytu pomiêdzy us³ugami oferowanymi przez poszczególnych
uczestników integracji,
– precyzyjne okreœlenie kosztów integracji, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zwrotu nak³adów na budowê i modernizacjê infrastruktury oraz na odtwarzanie taboru,
– ustalenie „godziwego zysku” dla komercyjnych podmiotów uczestnicz¹cych
w procesie integracji (np. dla kolejowych spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy PKP),
– adekwatny do nak³adów podzia³ korzyœci finansowych dla uczestników integracji,
– planowanie bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego i dokonywanie
wydatków z tych bud¿etów,
– kontraktowanie us³ug przewozowych, obejmuj¹cych czas trwania umów
i zasady waloryzacji stawek okreœlonych w tych umowach,
– pozyskanie z bud¿etów jednostek samorz¹du œrodków finansowych na realizacjê bie¿¹cych i inwestycyjnych dzia³añ integracyjnych.
Pozytywnym bodŸcem do realizacji przedsiêwziêæ polegaj¹cych na integracji
transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych jest mo¿liwoœæ wykorzystania œrodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Dziêki
tym œrodkom mo¿na realizowaæ projekty polegaj¹ce na wprowadzeniu zintegrowanego systemu biletu elektronicznego i systemu informacji dla pasa¿erów
oraz budowie przesiadkowych wêz³ów integracyjnych i zakupie taboru. Rozwój
obszarów metropolitalnych ma pierwszoplanowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, jak i pañstw j¹ tworz¹cych, dlatego s¹ one priorytetowo traktowane w europejskich i krajowych dokumentach
programowych. W nawi¹zaniu do tych dokumentów tworzone s¹ instrumenty
wspieraj¹ce rozwój obszarów silnie zurbanizowanych. W rezultacie mo¿na aplikowaæ o wsparcie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z integracj¹ transportu miejskiego
na obszarach metropolitalnych nie w jednym, lecz w ró¿nych funduszach euro-
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pejskich oraz korzystaæ ze zwrotnych form wsparcia integracji transportu zbiorowego, np. kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach.
Po formalnym zaakceptowaniu przez wszystkich uczestników integracji
warunków wspó³pracy i wzajemnych rozliczeñ z tego tytu³u mo¿na rozpocz¹æ
realizacjê tego procesu. Nale¿y przy tym zapewniæ odpowiedni¹ trwa³oœæ wprowadzanych rozwi¹zañ i uwzglêdniæ to, ¿e w przypadku nowych przedsiêwziêæ
realizowanych na rynku transportu zbiorowego relatywnie du¿o czasu potrzeba
na ich akceptacjê przez pasa¿erów, umo¿liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie zaplanowanych
wskaŸników.
W procesie integracji transportu kolejowego z miejskim, traktowanym jako
podnoszenie jakoœci transportu zbiorowego, niezbêdna jest bie¿¹ca kontrola
sposobu jego realizacji oraz weryfikacja efektywnoœci wprowadzonych rozwi¹zañ. W szczególnoœci istotna jest analiza korelacji pomiêdzy wynikami
osi¹gniêtymi w ró¿nych p³aszczyznach integracji. Wnioski z kontroli, weryfikacji i analizy efektów integracji powinny byæ na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego
wykorzystywane do aktualizowania za³o¿eñ integracji oraz ewentualnego
modyfikowania sposobu jej realizacji.

3. Praktyka integracji transportu kolejowego z miejskim
na obszarach metropolitalnych w Polsce
Transport kolejowy, stanowi¹cy podsystem transportu miejskiego, pe³ni
istotn¹ rolê na obszarze metropolii warszawskiej, trójmiejskiej i œl¹skiej.
W ostatnich latach najwiêkszy wzrost poda¿y us³ug kolejowych nast¹pi³
w warszawskim obszarze metropolitalnym. Stanowi to rezultat kompleksowego
podejœcia do kwestii wykorzystania transportu kolejowego do przewozów miejskich oraz integracji transportu kolejowego z transportem miejskim. Podstawê
systemu transportu zbiorowego na tym obszarze metropolitalnym tworzy miejski
transport zbiorowy organizowany przez Zarz¹d Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM), obejmuj¹cy linie metra i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM w Warszawie) oraz sieæ tramwajow¹ i autobusow¹, a tak¿e linie kolejowe organizowane
przez Koleje Mazowieckie i Warszawsk¹ Kolej Dojazdow¹ (WKD) – zintegrowane taryfowo z transportem miejskim organizowanym przez ZTM w Warszawie.
Informacje dotycz¹ce pracy eksploatacyjnej transportu kolejowego realizowanego na zlecenie ZTM w latach 2003–2012 przedstawiono w tabeli 1.
Najwiêksz¹ dynamik¹ przyrostu pracy eksploatacyjnej odznacza siê warszawskie metro. Spowodowane jest to wysokim poziomem dostêpnoœci czasowej,
czêstotliwoœci kursowania, punktualnoœci, bezpieczeñstwa, czystoœci wagonów
i stacji oraz prêdkoœci. W latach 2003–2009 praca eksploatacyjna realizowana
przez ten œrodek transportu podwoi³a siê, a udzia³ metra w ³¹cznej pracy eksploatacyjnej zwiêkszy³ siê o 5% z 7,7% do 12,7%. Budowa, licz¹cej 23,1 km,
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pierwszej linii trwa³a 25 lat i zakoñczy³a siê po wybudowaniu 21 stacji w 2008 r.
Œrednia odleg³oœæ miêdzy stacjami wynosi ok. 1 km, a d³ugoœæ peronów oko³o
120 m, co pozwala na przyjmowanie maksymalnie szeœciowagonowych poci¹gów metra. W okresie szczytu przewozowego metro kursuje co 3–4 min z maksymaln¹ prêdkoœci¹ do 90 km/h7. Pozwala to na osi¹gniêcie œredniej prêdkoœci
komunikacyjnej 36 km/h i pokonanie ca³ego odcinka pomiêdzy Kabatami
a M³ocinami w 38 min. Warszawskie metro odznacza siê wysok¹ niezawodnoœci¹, jeden zjazd poci¹gu z przyczyn technicznych nastêpuje przeciêtnie po przejechaniu ponad 33 tys. km8.
Tabela 1. Praca eksploatacyjna realizowana na zlecenie ZTM w Warszawie w warszawskim
obszarze metropolitalnym w latach 2003–2012
Szybka Kolej Miejska
(mln pockm/wozokm)

Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa
(mln pockm)

Lata

Metro Warszawskie
(mln wozokm)

2003

12,46

2004

13,93

2005

15,91

0,08

2006

16,81

1,97

2,43

2007

18,75

3,08

2,87

2008

21,73

3,54

3,16

2009

25,40

4,03

4,80

2010

26,02

4,90

4,85

2011

25,84

8,52*

4,97

2012

25,79

14,14*

5,40

pockm – praca przewozowa podana w poci¹gokilometrach
wiozokm – praca przewozowa podana w wozokilometrach
* od 2011 r. wielkoœæ pracy przewozowej dla SKM jest podawana w wozokm

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z ZTM w Warszawie.

Obecnie koñczy siê budowa centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie o d³ugoœci 6,3 km, po³¹czy ona prawo- i lewobrze¿ne dzielnice Warszawy.
Wybudowanych zostanie 7 stacji i tunel ³¹cznikowy pomiêdzy nowo budowan¹
i ju¿ istniej¹c¹ lini¹ metra. Nastêpnie linia ta bêdzie rozbudowywana.
Metro i SKM w Warszawie s¹ w³asnoœci¹ komunaln¹. W rezultacie system
finansowania operatorów metra i SKM w Warszawie jest analogiczny jak
w przypadku pozosta³ego komunalnego transportu miejskiego. Istotn¹ przes³ank¹
determinuj¹c¹ taki sposób kszta³towania rynku by³a mo¿liwoœæ zintegrowania
7

8

H. Karbowiak, A. Zaj¹czkowski, 150-lecie metra œwiatowego i 18-lecie metra w Warszawie, „Transport
Miejski i Regionalny” 2013, nr 2, s. 18–19.
A. Tymko, Metro w Warszawie, „Przegl¹d Komunikacyjny” 2009, nr 1, s. 5.
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metra i SKM w Warszawie z komunikacj¹ autobusow¹ i tramwajow¹ w pe³nym
zakresie. Dziêki temu mo¿na zaoferowaæ pasa¿erom jednolit¹ ofertê.
W warszawskim obszarze metropolitalnym systematycznie roœnie rola transportu kolejowego, który zosta³ zintegrowany pod wzglêdem taryfowo-biletowym z pozosta³ym miejskim transportem zbiorowym9. Ich udzia³ w strukturze
wszystkich zrealizowanych wozokilometrów przekroczy³ 8% w 2012 r. W podsystemie przewozów kolejowych najistotniejsze znaczenie ma jednak ustawiczny rozwój oferty przewozowej komunalnej SKM w Warszawie10.
Na obszarze metropolii warszawskiej wprowadzane s¹ tak¿e inne dzia³ania
integruj¹ce transport kolejowy z miejskim. Za najwa¿niejsze z nich mo¿na
uznaæ11:
– tworzenie nowych po³¹czeñ lokalnych, których celem jest skomunikowanie
terenu wybranych gmin ze stacjami kolejowymi,
– uruchomienie nowego po³¹czenia œrednicowego SKM w Warszawie ³¹cz¹cego miasto rdzeniowe z przyleg³ym obszarem,
– rozpoczêcie obs³ugi transportem kolejowym portu lotniczego,
– wprowadzenie trzeciej strefy biletowej w ramach wspólnego kolejowo-komunalnego biletu,
– rozbudowê infrastruktury tramwajowej i metra,
– budowê kolejnych parkingów w systemie „Parkuj i JedŸ”,
– rozwijanie systemu sprzeda¿y biletów,
– podnoszenie jakoœci informacji pasa¿erskiej.
Kolej pe³ni tak¿e wa¿n¹ rolê w obs³udze potrzeb przewozowych na obszarze
trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, w szczególnoœci PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieœcie (SKM w Trójmieœcie). Dominuj¹cym w³aœcicielem tej spó³ki
z ok. 75% udzia³ów jest Skarb Pañstwa. W³aœcicielami pozosta³ej czêœci udzia³ów
jest Samorz¹d Województwa Pomorskiego oraz miasta: Gdañsk, Gdynia, Pruszcz
Gdañski, Rumia i Sopot.
SKM w Trójmieœcie jest traktowana jako naziemne metro ³¹cz¹ce centra najwa¿niejszych miast tworz¹cych rdzeñ obszaru metropolitalnego, umo¿liwiaj¹ce
sprawne podró¿owanie po terenie wiêcej ni¿ jednej gminy. G³ówna trasa SKM
w Trójmieœcie prowadzi osiowo z Gdañska przez Sopot, Gdyniê, Rumiê, Redê
do Wejherowa. Poci¹gi SKM kursuj¹ tak¿e do S³upska przez Lêbork oraz do
Tczewa przez Pruszcz Gdañski. SKM w Trójmieœcie funkcjonuje niezale¿nie od
komunikacji komunalnej organizowanej przez ZTM w Gdañsku, ZKM w Gdyni
i MZK Wejherowo, wykorzystuj¹c do obs³ugi ruchu aglomeracyjnego oko³o
9

10

11

K. Kulesza, Jak kolej miejska mo¿e wpisaæ siê w system komunikacji du¿ej aglomeracji?, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2007, nr 98, s. 34–37.
K. Rytel, Rozwój kolei miejskiej w Metropolii Warszawskiej, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2007,
nr 98, s. 30–33.
M. Kozoñ, L. Ruta, Obs³uga obszarów aglomeracyjnych spo³ecznie uzasadnion¹ potrzeb¹, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2010, nr 113, s. 37–38.
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50 trójwagonowych sk³adów poci¹gów12. Informacje dotycz¹ce pracy eksploatacyjnej SKM w Trójmieœcie latach 2005–2013 przedstawiono w tabeli 2. W ostatnich latach zosta³y przeprowadzone znacz¹ce inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ infrastruktury liniowej i punktowej oraz taboru.
Tabela 2. Praca eksploatacyjna realizowana przez SKM w Trójmieœcie w latach 2005–2013
Rok
Praca eksploatacyjna
(mln pockm)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,5

3,6

3,5

3,7

3,9

3,8

3,6

3,5

3,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Pomorskiego.

W obs³udze transportowej trójmiejskiego obszaru metropolitalnego wykorzystywane s¹ równie¿ poci¹gi Przewozów Regionalnych (PR). Maj¹ one oko³o
8% udzia³ w pracy eksploatacyjnej transportu kolejowego w tym obszarze.
W 2008 r. na obszarze metropolii trójmiejskiej zosta³a zapocz¹tkowana integracja taryfowo-biletowa transportu kolejowego z miejskim. Polega ona na wprowadzeniu przez specjalnie do tego powo³any podmiot – Metropolitalny
Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej – 24- i 72-godzinnych oraz 30-dniowych i miesiêcznych biletów metropolitalnych wa¿nych na terenie zwi¹zku
w poci¹gach SKM w Trójmieœcie i PR oraz komunalnych autobusach, tramwajach i trolejbusach. Integracji taryfowo-biletowej od samego pocz¹tku towarzyszy
zintegrowana informacja i promocja us³ug transportu miejskiego. Kompleksowa
informacja o funkcjonowaniu transportu miejskiego w metropolii jest prezentowana na stronie internetowej MZKZG na podstawie informacji przekazywanych przez poszczególnych organizatorów transportu zbiorowego.
Na obszarze metropolii trójmiejskiej budowana jest nowa linia kolejowa –
Pomorska Kolej Metropolitalna. Po³¹czy ona Gdañsk i Gdyniê z portem lotniczym w Gdañsku-Rêbiechowie, a tak¿e umo¿liwi dostêp z Kaszub do Trójmiasta.
Zakoñczenie realizacji tego projektu jest planowane w po³owie 2015 r.
Na obszarze œl¹skiego obszaru metropolitalnego sukcesywnie nastêpuje marginalizacja przewozów kolejowych. Pocz¹tek tego procesu stanowi³a restrukturyzacja górnictwa i hutnictwa oraz powi¹zanego z nimi przemys³u maszynowego, co przyczyni³o siê m.in. do spadku zatrudnienia w tych dziedzinach gospodarowania. W rezultacie zawieszono lub ograniczono funkcjonowanie transportu kolejowego oraz zmniejszono czêstotliwoœæ i d³ugoœæ sk³adów poci¹gów
zarówno regionalnych, jak i aglomeracyjnych. W 2009 r. liczba przejazdów realizowanych kolej¹ na œl¹skim obszarze metropolitalnym by³a o 82,7% ni¿sza ni¿
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H. Ko³odziejski, P. Wróblewski, Szybka Kolej Miejska w obs³udze Metropolii Zatoki Gdañskiej, „Biuletyn
Komunikacji Miejskiej” 2007, nr 98, s. 26–29.

Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych

125

w 1989 r.13 Niemniej jednak infrastruktura transportu kolejowego ci¹gle jest
podstaw¹ do tego, ¿eby transport kolejowy zosta³ w³aœciwie wykorzystany
w obs³udze miast rdzeniowych œl¹skiego obszaru metropolitalnego. Niezbêdne
jest jednak systemowe podejœcie do kszta³towania oferty przewozowej ze szczególnym uwzglêdnieniem jakoœci us³ug oraz integracji funkcjonalnej i taryfowej
transportu kolejowego z miejskim14. Byæ mo¿e stanie siê tak po rezygnacji
w 2013 r. z us³ug Przewozów Regionalnych i powierzeniu realizacji przewozów
regionalnych i aglomeracyjnych nowo utworzonemu przewoŸnikowi kolejowemu – Kolejom Œl¹skim, stanowi¹cym w³asnoœæ samorz¹dowego województwa.
Na obszarze metropolii œl¹skiej wystêpuje w niewielkim zakresie integracja
taryfowo-biletowa. Zajmuj¹ siê ni¹ Koleje Œl¹skie, które we wspó³pracy z KZK
GOP wprowadzi³y „Œl¹ski Bilet Miesiêczny”. Jednak warunki taryfowe tej oferty
i sposób jej prowadzenia przez kolejowego operatora powoduj¹ niewielkie zainteresowanie t¹ ofert¹ ze strony pasa¿erów.
Na niektórych obszarach metropolitalnych dopiero planowana jest integracja transportu kolejowego z miejskim. W tym celu realizowane s¹ inwestycje
infrastrukturalne, które maj¹ tak¹ integracjê u³atwiæ. Tak jest na przyk³ad
w ³ódzkim obszarze metropolitalnym, na którym, w celu wzmocnienia roli
transportu szynowego oraz zwiêkszenia dostêpnoœci miasta rdzeniowego, planowana jest budowa £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Wartoœæ projektu wynosi
72 mln EUR, z czego po³owê ma sfinansowaæ Unia Europejska. Nowoczesne
i zmodernizowane poci¹gi zakupione w ramach projektu maj¹ obs³ugiwaæ trasy
z £odzi do Koluszek, Kutna, £owicza, Zduñskiej Woli oraz liniê £ódŸ Widzew–
£ódŸ Kaliska. Stacje kolejowe bêd¹ wêz³ami integracyjnymi dla drogowego
transportu regionalnego oraz bêd¹ umo¿liwia³y pozostawianie samochodów na
parkingach, a rowerów na stojakach. Kluczowym elementem infrastruktury ma
byæ tunel œrednicowy z dwoma przystankami poœrednimi, £ódŸ Centrum i £ódŸ
Zielona, umo¿liwiaj¹cymi przesiadkê na £ódzki Tramwaj Regionalny15.
Relatywnie dobrze rozwiniêta infrastruktura kolejowa znajduje siê na obszarze metropolii wroc³awskiej. Obejmuje ona ok. 176 km, w wiêkszoœci zelektryfikowanych, dwutorowych linii kolejowych. Uk³ad linii i ³¹cznic kolejowych
w obszarze rdzeniowym jest dobrze rozbudowany i rozchodzi siê z tego obszaru
promieniœcie we wszystkich kierunkach. Daje to potencjalnie du¿e mo¿liwoœci
wykorzystania czêœci torów do ruchu kolejowego o charakterze aglomeracyjnym. Barierê stanowi jednak rzadkie rozmieszczenie stacji i przystanków, które
nie s¹ powi¹zane z transportem miejskim, a ponadto s¹ oddalone od g³ównych
13

14

15

R. Janecki, S. Krawiec, Marginalizacja udzia³u kolejowych przewozów regionalnych w obs³udze potrzeb
aglomeracji górnoœl¹skiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 9, s. 2–12.
R. Janecki, S. Krawiec, Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obs³udze
potrzeb aglomeracji górnoœl¹skiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 10, s. 2–9.
S. Klemba, Uwarunkowania budowy systemu £ódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, „Przegl¹d Komunikacyjny” 2011, nr 3–4, s. 15.
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Ÿróde³ ruchu. Z tego wzglêdu kolej na obszarze metropolii wroc³awskiej pe³ni
w przewozach rolê marginaln¹16. Tworzone s¹ plany rozwoju infrastruktury
transportu kolejowego, których realizacja wymagaæ bêdzie znacznych nak³adów
finansowych, a zwi¹zanych m.in. z budow¹ tunelu dla kolei miejskiej w centrum Wroc³awia17.

