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ROLA ANALIZY EKONOMICZNEJ
W PROCESACH DECYZYJNYCH
PRZEDSIÊBIORSTW TRANSPORTOWYCH

Wprowadzenie
Decyzja jest nieod³¹cznym elementem egzystencji ka¿dego cz³owieka oraz
funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, nios¹cym za sob¹ okreœlone skutki i konsekwencje wp³ywaj¹ce na dalsz¹ dzia³alnoœæ jednostki. Odpowiedzialne podejmowanie decyzji to sztuka dokonywania trafnych wyborów, które
w ¿yciu gospodarczym mog¹ skutkowaæ sukcesem b¹dŸ pora¿k¹ przedsiêbiorstwa. Skutecznoœæ podejmowanych decyzji zapewnia realizacjê zamierzonych
celów i strategii przedsiêbiorstwa, czego efektem jest rozwój przedsiêbiorstwa
oraz wzrost jego wartoœci. Z tego wzglêdu, podejmuj¹c decyzje gospodarcze,
nie mo¿na kierowaæ siê intuicj¹, lecz nap³ywaj¹ce informacje o istniej¹cych problemach i sygna³y rynkowe nale¿y odpowiednio przetwarzaæ, wykorzystuj¹c
mo¿liwoœci tkwi¹ce w ró¿nych technikach, narzêdziach oraz systemach wspomagaj¹cych podejmowanie optymalnych decyzji w przedsiêbiorstwie. Jednym
z takich narzêdzi wspieraj¹cych proces podejmowania decyzji w przedsiêbiorstwie jest analiza ekonomiczna, która za pomoc¹ odpowiednich metod umo¿liwia przetwarzanie informacji oraz generowanie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych reagowaæ na istniej¹ce problemy i sygna³y rynkowe. Celem artyku³u jest identyfikacja
roli analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych wspó³czesnych przedsiêbiorstw ze szczególnym uwzglêdnieniem przedsiêbiorstw transportowych.

1. Istota procesu podejmowania decyzji we wspó³czesnym
przedsiêbiorstwie
Ci¹g³e podejmowanie decyzji oraz rozwi¹zywanie problemów to nierozerwalne
i sta³e elementy skutecznego zarz¹dzania wspó³czesnym przedsiêbiorstwem.
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Proces podejmowania decyzji sk³ania do wyszukiwania i oceniania wariantów
dzia³ania, przed którymi stoi przedsiêbiorstwo. Ka¿dy wybór niesie za sob¹
okreœlone konsekwencje, dlatego tak wa¿ne jest œwiadome i umiejêtne podejmowanie decyzji uwzglêdniaj¹cych alternatywne w danym momencie mo¿liwoœci dzia³ania oraz skutki tych dzia³añ. Decyzja rozumiana w w¹skim znaczeniu, tzw. ujêciu rezultatowym, jest wynikiem okreœlonego wyboru bêd¹cego
jednym z etapów procesu decyzyjnego. Natomiast decyzja rozumiana w szerokim znaczeniu, tzw. ujêciu czynnoœciowym1, jest uto¿samiana z procesem decydowania obejmuj¹cym:
– pobieranie i ocenê informacji,
– identyfikacjê problemu decyzyjnego,
– wybór metod i kryterium do oceny decyzji,
– identyfikacjê alternatywnych mo¿liwoœci,
– wybór najlepszego wariantu,
– wdro¿enie wybranego wariantu,
– ocenê rezultatów wybranego wariantu.
Proces decyzyjny w przedsiêbiorstwie mo¿na przedstawiæ jako cykliczny
ci¹g powi¹zanych ze sob¹ czynnoœci realizowanych przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w przedsiêbiorstwie, który w ujêciu modelowym
przedstawiono na rysunku 1.

1. Informacja – dostrze¿enie problemu decyzyjnego

2. Identyfikacja problemu

9. Kontrola i ocena rezultatów

8. Zarz¹dzanie realizacj¹

3. Ustalenie kryteriów oceny rozwi¹zañ

7. Decyzja o realizacji

4. Generowanie rozwi¹zañ

6. Wybór rozwi¹zania

5. Ocena rozwi¹zañ

Rysunek 1. Model procesu decyzyjnego w przedsiêbiorstwie
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Decyzyjne systemy zarz¹dzania, red. J. Kisielnicki, J. Turyna,
Difin, Warszawa 2012, s. 34.