Podsumowanie
Integracja transportu kolejowego z miejskim na obszarach metropolitalnych
warunkuje w³aœciwe funkcjonowanie i rozwój tych obszarów. Oferta transportu
kolejowego na tych obszarach powinna mieæ charakter typowych przewozów
miejskich. Z wyników badañ marketingowych wynika, ¿e niedostatecznie rozwiniêta pod wzglêdem iloœciowym i jakoœciowym oferta transportu kolejowego
powoduje rezygnacjê z wykorzystania poci¹gów w codziennych przewozach
metropolitalnych i w rezultacie przewozy kolejowe maj¹ marginalne znaczenie18.
Kolej jest predystynowana do obs³ugi du¿ych potoków pasa¿erskich, co ma
szczególne znaczenie w obs³udze transportowej rdzenia obszaru metropolitalnego. Infrastruktura kolejowa powinna byæ jednak wykorzystywana nie tylko
w samym obszarze rdzeniowym, ale wszêdzie tam, gdzie potoki pasa¿erskie s¹
odpowiednio du¿e. Nale¿y zapewniæ wysoki standard obs³ugi obszaru metropolitalnego przez transport kolejowy, przede wszystkim w zakresie dostêpnoœci
i czêstotliwoœci. Niezbêdne jest tak¿e zintegrowanie transportu kolejowego
z miejskim, w szczególnoœci taryfowo-biletowe. Wymaga to dobrej znajomoœci
rozk³adu ruchu i zapewnienia taboru kolejowego o odpowiedniej pojemnoœci.
Dostêpnoœæ transportu kolejowego nale¿y rozpatrywaæ zarówno z punktu
widzenia pasa¿era, jak i operatora. Z punktu widzenia u¿ytkowników transportu zbiorowego istotna jest dostêpnoœæ czasowa i przestrzenna. Dostêpnoœæ czasowa mo¿e byæ analizowana w odniesieniu do us³ug przewozowych (dobowy/
tygodniowy okres funkcjonowania transportu kolejowego, czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów) oraz infrastruktury (gêstoœæ rozmieszczenia przystanków, odleg³oœci miêdzy przystankami). Najmniejsze przeciêtne odleg³oœci przystankowe
wystêpuj¹ na linii WKD – 1,3 km, i SKM w Trójmieœcie – 1,4 km. Na obszarze
metropolii warszawskiej na odcinku Grodzisk Mazowiecki–Warszawa–Otwock
odleg³oœæ miêdzyprzystankowe wynosz¹ ok. 2,4 km, a na obszarze œl¹skiej metropolii odleg³oœci te zawieraj¹ siê, w zale¿noœci od linii, w przedziale od 2,5 do
16
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A. Piotrowski, Koncepcja kolei regionalnej dla okolic Wroc³awia, „Transport Miejski i Regionalny” 2010,
nr 11, s. 27–28.
J. Makuch, Nowoczesne rozwi¹zania w transporcie szynowym miast i aglomeracji a dylematy uruchomienia
we Wroc³awiu kolei miejskiej, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1–2, s. 41–43.
K. Pog³ód, Kolej w obs³udze miast ma³ych i œrednich w obrêbie zespo³ów metropolitalnych, „Transport
Miejski i Regionalny” 2012, nr 11, s. 50.
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4 km19. Im mniejsze odleg³oœci miêdzyprzystankowe, tym w wiêkszym stopniu
dana linia lub sieæ kolejowa mo¿e pe³niæ wa¿n¹ rolê jako podsystem transportu
miejskiego na obszarze metropolitalnym.
Newralgiczna jest tak¿e kwestia dostêpu operatora do infrastruktury. W najlepszej sytuacji pod tym wzglêdem znajduje siê SKM w Trójmieœcie i WKD, które korzystaj¹ z wydzielonej infrastruktury. Na obszarach metropolitalnych, poza
trójmiejskim, wystêpuje problem przepustowoœci kolejowych linii œrednicowych. Po¿¹dane dla ruchu miejskiego standardy czêstotliwoœci kolej zapewnia
tylko tam, gdzie korzysta z wydzielonej infrastruktury. Z tego wzglêdu na
charakteryzowanych wczeœniej obszarach metropolitalnych planuje siê lub ju¿
realizuje inwestycje kolejowe, które maj¹ wydzieliæ infrastrukturê kolei miejskiej i umo¿liwiæ, poza czêstotliwoœci¹, zaspokojenie na wysokim poziomie takich
postulatów przewozowych, jak rytmicznoœæ i niezawodnoœæ.
Bez zapewnienia odpowiedniej czêstotliwoœci inne dzia³ania wspieraj¹ce integracjê transportu kolejowego, takie jak budowa wêz³ów integracyjnych, parkingów przy stacjach kolejowych w systemie P&R i B&R, wprowadzanie biletu
wa¿nego w poci¹gu, autobusie, tramwaju i trolejbusie – mog¹ nie przynieœæ
po¿¹danego rezultatu.
W³¹czanie transportu kolejowego do obs³ugi obszarów metropolitalnych
w standardzie transportu miejskiego od samego pocz¹tku powinno odbywaæ siê
w ramach oferty zintegrowanej pod wzglêdem taryfowo-biletowym. Najlepsze
rezultaty przynosi pe³na integracja w tym zakresie transportu kolejowego z miejskim, jednak poci¹ga ona za sob¹ znacz¹cy wzrost dop³at do zintegrowanego
systemu transportu miejskiego z bud¿etów gmin tworz¹cych dany obszar metropolitalny. Jednak bez wzglêdu na zakres i sposób integracji transportu kolejowego z miejskim najistotniejsze jest zaakceptowanie przez wszystkich uczestników procesu integracji swojej roli w systemie i zasad rozliczeñ finansowych.
Plany dotycz¹ce w³¹czenia transportu kolejowego do obs³ugi transportowej
obszarów metropolitalnych i integracji tego transportu z miejskim powinny byæ
ujmowane w dokumentach strategicznych, którymi w œwietle Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym s¹ plany transportowe. W planach tych, zak³adaj¹cych d¹¿enie do realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu, powinno siê uwzglêdniaæ ró¿ne aspekty dotycz¹ce integracji miêdzyga³êziowej
transportu, umo¿liwiaj¹cej zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkañców
obszarów metropolitalnych na jak najwy¿szym poziomie. Szczególne znaczenie
ma wskazanie projektów (w tym inwestycji), których realizacja ma priorytetowe
znaczenie dla prawid³owego rozwoju transportu miejskiego na tych obszarach.

19

P. Chyliñski, A. Massel, I. Wac³awiak, Dostosowanie sieci kolejowych w Polsce do potrzeb komunikacyjnych du¿ych miast, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2007, nr 98, s. 20.
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PODRÓ¯E OBLIGATORYJNE MIESZKAÑCÓW
POLSKICH MIAST NA PRZYK£ADZIE GDYNI
Streszczenie: Podró¿e obligatoryjne to g³ównie podró¿e do miejsc pracy i nauki. Ich
znaczenie dla mieszkañców miast i charakterystyka s¹ zmienne, co powoduje koniecznoœæ ich badania. Wyniki tych badañ powinny byæ wykorzystywane do systematycznego dostosowywania oferty przewozowej do aktualnego popytu i kszta³towania
polityki transportowej. W Polsce badania podró¿y obligatoryjnych nie s¹ jeszcze ani
powszechne, ani obowi¹zkowe. Pierwszy raz uwzglêdniono je w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ w 2011 r. Badaniem objêto jednak tylko podró¿e
do pracy. W wybranych miastach prowadzone s¹ natomiast badania podró¿y do pracy i nauki. W artykule przedstawiono wyniki badañ przeprowadzonych przez GUS
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego, a dotycz¹ce dojazdów do pracy, w tym
uzyskane w województwie pomorskim, oraz wyniki badañ marketingowych przeprowadzonych w jednym z miast tego województwa – Gdyni – przez Katedrê Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Pozwoli³o to zobrazowaæ ró¿nice w wynikach tych badañ.
S³owa kluczowe: podró¿e obligatoryjne, transport miejski, badania marketingowe

OBLIGATORY TRAVELS OF POLISH CITIES INHABITANTS
ON THE EXAMPLE OF GDYNIA
Abstract: Obligatory travels are mainly connected with traveling to work, schools or
universities. Both, their characteristics, as well as their importance for the inhabitants
of the cities change, what creates the need to analyze them. The results of the studies
should be used to systematically adapt the transportation offer to the demand as well
as to shape the transport policy. In Poland, studies of obligatory travel are not yet
common nor obligatory. For the first they were included in the National Census of
Population and Housing in 2011, but they covered only journeys to work. Some cities,
however, are doing research on travels to work and schools. The paper presents the
results of surveys concerning travel to work carried out by the Central Statistical Office in Poland, especially in pomorskie voivodeship and well as marketing research
conducted in one of the cities of this voivodeship – Gdynia by the Authority of Public
1
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Transport in cooperation with the Department of Transportation Market of Gdansk
University allows to illustrate the differences in the obtained results.
Keywords: obligatory travels, urban travel, marketing research

Wprowadzenie
Rozwój gospodarczy i jednoczesna suburbanizacja powoduj¹, ¿e zwiêksza
siê mobilnoœæ mieszkañców miast, a w tym zakres podró¿y obligatoryjnych. Za
podró¿e o charakterze obligatoryjnym uznaje siê te, które musz¹ byæ zrealizowane, z których cz³owiek nie mo¿e zrezygnowaæ lub zrealizowaæ ich w innym
miejscu i czasie, gdy¿ warunkuj¹ one podjêcie czynnoœci dla niego obowi¹zkowych, czyli przede wszystkim pracy lub nauki. Badania dotycz¹ce kierunków,
czasu i czêstotliwoœci tych podró¿y nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia praktycznego, dostarczaj¹c argumentów w procesie integracji zarz¹dzania na ca³ych
obszarach metropolitalnych2. Ich wyniki staj¹ siê wa¿n¹ przes³ank¹ dla tworzenia polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego, a nawet odrêbnych strategii mobilnoœci ³¹cz¹cych w sobie zagadnienia podró¿y do
szkó³ i miejsc pracy z kszta³towaniem infrastruktury transportowej i popraw¹
funkcjonowania transportu publicznego. Zasiêg i intensywnoœæ tych podró¿y,
okreœlanych przez geografów jako migracje wahad³owe, jest uwa¿any za jeden
z kluczowych czynników w procesie delimitacji obszarów metropolitalnych3.
Roœnie wiêc zapotrzebowanie na wszechstronne rozpoznanie podró¿y obligatoryjnych mieszkañców miast zarówno ze wzglêdów teoretycznych, jak
i praktycznych.
W Polsce badania podró¿y obligatoryjnych s¹ prowadzone wybiórczo4, dlatego celowe wydaje siê zaproponowanie ca³oœciowego sposobu ich analizy. W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ z 2011 r. przeprowadzono wy³¹cznie badania dojazdów do pracy, pomijaj¹c badania dojazdów
do szkó³. Ponadto fakt, ¿e jako osoby doje¿d¿aj¹ce do pracy zakwalifikowano
tylko te, które w tym celu przekracza³y granice administracyjne miast i gmin,
sprawia, ¿e w analizach dokonywanych na podstawie wyników tych badañ pomijane s¹ wszystkie osoby przemieszczaj¹ce siê do pracy w ramach swojego
miasta lub gminy, czyli podstawowa grupa osób realizuj¹cych podró¿e obligatoryjne. Wychodz¹c jednak z za³o¿enia, ¿e by³y to pierwsze badania o charakterze
narodowym, obejmuj¹ce czêœæ zagadnieñ zwi¹zanych z podró¿ami obligatoryj2

3

4

T. Markowski, Planowanie i zarz¹dzanie w obszarach metropolitalnych, PAN, Komitet Planowania
Przestrzennego Kraju, Warszawa 2005, s. 97.
P. Œleszyñski, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, PAN, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanis³awa Leszczyckiego, Warszawa 2007, s. 56.
R. Bul, Migracje wahad³owe mieszkañców aglomeracji poznañskiej w okresie intensywnej suburbanizacji,
Rozprawa doktorska, niepublikowana, Instytut Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañ 2013, s. 1–278.
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nymi mieszkañców miast, warto zaprezentowaæ ich wyniki, i na ich tle oraz na
przyk³adzie badañ prowadzonych w Gdyni, przedstawiæ rozszerzon¹ analizê
takich podró¿y.
Zarówno w badaniach GUS, jak i badaniach Katedry Rynku Transportowego
Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako oddzielnych podró¿y nie uwzglêdniano przemieszczeñ pieszych tylko zmechanizowane. Mo¿na zatem w prezentowanych wynikach badañ uto¿samiaæ dojazdy do pracy i nauki z podró¿ami.

1. Podró¿e do pracy wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnoœci i Mieszkañ z roku 2011
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ z 2011 r. dojazdy
do pracy by³y jednym z badanych tematów. W ramach tego badania prowadzono prace z wykorzystaniem informacji ze zbiorów ZUS (dane w zakresie p³atników sk³adek i ubezpieczonych) i Ministerstwa Finansów (dane w zakresie p³atników i podatników podatku dochodowego). Badania te uzupe³niono nastêpnie
badaniami reprezentatywnymi, w ramach których mo¿liwe bêdzie ustalenie
œrodka transportu, czêstotliwoœci i czasu podró¿y osób doje¿d¿aj¹cych do pracy.
Niestety dostêpne bêd¹ z du¿ym opóŸnieniem, co dla praktyki gospodarczej
stanowi du¿e utrudnienie. Wyniki bowiem bêd¹ ju¿ w znacznym stopniu
zdezaktualizowane.
Obecnie dostêpne dane dotycz¹ zbiorowoœci pracuj¹cych (bez rolników
indywidualnych). Spoœród tej zbiorowoœci wyodrêbniono doje¿d¿aj¹cych do
pracy, ale tylko tych, którzy mieszkaj¹ w innej gminie ni¿ ta, gdzie znajduje siê
miejsce pracy. Otrzymano zbiór licz¹cy 3130,6 tys. osób, co stanowi³o 32,5%
ogólnej liczby pracowników najemnych5.
Udzia³ osób doje¿d¿aj¹cych do pracy w liczbie zatrudnionych (w %) wed³ug
województw zaprezentowano na rysunku 1. Najwiêkszy udzia³ takich osób odnotowano w województwie podkarpackim, a najmniejszy w podlaskim. Wysokie
udzia³y zaobserwowano tak¿e w województwach opolskim, œl¹skim i ma³opolskim.
Spoœród wszystkich pracowników najemnych doje¿d¿aj¹cych do pracy
w Polsce najwiêcej, tj. 15,6%, mieszka³o w województwie œl¹skim. Znaczne
udzia³y takich osób zanotowano te¿ w województwach wielkopolskim, mazowieckim i ma³opolskim6.

5

6

Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011, GUS, Warszawa 2014,
s. 27–28; http://www.stat.gov.pl [dostêp 30.05.2014].
Ibidem, s. 30.
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Rysunek 1. Udzia³ osób doje¿d¿aj¹cych do pracy w liczbie zatrudnionych wed³ug województw w 2011 r.
ród³o: Na podstawie Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011,
GUS, Warszawa 2014, s. 30; http://www.stat.gov.pl [dostêp 30.05.2014].

Stosunek liczby przyje¿d¿aj¹cych do pracy w danym województwie do liczby osób, które wyje¿d¿aj¹ z niego do pracy w innym województwie, mo¿na potraktowaæ jako swoisty wskaŸnik „atrakcyjnoœci” okreœlonego rynku pracy7, tzw.
iloraz przep³ywów. Najwy¿sz¹ wartoœæ takiego wskaŸnika mia³o województwo
mazowieckie (5,3). Wysokie wskaŸniki uzyskano tak¿e dla dolnoœl¹skiego, wielkopolskiego i œl¹skiego (powy¿ej jednoœci). Najni¿sze wartoœci, czyli najmniejsz¹
„si³ê przyci¹gania” mia³y województwa lubelskie i warmiñsko-mazurskie (tab. 1).

7

Ibidem, s. 34.
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Tabela 1. Osoby przyje¿d¿aj¹ce i wyje¿d¿aj¹ce do pracy wed³ug województw w 2011 r.
Województwo

Udzia³ przyje¿d¿aj¹cych Udzia³ wyje¿d¿aj¹cych
do pracy (%)
do pracy (%)

Iloraz przep³ywów

Dolnoœl¹skie

7,4

6,3

1,18

Kujawsko-pomorskie

3,2

5,9

0,55

Lubelskie

2,0

6,6

0,29

Lubuskie

2,1

3,8

0,56

£ódzkie

3,9

9,2

0,42

Ma³opolskie

8,6

11,7

0,73

Mazowieckie

35,0

7,0

5,03

Opolskie

2,2

4,0

0,54

Podkarpackie

2,6

5,4

0,49

Podlaskie

1,1

2,5

0,43

Pomorskie

5,1

5,1

0,98

Œl¹skie

11,2

11,0

1,01

Œwiêtokrzyskie

2,6

4,7

0,55

Warmiñsko-mazurskie

1,5

4,4

0,34

Wielkopolskie

9,4

8,4

1,14

Zachodniopomorskie

2,1

4,0

0,52

ród³o: Na podstawie Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011,
GUS, Warszawa 2014, s. 32–33, http://www.stat.gov.pl [dostêp 30.05.2014].

W zbiorowoœci doje¿d¿aj¹cych do pracy dominowali mê¿czyŸni – 57,9%
ogó³u doje¿d¿aj¹cych. W 2011 r. w skali kraju najwiêcej doje¿d¿aj¹cych do pracy
by³o w wieku 25–34 lat (rys. 2).
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Rysunek 2. Doje¿d¿aj¹cy do pracy wed³ug wieku w 2011 r.
ród³o: Na podstawie Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2011,
GUS, Warszawa 2014, s.35; http://www.stat.gov.pl [dostêp 30.05.2014].
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Dla ka¿dego województwa mo¿na przeprowadziæ bardziej szczegó³ow¹ analizê, która uwzglêdnia dane dla poszczególnych miast. Przyk³adowo, w województwie pomorskim w 2011 r. z innych gmin do pracy w Gdañsku przyje¿d¿a³o 45,2 tys. zatrudnionych, w Gdyni 28,5 tys., w Sopocie 8,2 tys. i w S³upsku
6,9 tys. W pozosta³ych miastach liczba takich osób mieœci³a siê w granicach od
3,4 do 5,1 tys. Wyje¿d¿aj¹cych do pracy równie¿ najwiêcej by³o w Gdañsku
(18,5 tys.) i Gdyni (16,4 tys.). Drug¹ grupê – z liczb¹ wyje¿d¿aj¹cych nale¿¹c¹ do
przedzia³u od 5,0 do 6,8 tys. – tworzy³y miasta: Tczew, Wejherowo i Rumia.
W Gdañskim, Redzie, Sopocie i S³upsku wyje¿d¿aj¹cych by³o miêdzy 3,3
a 4,7 tys. osób8. Iloraz przep³ywów okreœlaj¹cy atrakcyjnoœæ rynku pracy w danych miastach kszta³towa³ siê na poziomie 2,44 dla Gdañska, 1,96 dla Sopotu
i 1,74 dla Gdyni.
W województwie pomorskim Gdynia (7775 osób) okaza³a siê gmin¹ o najwy¿szej liczbie przyje¿d¿aj¹cych do pracy do Gdañska jako miasta wojewódzkiego.
Kolejne w gradacji miasta, z których ponad 2 tys. osób przyje¿d¿a³o do pracy do
Gdañska, to Sopot, Tczew, Pruszcz Gdañski. Wyjazdy z Gdañska do pracy skierowane by³y g³ównie do: Gdyni, Sopotu i Pruszcza Gdañskiego (odpowiednio:
3,82%; 2,20% i 0,72%)9. Na podstawie tych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e w województwie pomorskim nie istnieje jedna dominuj¹ca jednostka stanowi¹ca centrum dojazdów do pracy, a raczej mo¿na mówiæ o aglomeracji jako o takim centrum (od Tczewa do Gdyni).
Wyniki powy¿szych badañ nie s¹ wprost porównywalne z ¿adnymi innymi.
Mo¿na je jedynie traktowaæ jako „fotografiê” sytuacji w danym roku. Badania
prowadzone przez GUS w 2006 r., dotycz¹ce dojazdów do pracy10, by³y prowadzone wed³ug zbli¿onej, ale nie identycznej metodyki.
Nale¿y podkreœliæ potrzebê badañ takich aspektów podró¿y do pracy, jak
czêstotliwoœæ, œrodki transportu, odleg³oœæ i czas podró¿y. Informacje takie s¹
przydatne do podejmowania decyzji w sprawach kszta³towania powi¹zañ gospodarczych w poszczególnych regionach, a w szczególnoœci w sprawie kszta³towania polityki transportowej na tych obszarach.

2. Metodyka i podstawowy zakres badañ podró¿y obligatoryjnych
w Gdyni
W ramach dzia³añ Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego oraz Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni pt. „Preferencje i zachowania
transportowe mieszkañców Gdyni” przeprowadzono badania podró¿y realizo8
9
10

Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 90–93.
Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przep³ywów ludnoœci zwi¹zanych z zatrudnieniem,
red. K. Kruszka, GUS, Urz¹d Statystyczny w Poznaniu, Poznañ 2010, s. 1–158.
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wanych przez mieszkañców Gdyni do miejsc pracy i miejsc nauki, jako podró¿y
o charakterze obligatoryjnym, wp³ywaj¹cych w istotnym stopniu na po¿¹dany
system transportowy miasta.
W analizie uwzglêdniono wyniki badañ z lat 2008, 2010 i 2013. By³y to badania reprezentatywne. Próba ka¿dorazowo obejmowa³a 1% mieszkañców w wieku
16–75 lat, wybranych w drodze doboru losowego, warstwowego. Wykorzystano
metodê wywiadu indywidualnego w gospodarstwach domowych. W analizowanym okresie struktura wiekowa mieszkañców Gdyni nie zmieni³a siê zasadniczo. Nieznacznie wzrós³ udzia³ osób starszych. Niezmiennie dominuj¹cym
segmentem by³y osoby pracuj¹ce (rys. 3).
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Rysunek 3. Struktura mieszkañców Gdyni wed³ug kryterium statusu spo³eczno-zawodowego w latach 2008–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

W strukturze mieszkañców wed³ug statusu spo³eczno-zawodowego g³ówn¹
zmian¹ by³ wzrost udzia³u mieszkañców pracuj¹cych z 46,9% w roku 2008 do
53,3% w roku 2013. Drug¹ najliczniejsz¹ grup¹ byli emeryci i renciœci, których
udzia³ w analizowanym okresie zmniejszy³ siê z 24,3% w roku 2008 do 22,7%
w roku 2013. Osoby o podwójnym statusie spo³eczno-zawodowym, tj. pracuj¹cy
emeryci, renciœci, studenci i uczniowie stanowili ³¹cznie coraz mniej liczn¹ grupê. Ich udzia³ zmniejszy³ siê z 10,1% w roku 2008 do 4,3% w roku 2013.
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Zatem ju¿ tylko na podstawie analizy struktury spo³eczno-zawodowej mieszkañców mo¿na stwierdziæ, ¿e udzia³ podró¿y obligatoryjnych, tj. do pracy i do
miejsc nauki jest bardzo du¿y. Ustalono, ¿e w 2013 r. do pracy i nauki doje¿d¿a³o 85% pracuj¹cych i ucz¹cych siê mieszkañców Gdyni.
Do podobnych wniosków prowadzi analiza celów podró¿y. We wszystkich
badanych latach praca stanowi³a cel prawie 1/4 wszystkich podró¿y, a nauka 7%
(por. tab. 2). Dom by³ najczêstszym celem podró¿y, co jest zrozumia³e w kontekœcie analizy podró¿y codziennych, gdy¿ prawie ka¿dy, niezale¿nie od rodzaju
swoich aktywnoœci i zwi¹zanych z nimi podró¿y, wraca do domu.
Tabela 2. Cele podró¿y realizowanych przez mieszkañców Gdyni w latach 2008–2013
(% wszystkich podró¿y)
Cel podró¿y
Dom

Lata
2008

2010

2013

45,7

44,8

45,5

Praca

22,4

22,2

23,3

Sprawy osobiste

14,8

14,4

13,8

Zakupy

7,6

7,3

7,0

Nauka

4,7

4,3

4,1

Sprawy zawodowe i s³u¿bowe

2,4

3,0

3,0

Sprawy towarzyskie

1,4

2,3

2,2

Rekreacja

1,0

1,7

1,1

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Osoby realizuj¹ce podró¿e obligatoryjne sk³onne s¹ minimalizowaæ koszty
tych podró¿y przez zakup biletów okresowych. Udzia³ osób kupuj¹cych bilety
okresowe (spoœród wszystkich mieszkañców Gdyni) zaprezentowano na rysunku 4. Oko³o 1/3 mieszkañców kupowa³a bilety okresowe. Najwiêkszy udzia³
mieszkañców Gdyni kupuj¹cych te bilety, tj. 38%, odnotowano w 2010 r.
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Rysunek 4. Udzia³ osób kupuj¹cych bilety okresowe w Gdyni w latach 2008–2013
(% wszystkich mieszkañców)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

3. Kierunki, czêstotliwoœæ i czas podró¿y do pracy mieszkañców
Gdyni w œwietle wyników badañ
W ramach analizy podró¿y do miejsc pracy podstawowym zadaniem wydaje
siê okreœlenie kierunków tych podró¿y (tab. 3).
Ponad 65% podró¿y do pracy mieszkañców Gdyni odbywa³o siê w samej
Gdyni. Drugim najwa¿niejszym kierunkiem tych podró¿y by³ Gdañsk. W innych kierunkach podró¿owa³o do pracy zdecydowanie mniej osób pracuj¹cych.
Tabela 3. Kierunki podró¿y do pracy mieszkañców Gdyni w latach 2008–2013 (% wszystkich podró¿y do pracy)
Kierunek

Lata
2008

2010

2013

Gdynia

66,9

66,0

65,7

Gdañsk

18,7

18,7

19,0

Sopot

5,6

6,3

6,5

Rumia

2,6

1,8

2,4

Kosakowo

0,7

0,7

1,0

Inne

5,5

6,5

5,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.
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Od roku 2010 rozpoczêto analizê czêstotliwoœci podró¿y do pracy. Okaza³o
siê bowiem, ¿e coraz wiêcej osób pracuje nawet 7 dni w tygodniu (por. tab. 4), co
powoduje, ¿e istnieje koniecznoœæ zaspokojenia potrzeb na takie podró¿e
w³aœciwie we wszystkie dni tygodnia (choæ w ró¿nym zakresie).
Tabela 4. Czêstotliwoœæ podró¿y do miejsc pracy mieszkañców
Gdyni w latach 2010 i 2013 (% wszystkich odpowiedzi)
Lata

Czêstotliwoœæ

2010

7 dni w tygodniu

2013

6,1

10,8

89,4

84,7

Nie czêœciej ni¿ kilka razy
w tygodniu

4,1

4,5

Raz w miesi¹cu i rzadziej

0,4

–

4–6 dni w tygodniu

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Tabela 5. Deklarowany czas podró¿y do miejsc pracy mieszkañców Gdyni w latach
2008–2013 (% odpowiedzi)
Lata
2008
Czas

samochodem

2010

œrodkiem
transportu
zbiorowego

samochodem

2013
œrodkiem
transportu
zbiorowego

samochodem

œrodkiem
transportu
zbiorowego

Do 5 min

4,7

0,4

4,7

1,1

5,7

2,7

6–10 min

18,0

2,3

19,5

4,7

17,6

3,1

11–15 min

24,6

5,7

21,6

8,6

21,7

6,5

16–20 min

16,1

8,2

20,6

12,9

17,4

7,9

21–30 min

18,9

26,4

19,5

25,2

20,8

24,4

Powy¿ej 30 min

15,1

52,8

14,1

47,5

15,6

53,5

2,6

4,2

–

–

1,2

1,9

Brak odpowiedzi

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.
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Kolejnym aspektem badañ by³o ustalenie deklarowanego przez mieszkañców czasu podró¿y do miejsc pracy (por. tab. 5). Niezmiennie podró¿e samochodem, w opinii respondentów, by³y krótsze ni¿ te realizowane œrodkami transportu
zbiorowego. Najwiêcej mieszkañców Gdyni wskaza³o, ¿e podró¿uje samochodem do pracy 11–15 min. Natomiast w przypadku transportu zbiorowego mniej
wiêcej po³owa mieszkañców oceni³a, ¿e doje¿d¿a powy¿ej 30 minut.
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Rysunek 5. Œredni czas podró¿y do miejsca pracy mieszkañców Gdyni w latach 2008–2013
(w min)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych: Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Ró¿nice w deklarowanym czasie podró¿y do pracy samochodem i œrodkiem
transportu zbiorowego s¹ wyraŸnie widocznie na rysunku 5. Œredni czas podró¿y
do pracy samochodem gdynianie okreœlali jako o po³owê krótszy ni¿ czas podró¿y transportem zbiorowym (odpowiednio 20 i 40 minut).

4. Kierunki, czêstotliwoœæ i czas podró¿y do miejsc nauki
mieszkañców Gdyni w œwietle wyników badañ
Analogicznie jak w przypadku badañ podró¿y do miejsc pracy, analizê podró¿y do miejsc nauki nale¿y rozpocz¹æ od ustalenia kierunków tych podró¿y
(por. tab. 6). Do miejsca nauki po³o¿onego w Gdyni przemieszcza³o siê, w zale¿noœci od roku badañ, od 51 do 59% mieszkañców Gdyni doje¿d¿aj¹cych do
miejsc nauki. Du¿o wiêkszy odsetek osób ni¿ w przypadku podró¿y do pracy
doje¿d¿a³ do Gdañska. Gdynianie prawie w ogóle nie doje¿d¿ali do miejsc na-
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uki zlokalizowanych w Rumi i Kosakowie. Wynika to z braku w tych gminach
uczelni i specjalistycznych szkó³ œrednich.
Tabela 6. Kierunki podró¿y do miejsc nauki mieszkañców Gdyni w latach 2008–2013
(% wszystkich podró¿y do miejsc nauki)
Kierunek

Lata
2008

2010

2013

Gdynia

51,3

58,9

54,9

Gdañsk

33,3

31,3

35,8

Sopot

11,6

7,5

7,8

0,4

0,0

0,0

Rumia
Kosakowo

0,0

0,0

0,0

Inne

3,4

2,3

1,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Zupe³nie odmienn¹ charakterystyk¹ ni¿ podró¿e do pracy cechowa³y siê
podró¿e do miejsc nauki w zakresie czêstotliwoœci. Do miejsc nauki mieszkañcy
podró¿owali w 80% po 4–6 razy w tygodniu. Prawie 1/5 z nich podró¿owa³a nie
czêœciej ni¿ kilka razy w tygodniu, a nieliczne osoby podró¿owa³y 7 dni w tygodniu. Proporcje te w latach 2010 i 2013 nie uleg³y istotnym zmianom (por. tab. 7).
Tabela 7. Czêstotliwoœæ podró¿y do miejsc nauki mieszkañców
Gdyni w 2010 i 2013 r. (% wszystkich odpowiedzi)
Czêstotliwoœæ
7 dni w tygodniu

Lata
2010

2013

0,5

2,1

4–6 dni w tygodniu

78,4

79,8

Nie czêœciej ni¿ kilka razy
w tygodniu

19,2

18,1

Raz w miesi¹cu i rzadziej

1,9

–

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.
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Tabela 8. Deklarowany czas podró¿y do miejsc nauki mieszkañców Gdyni w latach
2008–2013 (% odpowiedzi)
Lata
2008
Czas

samochodem

2010

œrodkiem
transportu
zbiorowego

samochodem

2013

œrodkiem
transportu
zbiorowego

œrodkiem
transportu
zbiorowego

Do 5 min

4,6

1,5

6,4

6–10 min

18,2

4,3

17,8

4,3

11–15 min

20,1

5,0

16,3

12,9

18,5

4,2

16–20 min

16,6

8,1

20,9

9,5

15,9

13,5

21–30 min

18,5

25,5

17,3

21,9

19,5

18,8

Powy¿ej 30 min

18,5

54,4

21,3

51,4

22,0

54,7

3,5

1,2

-

-

1,5

0,4

Brak odpowiedzi

0

samochodem
7,2

1,6

15,4

6,8

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania marketingowe
„Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania marketingowe
„Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania marketingowe „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.
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Rysunek 6. Œredni czas podró¿y do miejsca nauki mieszkañców Gdyni w latach 2008–2013
(w min)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Natomiast czas podró¿y do miejsc nauki nie ró¿ni³ siê znacz¹co od czasu
podró¿y do miejsc pracy (por. tab. 8). Tyle samo osób zadeklarowa³o czas podró¿y
samochodem jako krótki, trwaj¹cy do 10 minut, ale nieco wiêcej osób ocenia³o
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go jako d³u¿szy ni¿ 30 minut (o 3–7%). Tak¿e w tych podró¿ach, w opinii respondentów, czas podró¿y samochodem by³ krótszy, ale ró¿nice w czasie trwania podró¿y samochodem i œrodkiem transportu zbiorowego w kolejnych latach
by³y mniejsze przeciêtnie o oko³o 10%. Œredni czas podró¿y do miejsc nauki samochodem i œrodkiem transportu zbiorowego przedstawiono na rysunku 6.
Mo¿na zatem uznaæ, ¿e charakterystyka podró¿y obligatoryjnych realizowanych do miejsc pracy i nauki jest zbli¿ona. Ró¿nice dotycz¹ g³ównie terminów
podejmowania tych podró¿y.

5. Ocena zmian w podró¿ach obligatoryjnych mieszkañców Gdyni
w œwietle wyników badañ
Uzupe³nieniem badañ podró¿y obligatoryjnych by³o dokonanie oceny zmian,
jakie mia³y miejsce w odniesieniu do czasu tych podró¿y (por. tab. 9). Ustalono,
¿e czas podró¿y ulega³ znacz¹cym zmianom w badanym okresie. W najmniejszym stopniu zmieni³ siê czas podró¿y w 2013 r. w stosunku do czasu podró¿y
z 2010 r., gdy¿ prawie 80% gdynian uzna³o, ¿e czas podró¿y obligatoryjnych nie
zmieni³ siê. Zarówno w roku 2008, jak i w 2010 – 64% badanych uzna³o, ¿e czas
podró¿y obligatoryjnych w stosunku do czasu w poprzednich dwóch latach nie
zmieni³ siê. Niestety coraz mniej osób uznawa³o, ¿e czas ten siê skróci³ (6% respondentów w 2013 r. wobec 18% w 2008 r.)
Tabela 9. Zmiana czasu podró¿y do miejsca pracy i nauki mieszkañców Gdyni w latach
2008–2013 (% odpowiedzi)
Zmiana czasu dojazdu

Lata
2008

2010

2013

Czas dojazdu wyd³u¿y³ siê

18,2

27,9

15,0

Czas dojazdu skróci³ siê

18,4

7,7

5,6

Czas dojazdu nie zmieni³ siê

63,4

64,4

79,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych
mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2013.

Mieszkañców Gdyni pytano tak¿e o przyczyny skrócenia czasu podró¿y
obligatoryjnych w latach 2008 i 2010 (por. tab. 10). W 2013 r. zrezygnowano z takiego pytania na rzecz innych, zwi¹zanych z aktualnymi problemami transportowymi miasta.

143

Podró¿e obligatoryjne mieszkañców polskich miast na przyk³adzie Gdyni

Tabela 10. Przyczyny skrócenia czasu podró¿y do miejsc pracy i nauki mieszkañców
Gdyni w 2008 i 2010 r. (% odpowiedzi)
Przyczyna

Lata
2008

2010

Budowa nowych dróg

24,75

33,87

Modernizacja/remont dróg

31,19

33,87

Poprawa punktualnoœci komunikacji miejskiej
Synchronizacja sygnalizacji œwietlnej
Zmiana miejsca pracy/nauki

1,98

–

1,98

3,23

21,78

3,23

Zmiana miejsca zamieszkania

4,46

–

Zmiana œrodka transportu

7,92

9,68

Powstanie nowej linii komunikacyjnej

4,95

6,45

Zmiana rozk³adu jazdy

–

4,84

Inna

0,99

4,83

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010.

Tabela 11. Przyczyny wyd³u¿enia siê czasu podró¿y do miejsc pracy i nauki mieszkañców
Gdyni w 2008 i 2010 r. (% odpowiedzi)
Przyczyna
Brak synchronizacji sygnalizacji œwietlnej

Lata
2008

2010

2,00

1,78

Budowa nowych sygnalizacji œwietlnych

1,00

5,33

Modernizacja/remont dróg

7,50

34,22

Niepunktualnoœæ komunikacji miejskiej

2,50

1,33

Trudnoœci ze znalezieniem miejsca parkingowego

2,00

–

Wzrost zat³oczenia dróg

52,50

54,67

Zmiana miejsca pracy/nauki

23,00

–

Zmiana miejsca zamieszkania

3,50

0,89

Zmiana rozk³adu jazdy

2,50

1,33

Zmiana œrodka transportu

1,00

–

Inna

2,50

0,45

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów niepublikowanych Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2008; Badania „Preferencji i zachowañ komunikacyjnych mieszkañców Gdyni”, Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego, Gdynia–Sopot 2010.
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Za najwa¿niejsze przyczyny skrócenia czasu podró¿y obligatoryjnych mieszkañcy Gdyni uznali modernizacjê i remonty dróg, budowê nowych dróg oraz
zmianê miejsca pracy, nauki i zamieszkania. W 2013 r. zmiany lokalizacji docelowych miejsc podró¿y i zamieszkania mia³y w ocenie zmian czasu trwania podró¿y zdecydowanie mniejsze znaczenie w roku 2010. Wa¿ne dla gdynian w tej
ocenie by³y te¿ zmiany œrodka transportu, powstanie nowej linii komunikacyjnej i zmiany rozk³adu jazdy.
Jako najwa¿niejsz¹ przyczynê wyd³u¿enia siê czasu podró¿y obligatoryjnych
mieszkañcy Gdyni wskazali wzrost zat³oczenia dróg (kongestiê). Drug¹ w kolejnoœci przyczyn¹ wyd³u¿enia siê czasu podró¿y do miejsc pracy i nauki by³a
w roku 2008 zmiana miejsca pracy lub nauki, a w roku 2010 – modernizacja i remont dróg (tab. 11). Zatem modernizacja i remont drogi dla jednych mieszkañców stanowi³y determinanty skrócenia czasu podró¿y obligatoryjnych, a dla innych – determinantê ich wyd³u¿enia.

Podsumowanie
Podró¿e obligatoryjne to przede wszystkim podró¿e do pracy i szkó³. W Polsce
lepiej rozpoznane s¹ podró¿e do pracy. Pierwszy raz objêto je badaniami w ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. Jednak przyjêcie, ¿e osoba
doje¿d¿aj¹ca do pracy to tylko ta, która przekracza granice miasta w du¿ym stopniu pomniejsza u¿ytecznoœæ wyników tych badañ dla praktyki gospodarczej.
W tej sytuacji prowadzone przez wybrane miasta i gminy w³asne badania,
dotycz¹ce charakterystyki podró¿y do miejsc pracy i nauki, nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. Gdynia jest przyk³adem miasta, które wielokrotnie podejmowa³o takie badania. Jednak tak¿e te badania nie s¹ pe³ne, gdy¿ dotycz¹ wy³¹cznie
mieszkañców jednego miasta, a pomijaj¹ osoby doje¿d¿aj¹ce do Gdyni z okolicznych miast i gmin, chocia¿ realizuj¹ one czêœæ swoich podró¿y obligatoryjnych w Gdyni.
Podró¿e do miejsc pracy i nauki stanowi¹ oko³o 35% wszystkich podró¿y
gdynian. Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e podró¿e do domu to tak¿e w znacznej czêœci
powroty z pracy i miejsc pobierania nauki – podró¿e obligatoryjne stanowi¹
podstawowy rodzaj podró¿y mieszkañców Gdyni. Mieszkañcy Gdyni podró¿uj¹
g³ównie do miejsc pracy zlokalizowanych w tym mieœcie (65% podró¿y do pracy). Natomiast podró¿e do miejsc nauki wiêcej osób realizuje poza Gdyniê.
Zwi¹zane jest to z lokalizacj¹ wielu szkó³ wy¿szych w Gdañsku i Sopocie. Podró¿e do pracy mieszkañcy Gdyni realizuj¹ czêœciej ni¿ podró¿e do miejsc nauki.
Czas ich podró¿y samochodem do miejsc pracy i nauki jest oko³o 50% krótszy
ni¿ czas podró¿y œrodkami transportu zbiorowego. Czas ten ulega zmianom,
g³ównie wyd³u¿eniu. Podstawowymi przyczynami wyd³u¿enia czasu podró¿y
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obligatoryjnych s¹: budowa nowych dróg, modernizacja i remont dróg, a tak¿e
zmiana œrodka transportu.
Informacje o podró¿ach obligatoryjnych maj¹ du¿¹ wartoœæ praktyczn¹,
gdy¿ s³u¿¹ dostosowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego do zmieniaj¹cego siê popytu oraz kszta³towaniu polityki transportowej miasta.
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STAWKI DOSTÊPU DO INFRASTRUKTURY
JAKO PROBLEM OTWARCIA DLA PRZEWONIKÓW
KOLEI DU¯YCH PRÊDKOŒCI
NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Stawki dostêpu do infrastruktury sta³y siê g³ównym celem europejskiej
polityki w stosunku do kolei w rezultacie jej restrukturyzacji. Ma ona umo¿liwiæ
otwarcie linii kolejowych dla nowych przewoŸników kolei du¿ych prêdkoœci (KDP).
Legislacja UE wymaga od krajów cz³onkowskich oddzielenia infrastruktury kolejowej od przewoŸników. Ustalono równie¿, ¿e okreœlenie wysokoœci op³at za wykorzystanie infrastruktury ma byæ przejrzyste i niedyskryminuj¹ce operatorów. W artykule
zbadano stawki dostêpu na liniach kolei du¿ych prêdkoœci. Najnowsze badania wykaza³y, ¿e koszty krañcowe infrastruktury i koszty zewnêtrzne KDP wynosz¹ ³¹cznie
nie wiêcej ni¿ 2 EUR na jeden poci¹go/km. Aktualne ustawodawstwo unijne stanowi,
¿e koszty ochrony œrodowiska nie powinny byæ ustalane w op³atach za dostêp do
czasu, gdy zostanie to uwzglêdnione równie¿ w konkurencyjnych ga³êziach transportu.
Wówczas op³aty, oparte na zasadach rynkowych cen Ramsey, mog¹ wzrosn¹æ od 100
do 200%. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e op³aty dostêpu s¹ jedynie czêœci¹ ceny
przewozów kolejowych. Przedstawiono równie¿ obowi¹zuj¹ce stawki dostêpu dla
przewoŸników KDP i ich wp³yw na czêstotliwoœæ ruchu poci¹gów oraz podzia³ zadañ
przewozowych. Wskazano, ¿e stosowane op³aty dostêpu, czêsto przewy¿szaj¹ optymalny poziom cen rynkowych, co wywiera wp³yw na wielkoœci przewozów poszczególnych operatorów KDP i ich udzia³y w podziale zadañ przewozowych na obs³ugiwanych rynkach.
S³owa kluczowe: kolejowe stawki dostêpu, koleje du¿ych prêdkoœci, interoperacyjnoœæ

RAIL ACCESS CHARGES FOR INFRASTRUCTURE
THE ISSUES TO PROVIDE OPENNESS
ON THE HIGH SPEED RAILWAY’S MARKET IN THE EU
Abstract: Rail access charges have become a major issue in European rail policy, as
a result of restructuring railway’s to provide open access for new entrants. European
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Union legislation requires member states to separate infrastructure from operation, at
least in account terms, and to charge for the use of infrastructure on the transparent
and nondiscriminatory basis. This paper examines rail access charges for High Speed
Trains on new high speed line rails. It examines the latest evidence on the marginal
infrastructure and external cost of high speed rail, finding that the best evidence is
that these are both not more than 2 euro/train-km. However, current legislation
states, that environmental cost should not be charged for unless, they are charged for
on competing modes. Marks up, based on Ramsey pricing principles, might reasonably raise prices by 100–200 per cent, given that infrastructure charges are only a part
of the final price of rail. The paper than examines the actual prices charged in the
main European countries and impact these are likely to have on traffic levels and
mode split. It is found, that mark ups often exceed, even the optimal Ramsey levels
with a significant impact on rail volumes market share.
Keywords: rail access charges, high speed train, interoperability

Wprowadzenie
Kapita³och³onnoœæ budowy i utrzymania infrastruktury liniowo-punktowej
kolei du¿ych prêdkoœci (KDP) powoduje, ¿e wyd³u¿a siê okres zwrotu poniesionych na nie nak³adów finansowych. Zgodnie z ustaleniami polityki transportowej Unii kraje europejskie, w których wybudowano takie linie, d¹¿¹ do zwrotu
tych nak³adów przez op³aty dostêpu.
Poziom stawek za dostêp do linii KDP ma wp³yw na wejœcie nowych operatorów. Wp³ynie równie¿ na wzrost konkurencyjnoœci przewozów ³adunków
w stosunku do przewozu pasa¿erów transportem lotniczym i dalekobie¿nym
autobusowym. Zwiêkszeniu ulegn¹ tak¿e korzyœci skali dziêki op³atom dostêpu
za eksploatacjê tych linii. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby przedstawiæ ekonomiczne modele eksploatacji linii KDP.