1

Decyzyjne systemy zarz¹dzania, red. J. Kisielnicki, J. Turyna, Difin, Warszawa 2012, s. 15–16.
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Podstawowymi atrybutami procesu decyzyjnego w przedsiêbiorstwie s¹:
– ci¹g³oœæ – procesy decyzyjne dokonywane s¹ bez przerw w czasie2,
– wieloogniskowoœæ – zachodz¹ w ka¿dym ogniwie przedsiêbiorstwa i na ka¿dym szczeblu struktury organizacyjnej, dokonuj¹ siê na ka¿dej p³aszczyŸnie
przedsiêbiorstwa,
– wielop³aszczyznowoœæ konsekwencji – decyzje podejmowane na jednej
p³aszczyŸnie skutkuj¹ zmianami w innych sferach (np. decyzje techniczne
wywieraj¹ skutki ekonomiczne),
– niepewnoœæ – ka¿dej decyzji towarzyszy ryzyko osi¹gniêcia skutków innych
ni¿ oczekiwane, które w znacznym stopniu zale¿y od trafnoœci postrzegania
otoczenia i antycypacji zachodz¹cych w nim zmian3.
Przed podjêciem jakiejkolwiek decyzji niezwykle istotna jest znajomoœæ celu,
który determinuje kierunki zamierzonych dzia³añ. Podejmowanie decyzji bez
wyraŸnie sprecyzowanego celu mo¿e prowadziæ do pora¿ki lub niezadowalaj¹cych rezultatów. Wszystkie cele przedsiêbiorstw realizowane zarówno w dzia³alnoœci bie¿¹cej, jak i inwestycyjnej powinny byæ d³ugookresowo podporz¹dkowane realizacji nadrzêdnego celu, którym jest maksymalizacja dochodów
w³aœcicieli (stopa zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u w przedsiêbiorstwie).
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e ostatecznym kryterium skutecznoœci zarz¹dzania
w przedsiêbiorstwie jest osi¹gniêcie za³o¿eñ i celów d³ugookresowych. Osi¹gniêcie celu nadrzêdnego jest jednak mo¿liwe dziêki realizacji strategicznych celów, takich jak np. wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa, rozwój, którym powinny
byæ podporz¹dkowane cele operacyjne finansowe (m.in. generowanie zysków
i utrzymanie p³ynnoœci finansowej) oraz rynkowe. Z³o¿onoœæ i hierarchia celów
wynika z przyjêtych strategii zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Cele cz¹stkowe
powinny byæ podporz¹dkowane celom podstawowym i tworzyæ spójn¹ ca³oœæ4.
Wspó³czesne wyzwania i uwarunkowania rynkowe wymuszaj¹ na przedsiêbiorstwach nowe spojrzenia na cele strategiczne, które mog¹ dotyczyæ wzrostu
konkurencyjnoœci, innowacyjnoœci oraz zrównowa¿onego rozwoju przedsiêbiorstwa, w tym kszta³towania spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR – corporate
social responsibility).

2. Powi¹zania analizy ekonomicznej z procesem decyzyjnym
Proces decyzyjny jest nierozerwalnie zwi¹zany z funkcjonowaniem ka¿dego
przedsiêbiorstwa. W zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem mo¿na wyró¿niæ trzy poziomy decyzyjne (rys. 2)5:
2

3
4
5

N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 11.
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, red. M. Jarzemowska, PWE, Warszawa 2013, s. 383.
Przedsiêbiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, red. J. ¯urek, PWE, Warszawa 2016, s. 30.
M. NiedŸwiedziñski, Przedsiêbiorstwo jako system informacyjny, WSiP, Warszawa 1992, s. 77.
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– poziom decyzji operacyjnych (krótkookresowych) – podejmowanych przez
pracowników przedsiêbiorstwa, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ liczb¹ zdarzeñ
gospodarczych zwi¹zanych z bie¿¹c¹ operacyjn¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa,
– poziom decyzji taktycznych (krótkookresowych) – podejmowanych przez
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiêbiorstwa,
– poziom decyzji strategicznych (d³ugookresowych) – podejmowanych przez
zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem.