1. Ekonomiczna istota eksploatacji modeli kolei du¿ych prêdkoœci
w d¹¿eniu do osi¹gniêcia interoperacyjnoœci
Przewozy pasa¿erów kolejami du¿ych prêdkoœci to dynamicznie rozwijaj¹cy
siê segment rynku przewozów kolejowych w Unii Europejskiej. Od pocz¹tku
ich powstania przyjêto koncepcjê techniczn¹ KDP, któr¹ oparto na stwierdzeniu,
¿e na wydzielonych odcinkach mog¹ one osi¹gn¹æ maksymaln¹ prêdkoœæ. Dopiero dyrektywa 96/48 okreœli³a, ¿e infrastruktura dla przewozów KDP winna
sk³adaæ siê z trzech ró¿nych rodzajów linii:
– specjalnie zbudowanych odcinków linii dla poci¹gów o prêdkoœci 250 km/h
i wy¿szej;
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– zmodernizowanych linii tradycyjnych na obszarach zurbanizowanych, na
których prêdkoœæ KDP musi byæ dostosowana do wystêpuj¹cych ograniczeñ
w celu zapewnienia bezpieczeñstwa przewozu i ochrony œrodowiska;
– d¹¿enia do realizacji interoperacyjnoœci przewozów KDP w poszczególnych
krajach cz³onkowskich posiadaj¹cych sieæ tych kolei oraz kolei ograniczonych
prêdkoœci2.
Celem g³ównym tej dyrektywy by³o d¹¿enie do zapewnienia u³atwieñ
zwi¹zanych z realizacj¹ przewozów miêdzynarodowych KDP i kolei tradycyjnej
na nieujednoliconym rynku przewozu osób w UE. Kraje te zobowi¹zano do
harmonizacji linii kolei du¿ych prêdkoœci i taboru, a tak¿e kolei tradycyjnych.
Mia³o to na celu ujednolicenie, tj. stworzenie w pasa¿erskich przewozach miêdzynarodowych interoperacyjnoœci sieci linii kolei du¿ych prêdkoœci i tradycyjnych.
Z punktu widzenia d¹¿enia do osi¹gniêcia interoperacyjnoœci nale¿y wyró¿niæ cztery modele wspó³pracy KDP. Model wy³¹cznoœci sieci wystêpuje w krajach Azji Dalekowschodniej, natomiast na rynku unijnym wystêpuj¹ modele
mieszane.
Pierwszy z nich, to model wy³¹cznoœci przewozów KDP. Po raz pierwszy
znalaz³ on zastosowanie w 1964 r. w Japonii, gdzie koleje tradycyjne by³y
w¹skotorowe, o szerokoœci toru 1063 mm. Zadecydowano, ¿e wszystkie linie
KDP bêd¹ mia³y szerokoœæ normalnotorow¹, tj. 1435 mm. Jej g³ówn¹ zalet¹ jest
to, ¿e przewoŸnicy kolejowi s¹ rynkowo niezale¿ni, co oznacza, ¿e nie eksploatuj¹ wspólnych zasobów. Umo¿liwi³o to szybkie sprywatyzowanie maj¹tku, kiedy japoñskie koleje (JNR) zbankrutowa³y. Prywatyzacjê mo¿na by³o sprawnie
przeprowadziæ, gdy¿ aktywa maj¹tku, jak i infrastrukturê mo¿na by³o wyceniæ.
Drugi model ma strukturê mieszan¹, poci¹gi KDP poruszaj¹ siê po liniach
tradycyjnych. Charakterystyczny jest dla francuskich poci¹gów TGV, poruszaj¹
siê one po prostych liniach kolejowych wybudowanych dla przewozów tymi
poci¹gami oraz zmodernizowanych odcinkach infrastruktury liniowej dostosowanej do tych przewozów.
Trzeci model wspó³pracy jest mieszany, poci¹gi tradycyjne wje¿d¿aj¹ na linie
poci¹gów szybkich. Znalaz³ on zastosowanie w Hiszpanii, gdzie poci¹gi tradycyjne o przesuwnych osiach wózków systemu TALGO wje¿d¿aj¹ na linie
poci¹gów szybkich AVE.
Czwarty model wspó³pracy KDP z kolejami tradycyjnymi jest w pe³ni mieszany. W modelu tym poci¹gi szybkich kolei poruszaj¹ siê po liniach tradycyjnych, a tak¿e poci¹gi tradycyjne wykorzystuj¹ infrastrukturê liniow¹ KDP. Model ten zosta³ zastosowany w Niemczech i we W³oszech dla poci¹gów Pendolino z wychylnym pud³em wagonów. W wyniku zastosowania tej technologii
2

European Commission Council Directive 96/48 EC on the Interoperability of the trans-European
high speed rail system, Brussels 1996.
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przewozu pasa¿erów uzyskano mniejsz¹ kapita³och³onnoœæ budowy linii, przy
czym zmniejszono czêstotliwoœæ kursowania poci¹gów. By³o to skutkiem ³¹czenia przewozów pasa¿erskich i towarowych, co zmniejszy³o przepustowoœæ linii
na nadmiernie obci¹¿onych przewozami odcinkach. Koszt alternatywny eksploatacji tych linii jest wiêkszy, poniewa¿ wystêpuje wiêksze natê¿enie przewozów
w porównaniu z innymi modelami. Linie te ulegaj¹ szybszemu zu¿yciu i wymagaj¹ czêstych napraw. Wp³ywy z op³at za ich wykorzystanie s¹ wiêksze3.
W zwi¹zku z powy¿szym powstaje pytanie, jaka powinna byæ polityka UE,
by zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ przewozów KDP i zwrot nak³adów na budowê
linii do przewozów realizowanych zgodnie z przedstawionymi modelami mieszanymi, które ³¹cz¹ przewozy tradycyjne i KDP. Otó¿, zale¿y ona g³ównie od
stawek op³at dostêpu do linii kolejowych, które s¹ ustalane oddzielnie w ka¿dym kraju.

2. Zasady ustalania stawek op³at dostêpnoœci do linii kolejowych
a konkurencyjnoœæ kolei du¿ych prêdkoœci
Stawki op³at dostêpu do infrastruktury kolejowej maj¹ z jednej strony zapewniæ swobodny dostêp do linii dla nowych przewoŸników, a z drugiej strony
op³acalnoœæ ich zarz¹dcom. Po dyskusjach nad ró¿nymi elementami op³at przy
ustalaniu wysokoœci stawek oparto siê na spo³ecznych kosztach krañcowych
z narzutem zysku. Mar¿e zastosowano tam, gdzie mo¿liwe jest osi¹gniêcie zysku
zgodnie z zasad¹, ile rynek wytrzyma.
Europejska Konferencja Ministrów Transportu dokona³a przegl¹du op³at dostêpu do infrastruktury kolejowej w krajach Unii Europejskiej. Zastosowa³a
jedn¹ z trzech metod pobierania op³at za dostêp do infrastruktury liniowej, czyli
opart¹ na spo³ecznych kosztach krañcowych transportu (Social Marginal Cost,
SMC). Okreœlaj¹ one kompensacjê dla ró¿nicy miêdzy wp³ywami z op³at za dostêp do infrastruktury a kosztami jej u¿ytkowania przez przewoŸników.
Zastosowano te¿ podwy¿ki op³at dostêpu, które maj¹ na celu okreœlenie
spo³ecznych kosztów krañcowych. Jest to najlepsza metoda ustalania efektywnoœci infrastruktury (ang. trade off) i wysokoœci dotacji z bud¿etu pañstwa.
Spo³eczne koszty krañcowe, SMC, mog¹ siê równaæ dotacjom FC lub je przewy¿szaæ4.
W praktyce rz¹dy stosuj¹ dotacjê FC wówczas, gdy podziel¹ koszty utrzymania infrastruktury liniowej pomiêdzy przewoŸników. Spo³eczne koszty krañco-

3

4

Economic Analysis of High Speed Rail in Europe, ed by G. de Rus, J. Barron, J. Campos, P. Gegnapain,
Ch. Nash, A. Ulied, R. Vickerman, Fundacion B3 VA, Bilbao 2009.
European Committee Ministry of Transport, Charges for the use of infrastructure in ECTM Railways, Report and Recommendations, Paris 2005.
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we znajduj¹ efektywne zastosowanie przez dostosowanie op³at dostêpu infrastruktury do mo¿liwoœci rynku.
D¹¿yæ nale¿y do ustalenia metody ewidencji kosztów krañcowych utrzymania infrastruktury i kosztów zewnêtrznych przewozów kolejowych KDP. Jaki to
ma wp³yw na ustalenie op³at dostêpu na takim poziomie, aby móg³ to przyj¹æ
rynek?
Krótkookresowe koszty infrastruktury dotycz¹: eksploatacji infrastruktury,
ochrony œrodowiska, wypadków oraz ograniczeñ czêstotliwoœci kursowania
poci¹gów.
Kszta³towanie op³at dostêpu do infrastruktury rozpatrzone zostanie z punktu widzenia kosztów jej eksploatacji. Otó¿ koszty eksploatacji infrastruktury s¹
wynikiem ruchu poci¹gów. Jeœli wrasta jego natê¿enie, to linie, po których siê
poruszaj¹ poci¹gi, ulegaj¹ szybszemu zu¿yciu. W efekcie nastêpuje zwiêkszenie
kosztów ich utrzymania bie¿¹cego, a w przysz³oœci modernizacji linii kolejowych.
W warunkach funkcjonowania monopolistycznego operatora KDP na liniach
krajowych, efektywn¹ drog¹ uzyskania zwrotu z poniesionych nak³adów na budowê i eksploatacjê linii kolejowej jest zastosowanie taryfy dwuczêœciowej.
W wyniku jej zastosowania zostaje prawid³owo okreœlona sk³onnoœæ operatora
do obliczenia kosztów krañcowych dla dodatkowej pracy eksploatacyjnej
poci¹go/km. Wówczas bowiem pozostawia siê operatorowi mo¿liwoœæ podjêcia
decyzji w sprawie nak³adów na odtworzenie infrastruktury liniowej i zakup taboru5. Tak¹ taryfê op³at dostêpu zastosowano dla poci¹gów Eurostar eksploatowanych w relacji Londyn–Pary¿ przez Kana³ La Manche. W jej sk³ad wchodz¹
sta³e koszty administracji, roczne op³aty rezerwacji dla ka¿dego poci¹gu przeje¿d¿aj¹cego przez tunel i dodatkowe op³aty za poci¹go/pasa¿era. Ten ostatni miernik pracy eksploatacyjnej bierze pod uwagê wskaŸnik zape³nienia poci¹gów
(ang. load factor)6.
Eurostar od powstania w 1994 r. do 2013 r. przewióz³ 145 mln pasa¿erów.
Rz¹d brytyjski, posiadaj¹cy 40% udzia³ów w holdingu Eurostar, w 2013 r. otrzyma³ 7,4 mln GBP dywidendy (ca³kowity zysk holdingu w 2013 r. wyniós³ 52 mln
GBP). Pozosta³ymi udzia³owcami Eurostaru s¹ koleje francuskie SNCF (55%)
i koleje belgijskie (5%). Rz¹d brytyjski zamierza na pocz¹tku 2015 r. sprzedaæ
swoje udzia³y w holdingu prywatnym inwestorom. Spodziewa siê, ¿e uzyska
z tej prywatyzacji 20 mld GBP7.
Powstaje jednak problem, jakie zastosowaæ metody ustalania cen dostêpu dla
nowo wchodz¹cych przewoŸników. Jeœli zostan¹ oni obci¹¿eni op³atami, które
5

6
7

M. Sanchez-Borras, Ch. Nash, P. Abrantes, A. Lopez-Pita, Rail access charges and the competitiveness
of high speed trains, „Transport Policy” 2010, nr 17, s. 109, journal homepage: www.elsevier.com/locate/tranpol.
Eurotunnel, 2008, Eurotunnel network statement, www.Eurotunnel.com [dostêp 12.09.2014].
Eurostar rail stake tauted for sale by UK government, BBC news business dot.com [dostêp
13.10.2014].
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s¹ oparte tylko na kosztach krañcowych, to znajd¹ siê w korzystniejszej sytuacji
w stosunku do monopolisty. Zniszczy to wówczas jego zdolnoœæ do odzyskania
poniesionych kosztów inwestycyjnych budowy kapita³och³onnych linii KDP.
Jest to argument, by podnieœæ op³aty dla nowo wchodz¹cych przewoŸników8.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e op³aty za dostêp do linii du¿ych prêdkoœci ró¿ni¹ siê
w poszczególnych krajach, lecz mo¿na wymieniæ kilka wspólnych cech:
– wiêkszoœæ z nich zastosowa³a wy¿sze mar¿e ni¿ koszty krañcowe cen dostêpu
do infrastruktury liniowej KDP;
– ceny rynkowe op³at dostêpu znalaz³y zastosowanie w tych krajach, w których
mar¿e op³at s¹ wy¿sze ni¿ krañcowe koszty spo³eczne. Regulacje w poszczególnych krajach przyjmuj¹ ró¿ne kryteria ich ustalania w zale¿noœci od: rodzaju poci¹gów pasa¿erskich, ich lokalizacji na liniach i przewozów w ci¹gu
dnia;
– zastosowane mar¿e op³at na liniach du¿ych prêdkoœci s¹ wy¿sze w wiêkszoœci krajów ni¿ ich optymalna wartoœæ, poza przypadkiem KDP we W³oszech.
Jest to jedyny kraj, w którym nie zastosowano odp³atnoœci za budowê kapita³och³onnej infrastruktury kolejowej KDP.
Wp³yw wielkoœci stawek op³at na wzrost konkurencji przewozów KDP jest
istotny. Na rynku przewozów pasa¿erskich, gdzie udzia³ KDP wynosi poni¿ej
70%, nast¹pi³o zmniejszenie op³at dostêpu do 6–8 EUR za poci¹go/km. Zmniejszenie cen dostêpu o oko³o 22–38% mo¿e przynieœæ wzrost udzia³u w rynku
o 14%9.
Reasumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e wysokoœæ
op³at za dostêp do infrastruktury liniowej ma istotny wp³yw na otwarcie rynku
dla operatorów KDP na liniach miêdzynarodowych i krajowych.

Podsumowanie
Aktualna legislacja europejska wymaga ustalenia przejrzystych i niedyskryminuj¹cych op³at za dostêp do infrastruktury liniowej KDP. Wszêdzie tam, gdzie
jest to finansowo mo¿liwe do zastosowania, powinny byæ one oparte na krótkookresowych, krañcowych kosztach spo³ecznych z mar¿¹. Szacuje siê, ¿e dla
krótkookresowych kosztów zu¿ycia linii KDP mar¿a powinna wynosiæ oko³o
2 EUR za poci¹go/km bez uwzglêdniania kosztów ochrony œrodowiska.
Mar¿e mog¹ znaleŸæ zastosowanie jako sta³a op³ata w dwuczêœciowej taryfie,
która ma dotyczyæ rezerwacji przepustowoœci linii lub osi¹gniêcia zysku za jej
8

9

W.J. Baumol, Some subtle issues in railroad regulation, „International Journal of Transport Economics” 1983, nr 10.
M. Sanchez-Borras, A. Lopez-Pita, Rail access charges: how to convert them into the tool for strengthening international high performance trailway passengers services, Proceedings of the 8JD World Congress
on Railway Research (WCRR) 2008, May 2008, COEX, Seoul Korea.
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wykorzystanie. Jednak¿e otwarcie dla poci¹gów rynku miêdzynarodowych
przewozów pasa¿erskich w 2010 r. stwarza problem utrzymania sta³ej op³aty
dostêpu.
Nak³ady na linie KDP s¹ kapita³och³onne i nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e rz¹dy
pañstw, w których takie linie wystêpuj¹, d¹¿¹ do ich odzyskania przez pobieranie op³at dostêpu do infrastruktury. Nale¿y jednak podchodziæ do tego problemu bardzo ostro¿nie, gdy¿ w rezultacie podniesienia mar¿y zmniejszeniu ulegaj¹ korzyœci spo³eczne wynikaj¹ce z ich powstania. Ponadto skutkuje to
zmniejszeniem czêstotliwoœci przewozów poci¹gów KDP, prowadz¹c do utraty
udzia³ów na rynku przewozów na rzecz konkurencyjnych ga³êzi transportu np.
transportu lotniczego.
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WYDATKI SAMORZ¥DÓW WOJEWÓDZTW
NA TRANSPORT KOLEJOWY W POLSCE
W ROKU 2012
Streszczenie: Na tle rozwa¿añ o znaczeniu samorz¹du województwa w systemie finansów sektora samorz¹dowego zaprezentowana zosta³a struktura ich wydatków
w 2012 r. Szczególne znaczenie przypisano zagadnieniom samodzielnoœci dochodowej, traktuj¹c je jako fundament samorz¹dnoœci i swobody w realizacji zadañ w³asnych. Zwrócono uwagê na wzrost samodzielnoœci dochodowej województw w latach
2003–2012, mimo ¿e oparty on zosta³ przede wszystkim na stosunkowo wysokim
udziale w podatku dochodowym od osób prawnych, który wykazuje siln¹ tendencjê
do wahañ koniunkturalnych, utrudniaj¹c planowanie bud¿etowe. Co wiêcej, dochody
z tego tytu³u kumuluj¹ siê w województwach zamo¿nych o silnej bazie podatkowej
(przede wszystkim województwa mazowieckie, dolnoœl¹skie, œl¹skie i wielkopolskie).
Transport pozostaje najwa¿niejsz¹ kategori¹ wydatków samorz¹dów województw
w odniesieniu do wydatków bie¿¹cych i maj¹tkowych. Finansowanie transportu kolejowego kolejny rok pozostaje na stabilnym poziomie z nieznaczn¹ tendencj¹ wzrostow¹
dla wydatków bie¿¹cych, z których najistotniejsz¹ czêœæ stanowi realizacja umów
o wykonywanie przewozów z operatorami kolejowymi.
S³owa kluczowe: transport kolejowy, finanse jednostek samorz¹du terytorialnego

EXPENDITURES OF REGIONAL SELF-GOVERNMENTS
IN RAILWAY TRANSPORT IN POLAND IN 2012
Abstract: Considerations on an importance of regional self-government for finances
of self-governmental sector are a base for presentation of structure of its expenditures
in 2012. Particular importance was attributed to the issue of income independence,
treating it as the foundation of self-government and freedom in execution of its own
tasks. Attention was paid to the significant increase in the growth of income independence of Polish regions between 2003 and 2012, although it was based primarily
on the relatively high share of CIT, which exhibits a strong tendency to fluctuations,
making budgetary planning difficult. Moreover, the income from CIT cumulates in affluent provinces with a strong tax base (primarily Mazowieckie, Lower Silesia, Silesia
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and Wielkopolskie). Transportation remains the most important category of spending
for regional governments in relation to current and investment expenditure. Financing of passenger railway transport remained stable with a slight upward trend for
current expenditure, of which the most important part is the execution of transport
agreements with rail operators.
Keywords: rail transport, finances of self-government units

Wprowadzenie
Odtworzenie samorz¹du terytorialnego by³o jednym z fundamentów odbudowy pañstwa polskiego po roku 1989. W pierwszym etapie reformy administracyjno-samorz¹dowej utworzono blisko 2500 gmin, charakteryzuj¹cych siê
du¿ym zró¿nicowaniem potencja³u ekonomicznego i spo³ecznego. Pozostawiono podzia³ administracyjny z 49 województwami rz¹dowymi.
Kryzys finansów publicznych, przekszta³cenia rynku przewozów pasa¿erskich i brak spójnej polityki transportowej pañstwa wzglêdem transportu kolejowego przy s³aboœci ówczesnego przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje
Pañstwowe spowodowa³y zapaœæ rynku kolejowych przewozów pasa¿erskich.
Segmentem dotkniêtym najg³êbszym spadkiem by³y kolejowe przewozy regionalne, dla których zbyt póŸno powsta³ odrêbny system wsparcia w postaci regulacji i finansowania. Praktyka zawieszania przewozów pasa¿erskich oparta na
niejasnych kryteriach nie mog³a spotkaæ siê z odpowiedni¹ reakcj¹ gminnych
w³adz samorz¹dowych. Ze wzglêdu na rozdrobnienie decyzyjne i brak kompetencji nie by³y one odpowiednim partnerem dla ówczesnego PKP. Dopiero
powo³anie do ¿ycia w 1999 r. samorz¹dowo-rz¹dowych województw stworzy³o
warunki dla stopniowych zmian w strukturze podmiotowej rynku kolejowych
przewozów pasa¿erskich. W efekcie samorz¹dy województw sta³y siê kluczowym interesariuszem na kolejowym rynku przewozów pasa¿erskich, dysponuj¹c coraz wiêkszymi œrodkami na organizowanie i finansowanie przewozów
o charakterze s³u¿by publicznej.

1. Gospodarka finansowa samorz¹du województwa w roku 2012
Sektor samorz¹dowy obejmuje gminy, powiaty ziemskie, miasta na prawach
powiatu i województwa. Znaczenie samorz¹du terytorialnego w finansach publicznych systematycznie roœnie ze wzglêdu na zwiêkszanie zakresu jego zadañ,
a co za tym idzie, równie¿ dochodów i wydatków na ich realizacjê. Pocz¹wszy
od 2007 r. wydatki samorz¹dów terytorialnych w Polsce wzros³y o 35%,
osi¹gaj¹c w 2012 r. poziom 177,4 mld PLN (por. rys. 1). Deficyt wyniós³ oko³o
3 mld PLN i w porównaniu do lat ubieg³ych zosta³ ograniczony. Na taki stan
rzeczy wp³ynê³y z jednej strony dzia³ania dostosowawcze jednostek samorz¹du
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terytorialnego, które w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowej ustawy o finansach
publicznych zobowi¹zane zosta³y do ostro¿niejszego planowania bud¿etowego,
z drugiej zaœ – finalizacja du¿ych projektów inwestycyjnych i taborowych
wspó³finansowanych ze œrodków europejskich.
Sektor samorz¹dowy, realizuj¹c zadania z wielu obszarów spo³eczno-gospodarczych, posiada okreœlone ustawowo Ÿród³a dochodów, które dziel¹ siê na
dochody w³asne, dotacje i subwencje. O rzeczywistym zakresie samorz¹dnoœci
œwiadczy zdolnoœæ jednostki samorz¹du terytorialnego do realizacji zadañ w³asnych na bazie w³asnych dochodów.
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Rysunek 1. Dochody i wydatki jednostek samorz¹du terytorialnego (JTS) w Polsce w latach
2007–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.; Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.; Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r.; Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.; Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012,
Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Znaczenie samorz¹du województwa ros³o stopniowo wraz z rozszerzaniem
zakresu jego kompetencji i dziêki zmianom w strukturze jego dochodów. Ustawa o finansach publicznych z 2003 r.2 wprowadzi³a istotne zmiany w strukturze
dochodów samorz¹dów, w szczególnoœci samorz¹du województwa, opieraj¹c je
na znacznie wy¿szym ni¿ poprzednio udziale w podatku od osób prawnych
(14,75% w 2012 r.). Uzupe³nieniem Ÿród³a dochodów o wysokiej podatnoœci na
2

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, Dz. U. z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966.
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wahania koniunkturalne jest udzia³ w podatku od osób fizycznych (1,60%
w 2012 r.). Porównuj¹c strukturê bazy dochodowej gmin i powiatów grodzkich
z samorz¹dem województwa, nale¿y wskazaæ na brak bardziej stabilnych dochodów w³asnych, takich jak np. podatek od nieruchomoœci. Niemniej samodzielnoœæ dochodowa samorz¹du województwa znacz¹co wzros³a z 16% w 2003 r.
do 43% w 2012 r., przy czym jego udzia³ w dochodach ogó³em sektora samorz¹dowego wzrós³ nieznacznie (z ok. 6% w 2003 r. do ok. 9% w 2012 r.), co
przedstawiono na rysunku 2.
70
miasta_powiaty_2012
60

Samodzielnoœæ dochodowa

miasta_powiaty_2003
50
województwa_2012

gminy_2003
gminy_2012

40
powiaty_ziemskie_2012
30
20
województwa_2003

10
0

powiaty_ziemskie_2003
0

10

20

30

40

50

Udzia³ w dochodach JST ogó³em (w %)

Rysunek 2. Samodzielnoœæ dochodowa i udzia³ poszczególnych szczebli jednostek
samorz¹du terytorialnego (JST) w ich dochodach ogó³em w roku 2003 i 2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.; Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Najistotniejszym sk³adnikiem dochodów w³asnych samorz¹du województwa jest udzia³ w podatku od osób prawnych, który w 2012 r. wyniós³ 4,39 mld PLN,
co stanowi³o ponad 2/3 ogó³u dochodów w³asnych tego szczebla samorz¹du
terytorialnego w Polsce. W przekroju województw zwraca uwagê silne zró¿nicowanie udzia³u w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa w strukturze dochodów bud¿etu województwa w 2012 r. Najwy¿szy ich udzia³ posiada³y województwa silne gospodarczo, tj. mazowieckie, dolnoœl¹skie, œl¹skie
i wielkopolskie, zawy¿aj¹c œredni¹ dla wszystkich województw, która w 2012 r.
wynios³a 36% (por. tab. 1).
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Tabela 1. Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
w strukturze dochodów bud¿etu województwa w 2012 r. (w %)
Województwo

Udzia³y CIT i PIT w dochodach
województw w 2012 r.

Dolnoœl¹skie

45,96

Kujawsko-pomorskie

27,99

Lubelskie

20,41

Lubuskie

19,56

£ódzkie

35,48

Ma³opolskie

30,33

Mazowieckie

62,93

Opolskie

22,28

Podkarpackie

23,60

Podlaskie

15,15

Pomorskie

31,63

Œl¹skie

41,06

Œwiêtokrzyskie

16,02

Warmiñsko-mazurskie

14,92

Wielkopolskie

40,44

Zachodniopomorskie

19,76

Razem

35,89

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etów
samorz¹dów województw za 2012 r.

Najwy¿sza samodzielnoœæ dochodowa cechowa³a powiaty grodzkie, które
posiadaj¹ najsilniejsz¹ i najbardziej zró¿nicowan¹ bazê dochodow¹ opart¹ m.in.
na udzia³ach w podatku PIT, CIT, podatku od nieruchomoœci i podatku od czynnoœci cywilno-prawnych. Czêœæ z nich posiada ponadto du¿e zasoby maj¹tku
umo¿liwiaj¹ce generowanie wysokich dochodów maj¹tkowych.
Jak zosta³o przedstawione na rysunku 2 udzia³ samorz¹du województwa
w dochodach sektora samorz¹dowego wyniós³ w 2012 r. 8,6%, co odpowiada³o
kwocie 15,2 mld PLN. Wydatki samorz¹dów województw osi¹gnê³y 15,8 mld
PLN, w wyniku czego deficyt bud¿etowy wyniós³ 0,52 mld PLN. W 2012 r. 14 samorz¹dów województw odnotowa³o deficyt, a dwa – nadwy¿kê bud¿etow¹.
Relacja deficytu do dochodów samorz¹du województwa wynios³a 3,44%, przy
dwukrotnie ni¿szej wartoœci dla ca³ego sektora samorz¹dowego (1,72%). Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e samorz¹d województwa, realizuj¹c szeroki program inwestycyjny (przede wszystkim przez Regionalne Programy Operacyjne na lata
2007–2013), osi¹gn¹³ w ostatnich latach wysoki i stabilny udzia³ wydatków
maj¹tkowych, w 2009 r. wynosi³ niemal 49%, a w 2012 r. wynosi³ 38,8%, co ukazano na rysunku 3. Odpowiada³o to kwocie 5,95 mld PLN w 2012 r.
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Tak wysoki udzia³ wydatków maj¹tkowych w strukturze wydatków ogó³em
jest cech¹ charakterystyczn¹ samorz¹du województwa i stanowi potwierdzenie
jego znacz¹cej roli w modernizacji infrastruktury technicznej Polski. Porównanie udzia³u wydatków maj¹tkowych samorz¹du województwa na tle pozosta³ych jednostek samorz¹du terytorialnego w Polsce w 2011 i 2012 r. przedstawiono w tabeli 2.
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Rysunek 3. Udzia³ wydatków maj¹tkowych w strukturze wydatków ogó³em samorz¹dów
województw w latach 2007–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etów samorz¹dów województw za lata 2007–2012.

Tabela 2. Udzia³ wydatków maj¹tkowych w ogólnej kwocie wydatków
dla jednostek samorz¹du terytorialnego (JTS) w 2011 i 2012 r. (w %)
2011

2012

Gminy

JST

22,9

18,1

Powiaty ziemskie

18,7

12,5

Powiaty grodzkie

21,2

19,9

Województwa

40,5

37,8

Ogó³em JST

23,4

19,7

ród³o: Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013, s. 19.

Struktura wydatków samorz¹du województwa zdeterminowana jest jego
kompetencjami wynikaj¹cymi z ustawy o samorz¹dzie województwa. Ponad 1/3

Wydatki samorz¹dów województwa na transport kolejowy w Polsce w roku 2012

163

ogó³u wydatków samorz¹dy województw przeznaczy³y na transport, a 10% na
rolnictwo. Niewiele ni¿szy udzia³ (odpowiednio 9,2% i 8,6%) w wydatkach
w 2012 r. mia³y administracja publiczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co przedstawia rysunek 4. Wymienione dzia³y odpowiada³y za blisko
2/3 ogó³u wydatków samorz¹dów województw w 2012 r.
pozosta³e
22,0%

transport i ³¹cznoœæ
37,9%

ochrona zdrowia
6,0%
oœwiata i wychowanie
6,1%

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
8,6%

administracja publiczna
9,2%

rolnictwo i ³owiectwo
10,2%

Rysunek 4. Struktura wydatków ogó³em samorz¹du województwa w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.

pozosta³e
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ochrona zdrowia
12,7%

kultura i ochrona
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Rysunek 5. Struktura wydatków maj¹tkowych samorz¹du województwa w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdanie z wykonania bud¿etu pañstwa za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
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Odmiennie przedstawia siê struktura wydatków maj¹tkowych samorz¹dów
województw, zaprezentowano j¹ na rysunku 5. Dominacja dzia³u transport
i ³¹cznoœæ jest jeszcze wiêksza ni¿ w przypadku wydatków ogó³em i siêgnê³a
niemal po³owy wszystkich wydatków maj¹tkowych województw w 2012 r. (49,8%).
Znaczny udzia³ w wydatkach maj¹tkowych (odpowiednio 14,8% i 12,7%) cechowa³ rolnictwo i ochronê zdrowia. Na wspomniane trzy dzia³y przypad³o w 2012 r.
ponad 77% ogó³u wydatków maj¹tkowych województw.

2. Samorz¹d województwa na rynku kolejowych przewozów
pasa¿erskich w roku 2012
Rola samorz¹du województwa od tzw. „usamorz¹dowienia” kolejowych
przewozów pasa¿erskich w regionie (przejêcia kompetencji w zakresie organizowania i finansowania kolejowych przewozów pasa¿erskich) podlega³a ewolucji. W pocz¹tkowym okresie samorz¹d województwa, pe³ni¹c formalnie rolê
organizatora przewozów, dysponowa³ zbyt szczup³¹ baz¹ dochodow¹ dla efektywnego egzekwowania regionalnej polityki transportowej, w której transport
kolejowy móg³by odgrywaæ rolê do jakiej predestynuj¹ go jego cechy eksploatacyjno-ekonomiczne.
Zmiana struktury dochodów samorz¹du województwa pozwoli³a na bardziej efektywne organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów pasa¿erskich, choæ dyskusyjny pozostaje proces dynamicznego usamorz¹dowienia poda¿owej strony tego rynku.
Wydatki na transport samorz¹du województwa w 2012 r. wynios³y 5,93 mld
PLN. W ich strukturze kolejowe przewozy pasa¿erskie stanowi³y 28,9% (por.
rys. 6). Najwiêksze wydatki przypad³y na drogi publiczne wojewódzkie, a 10,5%
na krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe. Wydatki na transport kolejowy
stanowi³y w 2012 r. 10,84% ogó³u wydatków samorz¹dów województw.
W strukturze wydatków na transport kolejowy, na które w 2012 r. samorz¹dy
województw przeznaczy³y 1,72 mld PLN3, zaledwie 18% (308,5 mln PLN) stanowi³y wydatki maj¹tkowe (por. rys. 7), co w porównaniu do roku 2011 stanowi
spadek o oko³o 423 mln PLN4. Wœród wydatków maj¹tkowych dominowa³y zakupy i modernizacja taboru kolejowego. Oko³o 42% wydatków maj¹tkowych na
transport kolejowy w 2012 r. przypada³o na zaledwie 3 województwa, tj. œl¹skie,
mazowieckie i ³ódzkie. Dwa samorz¹dy województwa przeznaczy³y œrodki na
dokapitalizowanie samorz¹dowych operatorów kolejowych (wielkopolskie
3

4

Uwzglêdniono wydatki w dziale 60001 transport kolejowy, 60002 infrastruktura kolejowa oraz
œrodki na podwy¿szenie kapita³u Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., której 100% akcjonariuszem jest samorz¹d województwa pomorskiego.
M. Wo³ek, Wydatki samorz¹dów województw na transport kolejowy w 2011 r., „Technika Transportu
Szynowego” 2012, nr 10, s. 48.

Wydatki samorz¹dów województwa na transport kolejowy w Polsce w roku 2012

pasa¿erskie przewozy
autobusowe
10,5%

165

pozosta³e
2,9%

drogi publiczne
wojewódzkie
57,7%

przewozy kolejowe
28,9%

Rysunek 6. Struktura wydatków samorz¹du województwa na transport w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etów samorz¹dów województw za 2012 r.

wydatki maj¹tkowe
18%

wydatki bie¿¹ce
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Rysunek 7. Struktura wydatków samorz¹du województwa na transport kolejowy w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etów samorz¹dów województw za 2012 r.

i ³ódzkie), natomiast samorz¹d województwa pomorskiego przeznaczy³ ponad
30 mln PLN na podwy¿szenie kapita³u spó³ki celowej Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., której zadaniem jest budowa kluczowego elementu infrastruktury
kolejowej regionu. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e najwiêksze projekty taborowe
wspó³finansowane ze œrodków europejskich i realizowane w ramach Regionalnych Programów Europejskich zosta³y zakoñczone do roku 2011. Œrodki przeznaczone na modernizacjê i zakup taboru kolejowego cechowa³a bardzo zró¿nicowana struktura. Pochodzi³y one ze œrodków w³asnych, œrodków europejskich,
dotacji celowej bud¿etu pañstwa oraz z Funduszu Kolejowego. W niewielkim
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zakresie kontynuowane by³y zró¿nicowane formy pozyskania taboru, np. leasing
finansowy – województwo lubelskie pokry³o koszty leasingu finansowego piêciu elektrycznych zespo³ów trakcyjnych, które zosta³y przekazane operatorowi
w 2011 r. W strukturze wydatków maj¹tkowych kontynuowany by³ trend pozyskiwania przez samorz¹dy u¿ywanych elektrycznych zespo³ów trakcyjnych, które nastêpnie poddawane by³y modernizacji (m.in. województwo dolnoœl¹skie
i wielkopolskie).
Zasadnicza czêœæ wydatków bie¿¹cych na transport kolejowy w 2012 r. zosta³a przeznaczona na realizacjê umów o wykonywanie przewozów z operatorami kolejowymi. Na ten cel przeznaczono 1261 mln PLN, co oznacza wzrost
o oko³o 50 mln PLN w porównaniu do roku 2011.
Œrodki przeznaczone na realizacjê umów o wykonywanie przewozów by³y
zró¿nicowane w przekroju województw. Po uwzglêdnieniu potencja³u demograficznego (kryterium wartoœci rekompensaty dla operatorów kolejowych
w przeliczeniu na jednego mieszkañca) i bazy dochodowej (kryterium sumy dochodów z tytu³u udzia³u w podatku PIT i CIT w przeliczeniu na jednego mieszkañca), mo¿na wskazaæ na znaczne zró¿nicowanie regionów. Do grupy województw o wysokich wydatkach na rekompensaty per capita, ale ni¿szym od
œredniej krajowej potencjale dochodowym, zaliczono kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i opolskie. Grupê samorz¹dów województw o najwy¿szym
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Rysunek 8. Województwa ze wzglêdu na potencja³ demograficzny i rekompensaty dla operatorów kolejowych w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etów samorz¹dów województw za 2012 rok.
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potencjale dochodowym i wysokim poziomie rekompensat per capita tworzy³y
województwa mazowieckie i dolnoœl¹skie. Województwami najbardziej zbli¿onymi do œrednich wartoœci dla Polski by³y natomiast œl¹skie, pomorskie i wielkopolskie. Grupê o najni¿szym potencjale dochodowym per capita i ni¿szymi od
œredniej wydatkami na rekompensaty dla operatorów kolejowych w 2012 r. by³y
województwa œwiêtokrzyskie, podkarpackie i podlaskie.

Podsumowanie
Transport i ³¹cznoœæ pozostawa³y najpowa¿niejsz¹ kategori¹ wydatków samorz¹du województwa w 2012 r. W dziale tym dominowa³y wydatki na drogi
wojewódzkie, niemniej jednak wydatki na transport kolejowy cechuje stabilny
poziom i nieznaczna tendencja wzrostowa w zakresie wydatków bie¿¹cych.
Wydatki na transport kolejowy by³y w 2012 r. istotn¹ czêœci¹ bud¿etów samorz¹dów województw, stanowi³y blisko 11% ogó³u ich wydatków. Zasadnicz¹
czêœæ wydatków (82%) stanowi³y wydatki bie¿¹ce, przede wszystkim na realizacjê umów o wykonywanie przewozów z operatorami kolejowymi. Zmniejszenie
siê udzia³u wydatków maj¹tkowych (w porównaniu do roku 2011) wynika³o
z zakoñczenia wiêkszoœci wieloletnich programów pozyskiwania taboru kolejowego. Niektóre samorz¹dy przy pozyskiwaniu taboru kolejowego wykorzystuj¹
leasing.
Pog³êbiona analiza oparta na kryteriach potencja³u dochodowego i wydatkach na rekompensaty dla operatorów pozwoli³a na wyodrêbnienie kilku grup
województw, wœród których na uwagê zas³uguj¹ kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie i opolskie, a wiêc jednostki samorz¹du terytorialnego o wysokich
wydatkach na rekompensaty per capita, ale ni¿szym od œredniej krajowej potencjale dochodowym.
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PROBLEMY KSZTA£TOWANIA JAKOŒCI US£UG
W TRANSPORCIE DROGOWYM £ADUNKÓW
W OPINIACH PRZEDSIÊBIORCÓW
Streszczenie: W opracowaniu podjêto próbê zdefiniowania czynników determinuj¹cych kszta³towanie jakoœci na rynku us³ug transportu drogowego ³adunków. Na
podstawie literatury wyodrêbniono zbiory uwarunkowañ istotnego oddzia³ywania
na jakoœæ œwiadczonych us³ug. Do zbiorów tych nale¿¹ czynniki, które wynikaj¹
z: procesów umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci gospodarczej podmiotów, formalnoprawnych aspektów dzia³alnoœci transportowej, ekonomicznych problemów jakoœci,
innowacji technicznych i technologicznych oraz aspektów ekologicznych. Na podstawie badañ wœród przewoŸników dokonano próby oceny wp³ywu wybranych
czynników na doskonalenie jakoœci oferowanych i œwiadczonych us³ug na rynku drogowych przewozów ³adunków.
S³owa kluczowe: transport drogowy, przewoŸnicy drogowi, jakoœæ us³ug.