Poziom decyzji
strategicznych

Poziom decyzji taktycznych

Poziom decyzji operacyjnych
Rysunek 2. Poziom decyzji strategicznych w przedsiêbiorstwie
ród³o: M. NiedŸwiedziñski, Przedsiêbiorstwo jako system informacyjny, WSiP, Warszawa 1992, s. 77.

Na ka¿dym z przedstawionych na rysunku 2 poziomach s¹ wykorzystywane
metody analizy ekonomicznej. Wszelkie decyzje podejmowane w przedsiêbiorstwie skutkuj¹ okreœlonymi kosztami i korzyœciami spo³ecznymi wp³ywaj¹cymi
na realizacjê krótko- oraz d³ugookresowych celów przedsiêbiorstwa. Ka¿da decyzja podejmowana w przedsiêbiorstwie generuje skutki na p³aszczyŸnie
ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa6. Realizacja decyzji poci¹ga za sob¹
okreœlone zachowania wewn¹trz przedsiêbiorstwa i wp³ywa równie¿ na zachowania rynkowe.
Na wszystkich szczeblach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem rozwi¹zywane s¹
ró¿ne problemy i podejmowane decyzje, od których zale¿y nie tylko jakoœæ
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, ale równie¿ efektywnoœæ jego dzia³ania na rynku i w otoczeniu. Decyzje s¹ podejmowane w ka¿dym obszarze dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa (operacyjnym, finansowym i inwestycyjnym). Przedstawione
w tabeli 1 obszary dzia³añ wzajemnie na siebie oddzia³uj¹ i generuj¹ okreœlone
strumienie pieniê¿ne. W ka¿dym z obszarów generowane s¹ przychody i koszty,
6

N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna…., s. 12.
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których poziom wp³ywa na kreowanie wyników finansowych w postaci zysku
lub straty. W tym kontekœcie przedsiêbiorstwa w racjonalnym procesie decyzyjnym koncentruj¹ siê na przyjêtych celach pozwalaj¹cych osi¹gn¹æ za³o¿one rezultaty i zmierzaj¹ do ich realizacji przy mo¿liwie ma³ych nak³adach. Z analizy
tabeli 1 wynika, ¿e decyzje podejmowane w przedsiêbiorstwie niezale¿nie od
obszarów decyzyjnych mog¹ byæ ukierunkowane na:
– osi¹gniêcie wyniku (rezultatu),
– poprawê efektywnoœci,
– niwelowanie ryzyka.
Tabela 1. Obszary decyzyjne przedsiêbiorstwa w ujêciu kierunkowym
Obszary dzia³ania
i kierunki decyzyjne

Dzia³alnoœæ
operacyjna

Dzia³alnoœæ
finansowa

Dzia³alnoœæ
inwestycyjna

wyniki

przychody
i koszty operacyjne

przychody
i koszty finansowe

przychody, koszty
i nak³ady inwestycyjne

efektywnoœæ

operacyjna

finansowa

inwestycyjna

ryzyko

operacyjne

finansowe

inwestycyjne

ród³o: Opracowanie w³asne.

We wspó³czesnym œwiecie rozwi¹zywanie problemów i podejmowanie decyzji staje siê zadaniem coraz trudniejszym, gdy¿ wci¹¿ roœnie z³o¿onoœæ i wa¿noœæ problemów, sytuacji decyzyjnych oraz sposobów ich rozwi¹zywania.
Szczególnie w sytuacji niestabilnego rynku podejmowane decyzje mog¹ determinowaæ dalsze funkcjonowanie b¹dŸ upad³oœæ przedsiêbiorstwa. Z tego wzglêdu w procesach decyzyjnych przydatne s¹ metody i narzêdzia, które u³atwiaj¹
dokonywanie optymalnych wyborów oraz pozwalaj¹ na ograniczanie ryzyka,
wœród których nadrzêdne miejsce zajmuje analiza ekonomiczna.