PROBLEMS OF SERVICES QUALITY CREATION
IN ROAD TRANSPORT OF GOODS IN THE OPINION
OF ENTERPRENEURS
Abstract: This paper is an attempt to define determinants of quality creation on the
road transport services market has been undertaken. After analyzing the literature,
the quality characteristics sets were determined. To these sets belong factors that
stemmed from: internationalization processes, legal and formal issues of transport
activities, economic problems of quality, technical and technological innovations and
ecological aspects. Road carriers of MSE sector were asked to give marks to that determinants, as their role in this sector is dominant according to the polish transport market.
Keywords: road transport, road carriers, quality of services.
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Wprowadzenie
Polityka kszta³towania jakoœci jest integralnym elementem strategicznego
rozwoju przedsiêbiorstwa w warunkach konkurencji i odzwierciedleniem
spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Podejmowane w tym zakresie dzia³ania
wymagaj¹ mobilizacji i wspó³dzia³ania wszystkich zaanga¿owanych w procesy
zarz¹dzania i produkcji, a efektem ich skutecznoœci s¹ rynkowe sukcesy, racjonalne wykorzystanie zasobów, wzrost rynkowej, w tym konkurencyjnej pozycji,
korzyœci i zadowolenia oraz satysfakcji klientów3.
Na rynku drogowych przewozów ³adunków fundamentalne znaczenie dla
kszta³towania jakoœci us³ug przypada równie¿ potencjalnemu zleceniodawcy4.
Szczególnie wa¿na jest zatem znajomoœæ tych elementów (atrybutów) us³ugi,
które z perspektywy u¿ytkownika transportu stanowi¹ o jej po¿¹danych cechach i wysokiej jakoœci. Stopieñ zaspokojenia potrzeb, umiejêtnoœæ spe³nienia
formalnych i nieformalnych wymagañ lub zdolnoœæ kreowania potrzeb zleceniodawców istotnie ró¿nicuje us³ugi transportowe na tle konkurencyjnych ofert.
Efektem mo¿e byæ œwiadczenie us³ug transportowych o znamionach wysokiej
jakoœci. Satysfakcja us³ugobiorcy zale¿y od spe³nienia podstawowych wymagañ
jakoœciowych, do których zalicza siê:
– terminowoœæ dostaw,
– przemieszczanie przesy³ek i opakowañ w stanie nieuszkodzonym,
– gwarancja unikniêcia ryzyka kradzie¿y lub zaginiêcia towaru,
– szybkoœæ realizacji zlecenia,
– bezwypadkowoœæ procesu transportowego,
– bezawaryjnoœæ œrodków transportu.
Bior¹c pod uwagê postulowane cechy wysokiej jakoœci us³ug transportowych, nale¿y zwróciæ uwagê na swoisty dualizm. Otó¿ mog¹ one byæ zapewniane
przez dwa podmioty rynkowe: przedsiêbiorstwa transportowe (z bezpoœrednim
udzia³em w procesie kszta³towania jakoœci) i pañstwo (z udzia³em poœrednim).
Analiza cech jakoœci obejmuje dzia³ania przewoŸników drogowych zmierzaj¹ce
do rzeczywistego spe³nienia postulatów przewozowych, tj. stworzenia konkurencyjnej oferty uwzglêdniaj¹cej przedstawione atrybuty jakoœci. Natomiast za
cechy jakoœci zwi¹zane z tworzeniem warunków formalnych, technicznych,
3

4

D. Ruciñska, M. Kêdzior, Normy ISO 9000 jako narzêdzie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w warunkach
konkurencji, [w:] Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw, cz. II, red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego,
Olsztyn 2006, s. 338–341.
Problematykê roli zleceniodawcy w kszta³towaniu jakoœci us³ug transportowych podejmowali
m.in.: J. Marzec: Elementy jakoœci us³ug transportowych, „Magazynowanie i Transport Towarów”
1975, nr 2, s. 72; J. Œliwieñska, Jakoœæ us³ug samochodowych w przewozach ³adunków, „Przegl¹d Komunikacyjny” 1976, nr 4, s. 29; J. Brdulak, Z. Kordel, Koncepcja badañ jakoœci us³ug transportowych,
„Przegl¹d Komunikacyjny” 1982, nr 3, s. 81.
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ekonomicznych, niezbêdnych dla sprawnego funkcjonowania transportu drogowego odpowiedzialne jest pañstwo.
Celem opracowania jest ocena i klasyfikacja bezpoœrednich i poœrednich
uwarunkowañ jakoœci. Na podstawie literatury utworzono listê czynników
kszta³tuj¹cych jakoœæ w transporcie drogowym ³adunków i dokonano ich klasyfikacji na:
– wynikaj¹ce z procesu umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci transportowej,
– o charakterze formalno-prawnym,
– o znaczeniu ekonomicznym,
– zwi¹zane z innowacyjnymi rozwi¹zaniami techniczno-technologicznymi,
– o charakterze ekologicznym.
W sprawie oceny czynników w wymienionych zbiorach zwrócono siê do respondentów reprezentuj¹cych œrodowisko przewoŸników drogowych. W publikacji szczegó³owo zosta³y omówione czynniki z najwy¿szymi ocenami w poszczególnych zbiorach. Podjêto tak¿e próbê zdefiniowania ujawniaj¹cych siê wspó³zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi. W ujêciu tabelarycznym zaprezentowano
kompletny zestaw czynników zakwalifikowanych do poszczególnych zbiorów
uwarunkowañ kszta³towania jakoœci.
Dobór respondentów mia³ charakter losowy. Z uwagi na du¿e rozproszenie
sektora po stronie poda¿y oraz zdecydowany w nim udzia³ mikro-, ma³ych
i œrednich przedsiêbiorców, zasadnym wydawa³o siê przeprowadzenie badania
z udzia³em przewoŸników reprezentuj¹cych sektor MSP5. W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety, o wype³nienie którego zwrócono siê do przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi na rynku krajowych i miêdzynarodowych drogowych przewozów ³adunków6. Przy prezentacji odpowiedzi zastosowano
szeœciopunktow¹ skalê (od 1,00 do 6,00 pkt) z ograniczon¹ liczb¹ kategorii.
Szczegó³ow¹ charakterystykê badanych przedsiêbiorstw zaprezentowano
w tabeli 1.

5

6

W Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej przyjêto nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê
przedsiêbiorców: a) mikroprzedsiêbiorcy (art. 104) – œrednioroczne zatrudnienie wynosz¹ce mniej
ni¿ 10 osób i roczny obrót netto ze sprzeda¿y us³ug mniejszy ni¿ 2 mln EUR; b) mali przedsiêbiorcy (art. 105) – zatrudnienie œrednioroczne mniejsze ni¿ 50 pracowników i roczny obrót netto
nieprzekraczaj¹cy 10 mln EUR; c) œredni przedsiêbiorcy (art. 106) – œrednioroczne zatrudnienie
mniej- sze ni¿ 250 osób, roczny obrót ze sprzeda¿y mniejszy ni¿ 50 mln EUR. Poniewa¿ respondenci nie udostêpnili informacji o wynikach finansowych, przytoczone definicje zastosowano w
sposób czêœciowy, uwzglêdniaj¹cy stan zatrudnienia.
S¹ to przedsiêbiorstwa sklasyfikowane zgodnie z PKD 2007 w sekcji H i podklasie 49.41.Z (transport drogowy towarów).
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Tabela 1. Metryka respondentów
Dane
Rok rozpoczêcia dzia³alnoœci
Liczba pojazdów pozostaj¹ca
w dyspozycji przedsiêbiorstwa
Struktura wiekowa taboru
Œrednia ³adownoœæ pojazdów
Dzia³alnoœæ dodatkowa (poza
przewozow¹)

Mikroprzedsiêbiorstwo

Ma³e
przedsiêbiorstwo

Œrednie
przedsiêbiorstwo

2002

1997

1980

4

20

50

6–10 lat: 100%
taboru
20 t
spedycyjna

0–5 lat: 60% taboru
0–5 lat: 50% taboru
6–10 lat: 30% taboru
6–10 lat: 50% taboru
11–14 lat: 10% taboru
30 t
spedycyjna, dzia³alnoœæ pomocnicza
(pilota¿ ³adunków)

40 t
spedycyjna, prace
³adunkowe, dzia³alnoœæ magazynowa

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

1. Problemy jakoœci wynikaj¹ce z umiêdzynarodowienia
dzia³alnoœci transportowej
Celem Strategii Lizboñskiej z 2000 r. jest zbudowanie silnej i konkurencyjnej
(wobec amerykañskiej) gospodarki europejskiej. W piêciu zasadniczych grupach
zadañ wskazano na istotn¹ rolê m.in. rynku us³ug transportowych („wzrost liberalizacji wspólnego rynku, zw³aszcza w odniesieniu do sektora energetyki,
transportu, telekomunikacji i us³ug (w tym finansowych)”)7 oraz rozwoju ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw („ zwiêkszanie liczby nowych przedsiêbiorstw, redukcja obci¹¿eñ i barier administracyjnych oraz deregulacja gospodarki”)8 w realizacji za³o¿onego celu. Proces liberalizacji dzia³alnoœci transportowej zwi¹zany ze
stopniowym znoszeniem ograniczeñ w funkcjonowaniu europejskiego rynku
transportowego, likwidacj¹ barier zwi¹zanych ze swobodnym zak³adaniem
i prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej stwarza mo¿liwoœæ penetracji nowych rynków. Skutkiem poszukiwania nowych rynków zbytu na arenie miêdzynarodowej jest internacjonalizacja dzia³alnoœci gospodarczej. W szerokim
ujêciu umiêdzynarodowienie nale¿y rozumieæ jako podjêcie przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci na rynku zagranicznym9. Definicja ta nie precyzuje stopnia zaanga¿owania przedsiêbiorstw w procesy handlowe czy produkcyjne.
W przypadku polskich przewoŸników drogowych wchodzenie na rynki zagraniczne mo¿e przebiegaæ dwojako. Doœæ rzadko zdarza siê, by przedsiêbior7

8
9

E. Czerwiñska, Strategia Lizboñska, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydzia³ Analiz
Ekonomicznych i Spo³ecznych, Informacja Nr 1111, grudzieñ 2004, biurose.sejm.gov.pl [dostêp
20.05.2014].
Ibidem.
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiêbiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2004, s. 19.
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stwo przyjê³o ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za organizacjê przewozów. Mo¿na
uznaæ, ¿e przyczyn¹ takiego zachowania podmiotów jest zbyt optymistyczne
lub niew³aœciwe rozpoznanie potencjalnego rynku, jak równie¿ relatywnie niski
stopieñ finansowego przygotowania przedsiêbiorców (w porównaniu z przewoŸnikami z Europy Zachodniej), skutkuj¹cy niedoskona³oœci¹ instrumentarium konkurowania. Kolejnym elementem mo¿e byæ trudnoœæ w pozyskiwaniu
zaufania wœród zagranicznych kontrahentów, mo¿e ona wynikaæ z ostro¿noœci
lub niekiedy niezbyt przychylnej opinii na temat obcych przewoŸników. Skutkiem wymienionych czynników jest czêstsze wykonywanie przewozów na rzecz
g³ównego zleceniobiorcy ni¿ wystêpowanie w roli samodzielnego organizatora
przewozów.
Wkraczanie polskich przewoŸników drogowych na zagraniczne rynki jest
form¹ internacjonalizacji czynnej. Natomiast zagraniczni przedsiêbiorcy, którzy
dzia³aj¹ na polskim rynku transportowym, determinuj¹ umiêdzynarodowienie
w postaci biernej. Wówczas przewoŸnicy krajowi nara¿eni s¹ na konkurencjê
miêdzynarodow¹. Na polskim rynku transportowym, reprezentowanym g³ównie przez przedsiêbiorców sektora MSP, sprostanie konkurencji miêdzynarodowej jest utrudnione. Odmienny sposób zachowañ rynkowych i warunków konkurowania, odmienna kultura organizacyjna, przejawiaj¹ca siê choæby innym
podejœciem do formu³owania celów, strategii i warunków wspó³pracy z partnerami zagranicznymi10, s¹ czynnikami deformuj¹cymi procesy konkurencji.
Tabela 2. Czynniki kszta³towania jakoœci wynikaj¹ce z umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci
transportowej i ocena ich wp³ywu na jakoœæ us³ug transportowych

Wyszczególnienie

Wp³yw czynnika na jakoœæ us³ug transportowych
(w skali 1–6, 1 – brak wp³ywu, 6 – bardzo du¿y wp³yw)
mikroprzedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

œrednie przedsiêbiorstwo

Procesy konkurencji na rynku
krajowym

5

3

3

Procesy konkurencji na rynkach
zagranicznych

5

3

3

Dzia³alnoœæ koncernów miêdzynarodowych

5

3

4

Benchmarking

2

3

4

Dostêp do rynków kabota¿owych

5

3

3

Wykwalifikowana i wykszta³cona kadra

4

5

5

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

10

J. Wiktor, R. Oczkowska, A. ¯bikowska, Marketing miêdzynarodowy. Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 14.
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Procesy konkurencji na rynku krajowym i miêdzynarodowym stanowi¹ istotny element w kszta³towaniu jakoœci us³ug (ocena respondentów – 5,00) wed³ug
opinii najmniejszego z badanych przewoŸników (por. tab. 2). Jest to mikroprzedsiêbiorstwo charakteryzuj¹ce siê najkrótszym okresem dzia³alnoœci na rynku i najmniejszym zakresem oferowanych us³ug dodatkowych (por. tab. 1). Filarem jego dzia³alnoœci jest tzw. prosty transport jednoznaczny ze œwiadczeniem
podstawowych us³ug z elementami dzia³alnoœci spedycyjnej. Bior¹c pod uwagê
oceny procesów konkurencji przyznane przez dwóch pozosta³ych przewoŸników, nale¿y domniemywaæ, ¿e ró¿nice wynikaj¹ ze stosowanych instrumentów
konkurowania (pozacenowych) i pozyskiwania zleceñ dziêki podejmowanym
dzia³aniom marketingowym.
Ciekawie przedstawia siê rozk³ad ocen dla dzia³añ benchmarkingowych. Zauwa¿alna jest w tym przypadku zale¿noœæ oceny od wielkoœci przedsiêbiorstwa.
Im wiêksza liczba zatrudnionych, tym wiêksze znaczenie dla kszta³towania
jakoœci ma mo¿liwoœæ podpatrywania i kopiowania praktyk stosowanych przez
liderów rynkowych. W mikroprzedsiêbiorstwie dzia³ania te w znacz¹cym stopniu wp³ywaj¹ na kszta³towanie jakoœci œwiadczonych us³ug. Ocena ta jest odmienna od noty przyznanej dzia³alnoœci koncernów miêdzynarodowych, które
aktywnie uczestnicz¹ w procesach konkurencji krajowej i miêdzynarodowej,
tym bardziej ¿e miêdzynarodowe koncerny s¹ wa¿nymi elementami rynku z
rozbudowan¹ ofert¹, a niejednokrotnie kreuj¹cymi pionierskie rozwi¹zania
w dzia³alnoœci transportowej.
Integracja rynków transportowych Unii Europejskiej, polegaj¹ca na zniesieniu barier formalno-prawnych, wp³ynê³a na dynamiczn¹ ekspansjê rynkow¹
producentów us³ug transportowych reprezentuj¹cych tzw. kraje nowocz³onkowskie. W latach 2008–2010 nast¹pi³ trzykrotny wzrost przewozów kabota¿owych11. Dostêp do unijnego rynku by³, i nadal jest, istotnym elementem wspieraj¹cym procesy umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci gospodarczej. Pe³ne otwarcie
rynków dla polskich przewoŸników nast¹pi³o po mo¿liwie najd³u¿szym, piêcioletnim okresie przejœciowym. Uznany za atrakcyjny rynek np. niemiecki zosta³
otwarty dla polskich przewoŸników w 2009 r. Polska by³a wówczas okreœlana
mianem lidera regionu bran¿y transportowej12, co mog³o wzmacniaæ obawy
przed siln¹ ekspansj¹ rynkow¹ i przejmowaniem zleceñ przewoŸnikom-rezydentom. Dostêp do rynków kabota¿owych uznany zosta³ przez badanego
mikroprzedsiêbiorcê za istotny element kszta³towania jakoœci us³ug transportowych (ocena – 5).
Skuteczne konkurowanie na zagranicznych rynkach wymaga dzia³añ na
rzecz konkurencji jakoœciowej, choæ pocz¹tkowy etap œwiadczenia us³ug kabota11
12

Road Freight Transport Vademecum. 2010 Report, http://ec.europa.eu [dostêp 20.05.2014].
Bank Œwiatowy: Polska liderem regionu w bran¿y transportowej, http://wyborcza.biz [dostêp
20.02.2010].
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¿owych przez polskich przewoŸników oparty by³ na ich atrakcyjnoœci cenowej.
Przy wzrastaj¹cych kosztach dzia³alnoœci transportowej nale¿a³o zadbaæ o zmianê
wizerunku „niskokosztowego przewoŸnika” (w porównaniu z przewoŸnikamirezydentami) na konkurencyjnego, zaufanego przedsiêbiorcê œwiadcz¹cego us³ugi
terminowe, bezpieczne, niezawodne, odpowiadaj¹ce standardom wysokiej jakoœci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niska cena us³ug nie stanowi³a o ich niskiej jakoœci.
Rynki transportowe rozwiniêtych krajów UE by³y (i nadal s¹) na tyle wymagaj¹ce, ¿e tzw. bylejakoœæ jest nieakceptowalna. W zwi¹zku z tym mikroprzedsiêbiorstwo rozpozna³o europejskie rynki kabota¿owe jako mo¿liwoœæ jakoœciowej
zmiany oferty. W ocenie tego podmiotu „wiêkszy dostêp do rynku zagranicznego” przyczyni³ siê do poprawy warunków funkcjonowania polskich przewoŸników drogowych13.
W opinii respondentów najwiêksze znaczenie dla kszta³towania jakoœci us³ug
transportowych w aspekcie internacjonalizacji dzia³alnoœci posiada wykwalifikowana i wykszta³cona kadra (œrednia ocena odpowiedzi respondentów – 4,67).
Jest to determinanta charakteryzuj¹ca siê najwiêksz¹ zgodnoœci¹ odpowiedzi
wœród respondentów, niemniej jednak relatywnie obni¿ona ocena œwiadczy
o umiarkowanym podejœciu badanych przedsiêbiorców do znaczenia kwalifikacji w kszta³towaniu jakoœci. Wykwalifikowan¹ i wykszta³con¹ kadrê oraz dzia³alnoœæ koncernów miêdzynarodowych respondenci uznali za umiarkowanie istotne z punktu widzenia kszta³towania jakoœci w transporcie drogowym towarów.
Œrednie z ocen to odpowiednio 4,67 i 4,00. Nie s¹ to oceny najwy¿sze z mo¿liwych. Jednoczeœnie respondenci nie potrafili wskazaæ dodatkowych, bardziej
istotnych czynników, które mog¹ determinowaæ jakoœæ w tym zbiorze. Nale¿y
wnioskowaæ, i¿ nie przywi¹zuj¹ oni nale¿ytej wagi do podnoszenia œwiadomoœci pracowników i partnerów w zakresie wymagañ oraz oczekiwañ klientów,
w ograniczonym zakresie zapewniaj¹ warunki do rozwoju pracowników i tworzenia odpowiedniego œrodowiska pracy. Wystawione przez respondentów oceny tej determinanty s¹ zbie¿ne, natomiast ró¿norodnoœæ skal zauwa¿alna jest
przy pozosta³ych czynnikach. Struktura wyników wskazuje na te determinanty,
które zosta³y podobnie sklasyfikowane przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwo
oraz ró¿ni¹ siê znacz¹co od opinii mikroprzedsiêbiorstwa. Zaliczyæ do tych
czynników mo¿na np. procesy konkurencji na rynku krajowym i zagranicznym
oraz dostêp do rynków kabota¿owych.
Najni¿ej oceniono rolê benchmarkingu w kszta³towaniu jakoœci, argumentuj¹c ocenê odmienn¹ specyfik¹ dzia³alnoœci liderów rynkowych, zasobami kapita³owymi i kapita³em intelektualnym. Natomiast ca³kowicie nie uznano wp³ywu praktyk liderów rynkowych na mo¿liwoœæ jakoœciowego rozwoju dzia³alnoœci.

13
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2. Formalnoprawne aspekty kszta³towania jakoœci
w drogowych przewozach ³adunków
Rynek us³ug transportu drogowego ³adunków w Polsce ewoluuje na skutek
prac podjêtych w zakresie precyzowania i dostosowywania prawa do wymagañ
unijnych. Prace te s¹ zwi¹zane z regulacj¹ zasad i form zawierania kontraktów,
kryteriów dostêpu do zawodu przewoŸnika, przepisów o nieuczciwej konkurencji, zasad ochrony socjalnej przewoŸników, norm technicznych pojazdów
s³u¿¹cych ochronie infrastruktury i œrodowiska naturalnego14.
Ingerencja pañstwa w rynek transportowy jest bardzo silna. Ustanowienie
norm zwi¹zanych z dostêpem do zawodu przewoŸnika lub zapewnieniem bezpieczeñstwa w ruchu drogowym to problemy bezwzglêdnie wymagaj¹ce jurysdykcji na poziomie krajowym. Celem ingerencji UE i rz¹dów krajów cz³onkowskich jest ujednolicenie zasad prowadzenia dzia³alnoœci w transporcie drogowym
³adunków, równie¿ wobec przewoŸników krajów trzecich, a zatem stworzenie
warunków swobodnego konkurowania i efektywnego prowadzenia dzia³alnoœci
transportowej. Odrêbnym zagadnieniem s¹ ustalenia dotycz¹ce polityki dyskryminacji ze wzglêdu na narodowoœæ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi transportowe. Stosowane prawo nie mo¿e szkodziæ konkurencyjnoœci przewoŸników drogowych ró¿nych narodowoœci. Nie mo¿e równie¿ szkodziæ rozwojowi rynku.
G³ówny Inspektor Transportu Drogowego wyznaczy³ kierunki i cele dzia³ania na rok 2013, uwzglêdniaj¹c m.in. poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug
w transporcie drogowym oraz poprawê warunków pracy kierowców przez
kontrolê:
– „spe³niania przez przedsiêbiorców wykonuj¹cych transport drogowy wymogów okreœlonych przepisami ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami rozporz¹dzeñ wspólnotowych reguluj¹cych dostêp do rynku us³ug transportowych w szczególnoœci w zakresie spe³niania przez przedsiêbiorców
warunków potrzebnych do uzyskania uprawnieñ w zakresie miêdzynarodowych zarobkowych przewozów drogowych,
– przestrzegania przepisów okreœlonych w umowie o miêdzynarodowych
przewozach szybko psuj¹cych siê artyku³ów ¿ywnoœciowych i o specjalnych
œrodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) oraz w przepisach krajowych dotycz¹cych przewozu ¿ywnoœci,
– warunków przewozu zwierz¹t okreœlonych w ustawie o ochronie zwierz¹t,
– transportu produktów roœlinnych objêtych nadzorem fitosanitarnym,
– kontrolê stanu technicznego pojazdów,

14

M. Banach, Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzglêdnieniem adaptacji polskiego systemu
transportowego do standardów Wspólnot, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”
1999, nr 521, s. 82.
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– legalnoœci zatrudnienia kierowców oraz spe³niania przez nich warunków
okreœlonych przepisami ustawy o transporcie drogowym,
– przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców oraz o okresach prowadzenia pojazdu, obowi¹zkowych przerwach i odpoczynkach, informowanie
przewoŸników i zatrudnianych przez nich kierowców na temat regulacji
transportowych”15.
W 2014 r. lista wyznaczonych kierunków i celów dzia³añ w zakresie poprawy
jakoœci œwiadczonych us³ug i warunków pracy kierowców jest aktualna. Wyniki
przeprowadzonych badañ w zakresie uwarunkowañ kszta³towania jakoœci us³ug
transportowych w formalnoprawnym aspekcie zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Ocena uwarunkowañ kszta³towania jakoœci us³ug transportowych w aspekcie
formalnoprawnym

Wyszczególnienie

Wp³yw czynnika na jakoœæ us³ug transportowych
(w skali 1–6, 1 – brak wp³ywu, 6 – bardzo du¿y wp³yw)
mikroprzedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

œrednie przedsiêbiorstwo

Dostêp do zawodu przewoŸnika

4

1

3

Dostêp do zawodu kierowcy

4

1

3

Okresowe szkolenia kierowców

3

5

3

Jakoœæ infrastruktury drogowej

4

2

3

Stan techniczny dróg

5

2

3

Bezpieczeñstwo ruchu drogowego

5

2

3

Ochrona kierowców, pojazdów
i ³adunków

5

4

3

Ujednolicanie zasad realizowania
przewozów (konwencje, umowy)

4

5

3

Liczba zezwoleñ EKMT

1

5

3

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Istotnym czynnikiem kszta³towania jakoœci w transporcie drogowym ³adunków jest dostêp do zawodu przewoŸnika. Ustawa o transporcie drogowym precyzyjnie okreœla warunki podjêcia dzia³alnoœci w tym zakresie. Jej podjêcie jest
uzale¿nione od uzyskania licencji na czas okreœlony (od 2 do 50 lat) przyznawanej przedsiêbiorcom spe³niaj¹cym wymóg dobrej reputacji. Wprowadzenie licencji na wykonywanie przewozów winno ograniczaæ liczbê przedsiêbiorstw
w sektorze. Mechanizm selekcji podmiotów na podstawie tego wymogu powinien sprzyjaæ projakoœciowym zachowaniom na rynku. W opiniach respondentów nie jest to jednak istotny czynnik, który wp³ywa na kszta³towanie jakoœci
15

Kierunki dzia³ania Inspekcji Transportu Drogowego w roku 2013, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, www.gitd.gov.pl [dostêp 21.06.2014].
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œwiadczonych us³ug. Œrednia uzyskanych ocen na poziomie 2,67 œwiadczy o niskim znaczeniu tego czynnika jako determinanty jakoœci. Struktura ocen badanych przedsiêbiorstw nie wskazuje na zale¿noœci pomiêdzy przyznanymi ocenami a wielkoœci¹ przedsiêbiorstw (por. tab. 3).
Dostêp do zawodu kierowcy (przewoŸnika) równie¿ wydaje siê istotn¹ determinant¹ jakoœci. Kierowca przyjmuje odpowiedzialnoœæ za ³adunek i sprawny
przebieg procesu przewozowego. Ten czynnik oceniony zosta³ przez respondentów na tym samym poziomie co omówiony uprzednio dostêp do zawodu
przewoŸnika. Natomiast przedsiêbiorcy wy¿ej ocenili determinanty jakoœci, które tworz¹ warunki dla bezpiecznego i terminowego realizowania dostaw. Do
czynników tych zaliczyæ mo¿na jakoœæ infrastruktury drogowej, stan techniczny
dróg i bezpieczeñstwo ruchu drogowego.
Œrednia ocen stanu technicznego dróg i bezpieczeñstwa ruchu drogowego
wynosi w obu przypadkach 3,33. Œwiadczy ona o ma³ym znaczeniu dla kszta³towania jakoœci us³ug. Jednak zdecydowanie wy¿sze noty obu czynnikom przyzna³o badane mikroprzedsiêbiorstwo, uznaj¹c znaczenie tych determinant jako
du¿e (oceny na poziomie 5,00) w porównaniu z ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwem (oceny to odpowiednio 2,00 i 3,00). Ró¿nice ocen mog¹ mieæ zwi¹zek
z okresem korzystania z infrastruktury drogowej dla celów komercyjnych. Wyniki badañ respondentów z ma³ego i œredniego przedsiêbiorcy potwierdzaj¹
wp³yw iloœciowego i jakoœciowego rozwoju infrastruktury liniowej w Polsce na
doskonalenie jakoœci us³ug na analizowanym rynku.
Bior¹c pod uwagê strukturê ocen okresowych szkoleñ kierowców, wydaje
siê, ¿e przewoŸnicy reprezentowali zró¿nicowane doœwiadczenia w tym zakresie. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e jest to bardziej istotny element z punktu
widzenia jakoœci doskonalenia us³ug (œrednia z ocen – 3,67) w porównaniu z omówionymi ju¿ czynnikami.
W zbiorze czynników formalnoprawnych najistotniejsze (lecz o umiarkowanym znaczeniu) z punktu widzenia badanych przedsiêbiorstw s¹ dwa czynniki,
tj. ochrona kierowców, pojazdów i ³adunków oraz ujednolicanie zasad realizowania przewozów.
Przestêpczoœæ jest powa¿nym problemem rynku transportowego. Dzia³ania
grup przestêpczych w Wielkiej Brytanii przynosz¹ przedsiêbiorstwom transportowym straty rzêdu 250 mln GBP rocznie. Problem ten wystêpuje równie¿
w Polsce. Z informacji Inspekcji Ruchu Drogowego wynika, i¿ najczêstszym
przestêpstwem jest utrata ³adunku w wyniku oszustwa ze strony podwykonawców (42% wszystkich przestêpstw transportowych) oraz fa³szerstw i podszywania siê pod inn¹ firmê (31%)16. Z Raportu Polskiej Izby Spedycji i Logistyki oraz
ankiety przeprowadzonej w ramach akcji „Bezpieczny Transport” na temat kra16

Skala kradzie¿y w europejskim transporcie drogowym w latach 2009–2011, www.rzetelnyprzewoznik.pl [dostêp 03.03.2014].
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dzie¿y ³adunków w transporcie drogowym wynika, ¿e w ci¹gu ostatnich piêciu
lat ponad 73% firm bran¿y TSL co najmniej raz pad³o ofiar¹ kradzie¿y lub
wy³udzenia towaru. Najczêœciej wykorzystywane metody kradzie¿y ³adunków
i przesy³ek to: napady i kradzie¿e na drogach, fa³szywy przewoŸnik i fa³szywy
kurier oraz wy³udzenia. Wprawdzie specjalny Zespó³ ds. akcji, w sk³ad którego
weszli przedstawiciele firm spedycyjno-logistycznych i oficerowie Komendy
G³ównej Policji opracowa³ m.in. katalog zaleceñ prewencyjnych, to jednak dochodzenia policyjne zg³aszanych kradzie¿y w 74% koñcz¹ siê brakiem odnalezienia sprawcy i brakiem odnalezieniem towaru17. Jest to powa¿ny problem nie
tylko natury jakoœciowej, ale tak¿e ekonomicznej. Nierozwi¹zanym problemem
polskiego transportu drogowego jest brak wystarczaj¹cej liczby bezpiecznych
parkingów, a tak¿e szybkie reagowanie na zg³oszenia o pope³nionych przestêpstwach. Wa¿ne s¹ jednak zabezpieczenia na poziomie przedsiêbiorstw. Dobór
w³aœciwego zakresu ubezpieczenia lub rzetelna weryfikacja podwykonawców
bêdzie skutkowaæ zmniejszeniem procederu kradzie¿y ³adunków, tym bardziej
¿e wiele przestêpstw tego typu dokonuje siê w miejscach za³adunku i wy³adunku towarów.

3. Ekonomiczne problemy kszta³towania jakoœci us³ug
w transporcie drogowym ³adunków
Podstaw¹ funkcjonowania przedsiêbiorstw jest przede wszystkim uzyskiwanie jak najkorzystniejszych wyników finansowych. Istotne jest tak¿e uzyskanie
nad konkurencj¹ przewagi, która pozwala osi¹gaæ wysokie lokaty rynkowe.
ród³em tej przewagi s¹ zasoby niematerialne18. Umiejêtnoœæ zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem oparta na innowacyjnych rozwi¹zaniach, przedsiêbiorczoœci
personelu, ich zaanga¿owaniu we wspó³tworzenie procesów produkcyjnych,
wspó³uczestniczeniu w procesach decyzyjnych stanowi o sukcesie rynkowym
w kryteriach jakoœciowych. W zwi¹zku z tym istotnym elementem budowania
jakoœciowej przewagi konkurencyjnej jest dobór kadr wszystkich szczebli. Poziom wykszta³cenia i odpowiednie kwalifikacje s¹ kluczowym czynnikiem realizacji rynkowych celów przedsiêbiorstw transportowych. Potwierdzaj¹ to wyniki
przeprowadzonego badania (por. tab. 4). Respondenci przyznali najwy¿sze oceny temu w³aœnie czynnikowi przy œredniej ocen na poziomie 5,67. Jest to najwy¿sza ocena w zbiorze ekonomicznych determinant kszta³towania jakoœci. Równie¿ wdra¿anie i stosowanie certyfikowanych systemów zarz¹dzania jakoœci¹
17
18

Raport PISiL nt. Kradzie¿y w transporcie drogowym, www. Pisil.pl [dostêp 21.06.2014.]
J. Rzempa³a, A. Rzempa³a, Problematyka pomiaru kapita³u intelektualnego na poziomie strategicznego
zarz¹dzania wiedz¹, [w:] Innowacje w transporcie. Technologie i procesy, red. E. Za³oga, A. Grzelakowski,
Zeszyty Naukowe nr 600, Problemy Transportu i Logistyki nr 10, Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin 2010, s. 267.
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uznano za istotny element kszta³towania jakoœci (œrednia z ocen – 5,00 przy jednomyœlnoœci respondentów). Niemniej jednak w opiniach badanych podmiotów procesy wdra¿ania i utrzymania systemu s¹ kapita³och³onnym przedsiêwziêciem, czêsto pozostaj¹cym poza zasiêgiem finansowym mikro- i ma³ych
przedsiêbiorstw19.
Tabela 4. Ocena determinant kszta³towania jakoœci us³ug transportowych w aspekcie
ekonomicznym

Wyszczególnienie

Wp³yw czynnika na jakoœæ us³ug transportowych
(w skali 1–6, 1 – brak wp³ywu, 6 – bardzo du¿y wp³yw)
mikroprzedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

œrednie przedsiêbiorstwo

Wykszta³cona kadra

5

6

6

Ekonomiczna jazda kierowcy

4

1

5

Aparycja kierowcy

5

2

4

Wymagania zleceniodawców

5

3

4

Stosowanie polityki jakoœci (certyfikowane systemy zarz¹dzania)

5

5

5

Bezpieczeñstwo przewozów
na poziomie przedsiêbiorstw

3

4

4

Ochrona w transporcie samochodowym na poziomie przedsiêbiorstwa

5

2

3

Przestêpczoœæ w transporcie
samochodowym

5

2

3

Fundusze Unii Europejskiej
dedykowane przedsiêbiorcom

4

1

3

Klastry w dziedzinie transportu

4

3

3

Technologie informacyjne

5

4

4

Tworzenie nowych us³ug

4

4

4

Stan techniczny œrodków transportowych bêd¹cych w posiadaniu
przedsiêbiorstwa

4

3

3

Stan nawierzchni dróg

2

2

3

Op³aty za korzystanie z dróg
krajowych i autostrad

5

2

5

Koszty prowadzenia dzia³alnoœci
transportowej

5

2

3

Nieuczciwa konkurencja na rynku

5

3

4

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

19

Nieoficjalnie przedsiêbiorcy przyznali, ¿e certyfikowane systemy zarz¹dzania s³u¿¹ raczej celom
marketingowym ani¿eli poprawie warunków funkcjonowania. Œrednie przedsiêbiorstwo w najbli¿szym czasie bêdzie podejmowa³o próbê wdro¿enia systemu zgodnego z norm¹ ISO 9000:2001.
Celem podjêtych dzia³añ jest pozyskanie nowych klientów, a certyfikat ma byæ potwierdzeniem
jego wiarygodnoœci i rzetelnoœci.
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Rozpatruj¹c jakoœæ w perspektywie ekonomicznej, nale¿y powróciæ do problemu znaczenia zleceniodawcy w kszta³towaniu oferty. Skutkiem wymagañ nabywców jest m.in. obecny podzia³ ga³êziowy w przewozach ³adunków. Rozwój
rynku transportowego jest zatem warunkowany wymaganiami nabywców i ich
dynamik¹. Zmiany zachowañ nabywczych zleceniodawców s¹ istotnym czynnikiem jakoœciowych przemian w przedsiêbiorstwie. Respondenci doœæ wysoko
w tym zbiorze ocenili wymagania zleceniodawców adresowane wobec konkretnej us³ugi transportowej jako istotn¹ determinantê jakoœci. Niestety ocena œrednia na poziomie 4,00 œwiadczy o umiarkowanym znaczeniu wymagañ zleceniodawców w kszta³towaniu jakoœci.
Kolejnym relatywnie wysoko ocenionym czynnikiem zbioru jest tworzenie
nowych us³ug (jednomyœlna ocena – 4,00), determinanta, która jest skutkiem obserwacji rynku i umiejêtnoœci kreowania potrzeb potencjalnych zleceniodawców, niestety, w opiniach respondentów jest to czynnik o umiarkowanym znaczeniu w procesie kszta³towania jakoœci us³ug na rynku drogowych przewozów
³adunków.
Obserwacja rynku to tak¿e obserwacja zachowañ konkurencji. W Polsce rozpoznano problem nieuczciwej konkurencji w sektorze transportu drogowego
³adunków. Fakt ten potwierdzi³y tak¿e badane przedsiêbiorstwa20. Mikroprzedsiêbiorstwo jako jedyne wskaza³o, ¿e niedozwolone praktyki rynkowe nie mia³y
wp³ywu na jego funkcjonowanie. Pozostali respondenci przyznali, ¿e nieuczciwa konkurencja wp³ynê³a na ich dzia³alnoœæ rynkow¹. Rozpatruj¹c nieuczciwe
praktyki rynkowe przewoŸników, zosta³y one jednoczeœnie uznane za umiarkowanie istotne z punktu widzenia kszta³towania jakoœci na rynku (œrednia ocen
wynios³a 4,00).
Na pytanie dotycz¹ce relacji cena a jakoœæ us³ugi transportowej, respondenci
odpowiedzieli pozytywnie. Wysoka cena „raczej” wp³ywa na jakoœæ us³ugi21.
Nale¿y zatem podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do wzrostu jakoœci œwiadczonych us³ug przy jednoczesnej dba³oœci o stabilny poziom kosztów i cen lub próby
ich minimalizacji. Choæ ostatnie z wymienionych dzia³añ jest utrudnione wobec
wzrostu kosztów prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie przewozów ³adunków
w Polsce. Tezê tê potwierdzaj¹ tak¿e badane podmioty, wskazuj¹c np. na: wprowadzenie op³at za korzystanie z dróg krajowych i autostrad jako czynników
umiarkowanie determinuj¹cych jakoœæ us³ug (œrednia ocen – 4,00). Podobn¹
notê (4,33) respondenci przyznali funduszom UE dedykowanym przedsiêbiorcom. Ich zdaniem mo¿liwoœæ (choæ czêœciej umiejêtnoœæ) ich pozyskania przy20

21

Mo¿liwe warianty odpowiedzi w pytaniu o wystêpowanie zjawiska nieuczciwej konkurencji
przedstawia³y siê nastêpuj¹co: „tak”, „raczej tak”, „nie”, „raczej nie”. Przedsiêbiorstwa mikroi ma³e wskaza³y odpowiedŸ „raczej tak”, œrednie przedsiêbiorstwo – „tak”.
Na pytanie: czy wysokoœæ ceny mo¿e œwiadczyæ o poziomie jakoœci us³ugi transportowej?, maj¹c
do wyboru odpowiedzi: „tak”,” raczej tak”, „nie”, „raczej nie”, respondenci wybrali odpowiedŸ
„raczej tak”.
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czynia siê do jakoœciowego rozwoju rynkowej oferty. W œwietle przedstawionych realiów badani przedsiêbiorcy nieoczekiwanie nisko ocenili znaczenie
kosztów prowadzenia dzia³alnoœci transportowej (œrednia ocen – 3,33). Zauwa¿yæ jednak mo¿na, ¿e ten element zbioru zosta³ uznany przez mikroprzedsiêbiorstwo za bardzo istotny w kszta³towaniu jakoœci (ocena – 5,00). Natomiast
pozosta³e przedsiêbiorstwa przyzna³y relatywnie nisk¹ ocenê.