3. Funkcje analizy ekonomicznej we wspó³czesnym
przedsiêbiorstwie
Ogólne pojêcie „analiza” oznacza rozbiór, rozcz³onkowanie. Jest to wiêc roz³o¿enie pewnej ca³oœci na czêœci sk³adowe i rozpatrywanie ka¿dej z nich osobno7.
Podstawow¹ rol¹ analizy ekonomicznej jest wyszukiwanie i mierzenie zwi¹zków
zachodz¹cych miêdzy zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywanie za pomoc¹
ró¿nych metod badawczych prawid³owoœci dotycz¹cych zachowania podmiotów
7

L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurty, T. Waœniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna
przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu,
Wroc³aw 1996, s. 10.
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gospodarczych oraz ich reakcji na bodŸce p³yn¹ce z otoczenia8. Identyfikacja
zale¿noœci przyczynowo-skutkowych miêdzy zjawiskami ekonomicznymi implikuje proces analizy pozwalaj¹cy na okreœlenie czynników zachodz¹cych
zmian, jak i charakteru oraz si³y ich oddzia³ywania.
Informacje dostarczane przez analizê ekonomiczn¹ powinny umo¿liwiaæ:
– w³aœciw¹ ocenê sytuacji lub stanu, w jakim znajduje siê przedsiêbiorstwo,
– poprawn¹ ocenê wp³ywu czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych na efektywnoœæ przedsiêbiorstwa,
– podejmowanie trafnych decyzji dotycz¹cych zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Analiza ekonomiczna jest instrumentem zarz¹dzania dostarczaj¹cym informacji stanowi¹cych podstawê procesów decyzyjnych w przedsiêbiorstwie.
W tym kontekœcie celem analizy jest9:
– zestawienie informacji liczbowej ilustruj¹cej dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa
oraz pozwalaj¹cej na ocenê uzyskiwanych wyników,
– wykrycie i ustalenie czynników maj¹cych wp³yw na realizacjê przedsiêwziêæ
gospodarczych,
– okreœlenie przewidywanych rezultatów na podstawie informacji o stanie posiadanych zasobów, jakimi dysponuje przedsiêbiorstwo, oraz informacji
o zmianach w jego otoczeniu,
– podejmowanie decyzji s³u¿¹cych podnoszeniu bie¿¹cej efektywnoœci dzia³ania przedsiêbiorstwa, jak i jego rozwoju.
Analiza ekonomiczna mo¿e byæ rozumiana jako10:
– dyscyplina naukowa,
– dzia³ania praktyczno-badawcze, czyli czynnoœci analityczne zmierzaj¹ce do
postawienia diagnozy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna traktowana jako dzia³ania praktyczno-badawcze pe³ni
funkcje us³ugowe w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w zakresie informacyjno-poznawczym, kontrolno-diagnostycznym i planistycznym (tab. 2)11.
W procesie decyzyjnym wspó³czesnego przedsiêbiorstwa analiza ekonomiczna
jest podstaw¹ systemu informacji niezbêdnego do prawid³owego przebiegu
procesu zarz¹dzania. Jest podstawowym narzêdziem przydatnym kierownictwu
w podejmowaniu bie¿¹cych i strategicznych decyzji gospodarczych oraz kontroli ich wdra¿ania i oceny osi¹gniêtych rezultatów. Dostarczane przez analizê
informacje s¹ nie tylko podstaw¹ procesu podejmowania optymalnych decyzji
w zakresie realizacji za³o¿onych celów, wskazuj¹c Ÿród³a i warunki osi¹gniêcia
8
9

10
11

Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, s. 13.
Z. Leszczyñski, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa
2000, s. 123; T. Szot-Gabryœ, Koncepcja rachunku kosztów i korzyœci w rachunkowoœci odpowiedzialnoœci
spo³ecznej przedsiêbiorstwa, Difin, Warszawa 2013, s. 88.
F. B³awat, Podstawy analizy ekonomicznej. Teorie, przyk³ady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 9.
Ibidem, s. 10.

Rola analizy ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiêbiorstw transportowych

15

przez przedsiêbiorstwo sukcesu rynkowego. Informacje analityczne, identyfikuj¹c potencjalne zagro¿enia wewnêtrzne i zewnêtrzne dalszego rozwoju, stanowi¹ dla przedsiêbiorstwa szczególny rodzaj systemu wczesnego ostrzegania,
pozwalaj¹cy bardzo czêsto na pokonanie istniej¹cych barier rozwojowych, jak
równie¿ unikniêcie ewentualnych pora¿ek powsta³ych na skutek b³êdnych
decyzji. Wykorzystanie metod analizy ekonomicznej pozwala na wczesne przygotowanie przedsiêbiorstwa do zmian otoczenia, identyfikacjê ryzyka, wybór
w³aœciwych form zabezpieczenia siê przed jego skutkami oraz konstrukcjê
w³aœciwych scenariuszy sytuacyjnych.
Tabela 2. Podstawowe funkcje analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym przedsiêbiorstwa
Funkcja

Zakres funkcji

Informacyjno-poznawcza

–
–
–
–
–

Kontrolno-diagnostyczna

– porównywanie faktycznie osi¹gniêtych wyników z wielkoœciami planowanymi
(po¿¹danymi)
– postawienie diagnozy w zakresie odchyleñ wielkoœci realnych w stosunku do
planowanych (odchylenia mog¹ byæ korzystne lub niekorzystne dla przedsiêbiorstwa)
– podstawa do weryfikacji decyzji podjêtych w przysz³oœci
– wskazanie dzia³añ korekcyjnych

Planistyczna

dostarczanie rzetelnej informacji we w³aœciwym momencie
zbieranie i weryfikacja informacji
przetwarzanie informacji z wykorzystaniem odpowiednich metod
generowanie mo¿liwych rozwi¹zañ
sformu³owanie wniosków i rekomendacji

–
–
–
–

sugerowanie strategii celów i zadañ do wykonania w przysz³oœci
wskazywanie na potencjalne okazje i szanse sprzyjaj¹ce realizacji tych celów
informowanie o zagro¿eniach i okreœlanie sposobów ich niwelowania
opracowanie wewnêtrznie spójnych scenariuszy i wariantów prognoz ekonomicznych o ró¿nych horyzontach czasowych
– sugerowanie wyboru najkorzystniejszych wariantów planów zgodnie z zasad¹ racjonalnego gospodarowania i celami przedsiêbiorstwa (biznesplany
i studia wykonalnoœci projektu inwestycyjnego)

ród³o: Opracowanie w³asne.

Analiza ekonomiczna ma do spe³nienia wa¿ne zadanie wewn¹trz przedsiêbiorstwa, uczestnicz¹c w procesach decyzyjnych, jak te¿ warunkuje postrzeganie
przedsiêbiorstwa przez otoczenie. Ma ona nie tylko odgrywaæ rolê zwi¹zan¹
z planowaniem i kontrol¹, lecz tak¿e s³u¿yæ budowie wizerunku przedsiêbiorstwa.
S³u¿y do oceny przedsiêbiorstwa przez zainteresowane podmioty zewnêtrzne
oraz do dokonywania analiz porównawczych miêdzy przedsiêbiorstwami,
sektorami czy krajami. Jest wykorzystywana na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania
w skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej, przy realizacji celów podmiotów
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wewnêtrznych i zewnêtrznych12. Analiza ekonomiczna jest postrzegana jako narzêdzie dynamicznego, a zarazem elastycznego i efektywnego zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, implikuj¹ce transformacjê ze stanu obecnego do stanu
po¿¹danego oraz umo¿liwiaj¹ce panowanie nad niepewnoœci¹ i ryzykiem.
Z punktu widzenia przedmiotu badania analizê ekonomiczn¹ mo¿na podzieliæ na analizê techniczno-ekonomiczn¹ i analizê finansow¹ (rys. 3). Treœci¹
analizy finansowej s¹ wielkoœci ekonomiczne w wyra¿eniu pieniê¿nym w tym
stan maj¹tkowo-kapita³owy, wyniki finansowe oraz sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa. Natomiast analiza techniczno-ekonomiczna obejmuje analizê poszczególnych obszarów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. W warunkach gospodarki rynkowej decyduj¹ce znaczenie ma analiza finansowa, która stanowi punkt
wyjœcia i podstawowy zakres analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e wyniki finansowe stanowi¹ odzwierciedlenie rezultatów
osi¹gniêtych na poszczególnych odcinkach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Dlatego rozpoznanie czynników kszta³tuj¹cych wyniki finansowe na okreœlonym poziomie wymaga przeprowadzenia analizy poszczególnych sfer dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa, tj. analizy techniczno-ekonomicznej.
Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa

•
•
•
•
•
•
•

Wstêpna analiza bilansu
Analiza rachunku wyników
Ustalenie i ocena przep³ywów pieniê¿nych
Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa
Czynnikowa analiza wyniku finansowego
Ocena efektywnoœci inwestycji
Wycena przedsiêbiorstw

Analiza techniczno-ekonomiczna

• Analiza produkcji
• Analiza p³ac, zatrudnienia, wydajnoœci
• Analiza wyposa¿enia przedsiêbiorstwa
w œrodki trwa³e
• Analiza gospodarki materia³owej
• Analiza postêpu technicznego i nowych
uruchomieñ

Rysunek 3. Podzia³ i zakres analizy ekonomicznej
ród³o: N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa,
Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 15.