4. Innowacje technologiczno-techniczne a jakoœæ us³ug
w transporcie drogowym ³adunków
System transportowy jest podatny na wdra¿anie innowacyjnych rozwi¹zañ
w fizycznym przep³ywie dóbr z wykorzystaniem np. specjalistycznego, ekonomicznego, ekologicznego taboru oraz wykorzystania m.in. innowacyjnych
technologii wspomagaj¹cych funkcjonowanie infrastruktury drogowej. W Polityce Transportowej, Bia³ej Ksiêdze i Polityce Proinnowacyjnej UE i innych opracowaniach przedstawiono kierunki rozwoju transportu. Wymienione dokumenty
s¹ istotnym Ÿród³em informacji o jego potencjalnych przemianach ze szczególnym uwzglêdnieniem zasad rozwoju zrównowa¿onego.
Techniczno-technologiczny postêp skutkuje pojawianiem siê nowoczesnych
pojazdów transportowych. W przypadku drogowych przewozów ³adunków
i z uwagi na specyfikê warunków pracy kierowców, produkcja kabin pojazdów
powinna uwzglêdniaæ wysokie standardy zapewniaj¹ce swobodne kierowanie
pojazdem oraz mo¿liwoœæ wykonywania prac o charakterze administracyjnym.
Kierowcy zawodowi niekiedy s¹ nazywani „aktorami” transportu. Od ich pracy
zale¿y zapewnienie atrybutów jakoœci zwi¹zanych z niezawodnoœci¹ dostaw.
Œrodkiem pracy jest pojazd, którego wyposa¿enie powinno sprzyjaæ sprawnej
realizacji zleceñ. Wspó³czesne rozwi¹zania techniczno-konstrukcyjne kabin kierowców powinny uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce parametry: ergonomiczne wyposa¿enie kabiny zwiêkszaj¹ce komfort jazdy i bezpieczeñstwo pracy; wygodê prowadzenia pojazdu przy optymalnym u³o¿eniu cia³a w ergonomicznym fotelu;
swobodê poruszania siê wewn¹trz kabiny; komfortowe warunki odpoczynku
dziennego i dobowego; bezproblemowy dostêp do urz¹dzeñ na desce rozdzielczej przez jej w³aœciwe wyprofilowanie; mo¿liwoœæ ustawienia kierownicy
w p³aszczyŸnie pionowej i poziomej; ³atwy dostêp do najwa¿niejszych elementów steruj¹cych i diagnostycznych pojazdu; ci¹g³y nadzór nad ³adunkiem, naciskami jednostkowymi na osiach, parametrami technicznymi pojazdu; mo¿liwoœæ
obserwacji innych uczestników ruchu drogowego (szyby z szerokim k¹tem widzenia, du¿e lusterka boczne, kamery22).
22

D. Starkowski, K. Bieñczak, W. Zwierzycki, Samochodowy transport krajowy i miêdzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Œrodowisko pracy kierowców. Logistyka, Systherm Serwis, Poznañ 2007,
s. 50–56.
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Przeprowadzone badania nie potwierdzaj¹ istotnoœci wyposa¿enia kabiny
kierowcy dla kszta³towania jakoœci us³ug transportowych. Wœród kryteriów jakoœci w zbiorze innowacji techniczno-technologicznych (por. tab. 5) jest to czynnik wy¿ej oceniony w porównaniu z pozosta³ymi. Œrednia z ocen na poziomie
3,33 œwiadczy jednak o uznaniu, ¿e wp³yw wyposa¿enia kabiny na jakoœæ œwiadczonych us³ug jest ma³y. Prawdopodobnie wynika to z subiektywnego podejœcia
i faktu dysponowania relatywnie nowoczesnym taborem.
Najwy¿sze noty respondenci przyznali czynnikowi zwi¹zanemu z monitorowaniem nadanego ³adunku, informowaniem klienta o przebiegu trasy, lokalizacji przesy³ki i czasu dostawy; œrednia ocen przyznanych przez przedsiêbiorców
wynosi 5,33. Przedsiêbiorcy podkreœlili istotnoœæ tego czynnika tak¿e w kszta³towaniu konkurencyjnoœci rynkowej. W obecnych realiach rynkowych wydaje siê
jednak, ¿e informacje o lokalizacji przesy³ki s¹ niekwestionowanym standardem
us³ug ni¿ ich wyró¿nikiem.
Tabela 5. Ocena determinant kszta³towania jakoœci us³ug transportowych w aspekcie
innowacji techniczno-technologicznych

Wyszczególnienie

Wp³yw czynnika na jakoœæ us³ug transportowych
(w skali 1–6, 1 – brak wp³ywu, 6 – bardzo du¿y wp³yw)
mikroprzedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

œrednie przedsiêbiorstwo

Systemy usprawniaj¹ce kierowanie
pojazdem (ABS, ASR, EBC, ESP, BAS)

6

1

2

Wyposa¿enie kabiny kierowcy
(ergonomia i konstrukcja kabiny,
pasy bezpieczeñstwa)

4

2

4

Normy dotycz¹ce ograniczeñ
technicznych pojazdów

3

1

4

Bezpoœlizgowe nawierzchnie dróg

4

1

3

Kolektory energii s³onecznej
s³u¿¹ce podgrzewaniu asfaltu

4

1

1

Inteligentne systemy transportowe

4

1

4

Informowanie klienta o przebiegu trasy,
lokalizacji przesy³ki, czasie dostawy

5

6

5

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Z uwagi na bezpieczeñstwo i terminowoœæ dostaw istotne wydaje siê wyposa¿enie pojazdów w systemy usprawniaj¹ce kierowanie pojazdem. Jednak respondenci uznali, ¿e czynnik ten wywiera ma³y wp³yw na jakoœæ us³ug (œrednia
ocen – 3,00). Niew¹tpliwie systemy te przyczyniaj¹ siê do optymalizacji dzia³añ
podjêtych przez kierowcê na skutek wyst¹pienia niepo¿¹danych i nag³ych zdarzeñ w ruchu drogowym. Dodatkowe poparcie w tej kwestii stanowiæ mog¹
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szkolenia dotycz¹ce bezpiecznej jazdy, które zapewniaj¹ swoim kierowcom
mikro- i œrednie przedsiêbiorstwo.
Nieoczekiwanie nisko przedsiêbiorcy ocenili determinanty doskonalenia jakoœci z uwzglêdnieniem otoczenia zewnêtrznego, do których kwalifikuj¹ siê
czynniki o znaczeniu ogólnogospodarczym i zwi¹zane z infrastruktur¹ drogow¹. Najni¿ej oceniono mo¿liwoœæ wykorzystania energii s³onecznej do podgrzewania asfaltu (œrednia ocen – 2,00). Kolejne rozwi¹zanie, bezpoœlizgowe nawierzchnie dróg, w opiniach respondentów równie¿ maj¹ bardzo ma³e
znaczenie dla jakoœci œwiadczonych us³ug. Bior¹c pod uwagê dzienne amplitudy temperatur i uci¹¿liwoœci komunikacyjne w porze zimowej, wymienione innowacyjne rozwi¹zania mog³yby sprzyjaæ wzrostowi bezpieczeñstwa i terminowoœci przewozów. Jednak przeprowadzone badanie nie potwierdza tej tezy.
Inteligentne systemy transportowe (ITS) w opiniach respondentów równie¿ nie
maj¹ istotnego znaczenia w œwiadczeniu us³ug wysokiej jakoœci (œrednia ocen
na poziomie 3,00). Z za³o¿enia i praktycznych zastosowañ wynika, i¿ celem
wdra¿ania inteligentnych systemów transportowych jest zintegrowanie i wspó³dzia³anie wszystkich u¿ytkowników infrastruktury (przedsiêbiorstw, organizacji, pañstwa), œrodków transportu oraz procesów zachodz¹cych w systemie
transportowym. Podstawowe korzyœci (w skali kraju, kontynentu lub globalnej)
wynikaj¹ce ze stosowania inteligentnych systemów transportowych niew¹tpliwie przyczyniaj¹ siê do poprawy jakoœci us³ug transportowych. Zaliczyæ do nich
nale¿y m.in.: wzrost przepustowoœci sieci dróg, poprawê bezpieczeñstwa ruchu
drogowego przez zmniejszenie liczby wypadków, skrócenie czasu podró¿y i zu¿ycia energii, redukcjê kosztów zarz¹dzania flot¹ pojazdów23. Sprawne funkcjonowanie ITS warunkuje infrastruktura systemu. Niezbêdne jest w tym zakresie odpowiednie wyposa¿enie pojazdów w systemy nawigacyjne dedykowane
transportowi drogowemu, wyposa¿enie infrastruktury drogowej w urz¹dzenia
pomiarowe oraz system przekazywania i przetwarzania informacji o ruchu drogowym wspierany specjalistycznymi aplikacjami. Jest to zatem czynnik, który
móg³by przyczyniæ do wzrostu jakoœci œwiadczonych us³ug i jakoœciowego rozwoju rynku.

5. Ekologiczne aspekty kszta³towania jakoœci us³ug
w transporcie drogowym ³adunków
Transport, poza przemys³em i energetyk¹, uznawany jest za g³ówny czynnik
degradacji œrodowiska naturalnego. St¹d podstawowe za³o¿enia polityki UE
skupiaj¹ siê na zbilansowanym rozwoju gospodarki. Oznacza to realizacjê celów
ekonomicznych, spo³ecznych i œrodowiskowych na zasadach zrównowa¿onego
23

http://www.itspolska.pl [dostêp 15.06.2014].
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rozwoju24. Powinien to byæ rozwój „przyczyniaj¹cy siê do zaspokojenia potrzeb
wspó³czesnych, a równoczeœnie nie ograniczaj¹cy przysz³ym pokoleniom szansy
zaspokojenia ich potrzeb”25.
Pojazdy wykorzystywane w zarobkowym transporcie ³adunków uwa¿ane s¹
za istotny czynnik degradacji œrodowiska naturalnego. Wysokie normy EURO
pojazdów stanowi¹ o ich walorach ekologicznych, co oddzia³uje na korzyœci
ekonomiczne. Im wy¿sza norma EURO, tym ni¿sze op³aty za dostêp do infrastruktury drogowej. Niew¹tpliwie zakup nowego taboru generuje wysokie koszty,
mo¿e jednak korzystnie wp³yn¹æ na wizerunek przedsiêbiorstwa. Nowoczesnoœæ taboru odzwierciedlana nie tylko wysokimi normami EURO, ale i zmniejszonym zu¿yciem paliwa, przystosowaniem pojazdów do paliw alternatywnych
(biopaliw, ogniw paliwowych) lub o wysokich parametrach eksploatacyjnych26,
mo¿e œwiadczyæ o zaanga¿owaniu kapita³u przedsiêbiorstwa na rzecz dzia³alnoœci proekologicznej. Ta z kolei powinna stanowiæ w przysz³oœci wa¿ny element
walki o klienta.
Tabela 6. Ocena determinant kszta³towania jakoœci us³ug transportowych w aspekcie
ekologii

Wyszczególnienie

Wp³yw czynnika na jakoœæ us³ug transportowych
(w skali 1–6, 1 – brak wp³ywu, 6 – bardzo du¿y wp³yw)
mikroprzedsiêbiorstwo

ma³e przedsiêbiorstwo

œrednie przedsiêbiorstwo

Nowoczesnoœæ taboru, wyposa¿enie
w najwy¿sze normy spalin EURO

3

1

5

Dba³oœæ o œrodowisko naturalne na
poziomie przedsiêbiorstwa (kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej)

2

2

5

Oddzielone pasy ruchu dla pojazdów
ciê¿arowych

5

1

3

Monitoring zu¿ycia paliwa

5

2

6

Szkolenia ekonomicznej jazdy
dla kierowców

4

1

5

Œwiadczenie us³ug multimodalnych

3

1

2

ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

24

25

26

J. Wronka, Transport intermodalny jako instrument wspierania zrównowa¿onego transportu w Europie,
[w:] Wspó³czesne problemy badawcze ekonomiki transportu, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 435, Ekonomiczne Problemy Us³ug 2006, nr 3,s. 149.
J. Kusztal, Ekologizacja transportu, [w:] Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej, red.
A. Lipiñska-S³ota, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 115.
J. Burnewicz, Innowacyjny rozwój wspó³czesnych systemów transportowych, innopomorze.pomorskie.eu [dostêp 15.06.2014].

188

Danuta Ruciñska, Ma³gorzata Kêdzior-Laskowska

Oceny respondentów w zakresie nowoczesnoœci taboru ukszta³towa³y siê na
œrednim poziomie 3,00 (por. tab. 6), natomiast respondent reprezentuj¹cy œrednie przedsiêbiorstwo przyzna³, ¿e nowoczesnoœæ taboru ma du¿e znaczenie
w kszta³towaniu jakoœci us³ug. Podobnie sytuacja przedstawia³a siê w przypadku inicjatyw oddolnych dotycz¹cych kszta³towania œwiadomoœci ekologicznej
w przedsiêbiorstwie (dba³oœæ o œrodowisko naturalne na poziomie przedsiêbiorstwa). Œrednie przedsiêbiorstwo wydaje siê byæ œwiadome dzia³añ na rzecz
ochrony œrodowiska, zdecydowanie wy¿ej bowiem ocenia elementy zbioru
w porównaniu z pozosta³ymi przedsiêbiorcami. Jest to prawdopodobnie skutek
dzia³añ podjêtych na rzecz implementacji certyfikowanych systemów zarz¹dzania jakoœci¹.
W opiniach respondentów najbardziej istotnym z wymienionych w zbiorze
ekologicznych determinant jakoœci jest monitoring zu¿ycia paliwa. Œrednia ocena na poziomie 4,33 mo¿e œwiadczyæ o zamiarach kontroli zu¿ycia paliwa. Zastanawia jednak, czy ten czynnik nie sprzyja bardziej celom ekonomicznym ani¿eli ekologicznym. Respondenci wyra¿ali zainteresowanie kontrol¹ zu¿ycia
paliwa pod k¹tem ograniczenia niekiedy zbyt dynamicznej jazdy kierowców
i uprawiania procederu odsprzeda¿y przez kierowców „zaoszczêdzonego”
w efekcie oszczêdnej jazdy paliwa.
Skutkiem prowadzonej polityki transportowej UE w zakresie obni¿ania
udzia³u transportu drogowego w przewozach ogó³em powinna byæ rewitalizacja proekologicznych ga³êzi transportu, w tym transportu kolejowego. Promuje
siê wykorzystanie technologii intermodalnych ograniczaj¹cych rolê transportu
drogowego do funkcji dowozowo-odwozowych. Skutkiem mia³oby byæ zainteresowanie u¿ytkowników transportu technologiami intermodalnymi, w tym
przewozami kombinowanymi. Koniecznoœæ co najmniej dwukrotnego przerwania procesu transportowego, jego wyd³u¿enia w czasie i stosunkowo wysoki
koszt nadal s¹ czynnikami, które zniechêcaj¹ potencjalnych zleceniodawców do
wykorzystania proekologicznych rozwi¹zañ. Prawdopodobnie brak wiedzy
us³ugobiorców w zakresie organizacji tych przewozów jest kolejn¹ barier¹ rozwoju. Badani przedsiêbiorcy uznali, ¿e proekologiczne us³ugi maj¹ bardzo ma³e
znaczenie dla kszta³towania jakoœci œwiadczonych us³ug. Œrednia ocen na poziomie 2,00 tak¿e potwierdza, ¿e brakuje merytorycznego i technicznego przygotowania przewoŸników drogowych, do czego otwarcie przyznaj¹ siê respondenci.
Brak zainteresowania wspó³prac¹ z przewoŸnikami kolejowymi wynika z dwóch
przyczyn: braku zleceñ na przewozy kolejowe i konkurencji miêdzyga³êziowej
skutkuj¹cej brakiem woli podjêcia wspó³pracy.
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Podsumowanie
W opracowaniu podjêto próbê zidentyfikowania czynników, które wp³ywaj¹
na jakoœæ us³ug œwiadczonych przez przewoŸników drogowych ³adunków.
Stosuj¹c uœrednione oceny zbiorów determinant kszta³towania jakoœci, mo¿na
stwierdziæ, ¿e najwy¿ej ocenionymi przez respondentów determinantami
kszta³towania jakoœci s¹ te, które znajduj¹ siê w zbiorze internacjonalizacji (œrednia ocena – 3,78). Drugi, wysoko oceniony, to zbiór determinant ekonomicznych
(3,73), a nastêpnie zbiory determinant formalnoprawnych (3,30), zwi¹zane z innowacjami techniczno-technologicznymi (3,14) i o charakterze ekologicznym
(3,11). Œrednie oceny zbiorów determinant jakoœci nie ró¿ni¹ siê znacz¹co. Uogólniaj¹c, mo¿na przyj¹æ, ¿e wyznaczone na podstawie literatury czynniki maj¹
ma³e znaczenie w kszta³towaniu jakoœci us³ug. Przygl¹daj¹c siê jednak ocenom
zbiorów determinant przyznawanych przez poszczególnych respondentów,
mo¿na zauwa¿yæ du¿¹ ró¿norodnoœæ ocen (por. rys. 1). W przypadku mikroprzedsiêbiorstwa najwiêksze znaczenie dla kszta³towania jakoœci us³ug transportowych ma zbiór czynników o charakterze ekonomicznym (determinanty ekonomiczne), choæ ostateczna ocena œwiadczy o jego umiarkowanym znaczeniu.
Najni¿ej natomiast zosta³y ocenione czynniki o charakterze ekologicznym
(3,67).
W przypadku ma³ego przedsiêbiorstwa najwy¿sz¹ notê przyznano determinantom umiêdzynarodowienia dzia³alnoœci transportowej (determinanty internacjonalizacji) w opozycji do determinant ekologicznych, które okaza³y siê nie
mieæ znaczenia (1,33) w procesach kszta³towania jakoœci. Œrednie przedsiêbiorstwo natomiast uzna³o, ¿e najistotniejsze dla kszta³towania jakoœci s¹ determinanty wynikaj¹ce z ekologizacji dzia³alnoœci transportowej (determinanty
ekologiczne), choæ równie wysoko oceni³o zbiór determinant zwi¹zanych z innowacjami technicznymi i technologicznymi (odpowiednio 4,33 i 4,29).
Nieoczekiwanie prezentuj¹ siê œrednie oceny zbiorów przyznane przez ma³e
przedsiêbiorstwo w porównaniu z pozosta³ymi respondentami. Istotne ró¿nice
w ocenach zauwa¿alne s¹ w zbiorze determinant innowacji techniczno-technologicznych i ekologicznych (rys. 1).
Wœród czynników wymienionych we wszystkich zbiorach za najwa¿niejsze
dla kszta³towania jakoœci respondenci uznali: wykszta³con¹ kadrê (5,67 – zbiór
determinant ekonomicznych), mo¿liwoœæ monitorowania przesy³ki przez klienta
(5,33 – zbiór determinant innowacji techniczno-technologicznych), certyfikowane systemy zarz¹dzania (5,00 – zbiór determinant ekonomicznych). Zauwa¿yæ
mo¿na, ¿e s¹ to czynniki bezpoœredniego kszta³towania jakoœci. Optymistyczn¹
informacj¹ jest, ¿e determinanty poœredniego oddzia³ywania na jakoœæ us³ug,
a w szczególnoœci regulacje prawne lub stan infrastruktury drogowej, w ma³ym
stopniu wp³ywaj¹ na jakoœæ œwiadczonych us³ug. Przedsiêbiorcy pytani o inne
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istotne dla kszta³towania jakoœci us³ug determinanty (niewskazane w kwestionariuszu ankiety) nie dali alternatywnej propozycji.
4,41

4,33

4,33

4,29
3,88

3,89
3,67

3,67

3,33

3,29
3,00 3,00

2,88

1,86
1,33

Determinanty
internacjonalizacji

Determinanty
formalnoprawne
mikroprzedsiêbiorstwo

Determinanty
ekonomiczne
ma³e przedsiêbiorstwo

Determinanty
innowacji techniczno-technologiczne

Determinanty
ekologiczne

œrednie przedsiêbiorstwo

Rysunek 1. Oceny zbiorów determinant kszta³towania jakoœci us³ug transportowych
z uwzglêdnieniem wielkoœci przedsiêbiorstw
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Ró¿norodnoœæ ocen przyznanych poszczególnym determinantom wskazuje
na specyficzne warunki funkcjonowania przewoŸników drogowych. Z jednej
strony konkurencja krajowa, miêdzynarodowa i miêdzyga³êziowa, z drugiej
strony spe³nienie wymagañ prawnych, zauwa¿alny nacisk na dzia³alnoœæ
zgodn¹ z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, koniecznoœæ rozwoju z zastosowaniem szeroko pojêtych innowacji i wynikaj¹ca z tych za³o¿eñ mnogoœæ czynników, które wp³ywaj¹ na jakoœæ, sprawiaj¹, ¿e spe³nienie postulatów zleceniodawców wobec przedstawionych realiów mo¿e przysparzaæ wiele problemów.
Prawdopodobnie jest to powód ograniczonego, jakoœciowego rozwoju przewoŸników skutkuj¹cy czêsto rol¹ podwykonawcy i organizatora us³ug transportowych.
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