Z punktu widzenia czasu, do którego odnosi siê analiza, wyró¿nia siê:
– analizê ex post (retrospektywn¹) – mo¿e byæ przeprowadzana na wszystkich
szczeblach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem; stanowi podstawê weryfikacji
12

Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, s. 4.
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decyzji podjêtych w przesz³oœci, jest równie¿ punktem odniesienia dla
dzia³añ bie¿¹cych i przysz³ych13;
– analizê bie¿¹c¹ (operatywn¹) – przeprowadzana w tych ogniwach przedsiêbiorstwa, w których prawid³owy przebieg procesów ma znaczenie z punktu
widzenia ostatecznych wyników podmiotu gospodarczego;
– analiz¹ ex ante (prospektywn¹) – mo¿e byæ przeprowadzana na wszystkich
szczeblach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, pozwala ustaliæ wyniki przewidywanych procesów gospodarczych we wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci;
stosowana jest we wszystkich procesach decyzyjnych, zw³aszcza w procesie
planowania.
Przy podejmowaniu decyzji nie mo¿na kierowaæ siê tylko i wy³¹cznie intuicj¹ czy te¿ doœwiadczeniami minionych lat, nale¿y równie¿ uwzglêdniaæ sygna³y p³yn¹ce z otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiêbiorstwo. Wspó³czesne
przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ w szybko zmieniaj¹cym siê i coraz bardziej z³o¿onym otoczeniu. Intensywnoœæ, g³êbokoœæ i wielokierunkowoœæ tych zmian nie
pozostaje bez wp³ywu na procesy zarz¹dzania, które musz¹ byæ zorientowane
na kierowanie rozwojem organizacji w d³ugiej perspektywie czasowej i na
umiejêtne wykorzystanie potencjalnych szans oraz minimalizowanie zagro¿eñ
generowanych przez otoczenie. We wspó³czesnym œwiecie roœnie znaczenie
umiejêtnoœci adaptacyjnej przedsiêbiorstwa do turbulentnie zmieniaj¹cego siê
otoczenia. Wyzwaniem wspó³czesnych przedsiêbiorstw jest integracja procesów
zachodz¹cych w samym przedsiêbiorstwie z informacjami p³yn¹cymi z otoczenia. Dzia³anie wspó³czesnych przedsiêbiorstw w warunkach coraz szybszych
zmian otoczenia oraz wzrastaj¹cej niepewnoœci powoduje wzrost roli informacji
w prawid³owym i skutecznym jego funkcjonowaniu, jednak skutecznoœæ procesu podejmowania decyzji jest uwarunkowana dostêpem do odpowiednich zasobów informacji. Niew¹tpliwie informacja jest podstaw¹ procesów decyzyjnych, jednak przeszkod¹ w podejmowaniu decyzji jest jednak zarówno brak
informacji, jak i ich nadmiar. Wiedza, intuicja i doœwiadczenie zarz¹dzaj¹cych
przedsiêbiorstwem musz¹ byæ zatem wsparte rzeteln¹ informacj¹ otrzyman¹ we
w³aœciwym momencie.
Podejmowanie optymalnych decyzji jest uzale¿nione od zastosowania pe³nej
analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa, która powinna obejmowaæ, oprócz oceny zjawisk i procesów ekonomicznych w obrêbie przedsiêbiorstwa, równie¿
ocenê otoczenia przedsiêbiorstwa. Wybór najbardziej racjonalnego rozwi¹zania
problemu decyzyjnego zale¿y od wielu czynników zarówno wewnêtrznych,
jak i zewnêtrznych. Uwarunkowania wewnêtrzne s¹ ³atwiejsze do przewidzenia, poniewa¿ przedsiêbiorstwo ma bezpoœredni wp³yw na podejmowane
decyzje, natomiast czynniki zewnêtrzne s¹ o wiele bardziej niepewne. Analizy
determinant podejmowania decyzji mo¿na dokonywaæ w trzech obszarach:
13

Ibidem, s. 15–16.
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makroekonomicznym, mezoekonomicznym i mikroekonomicznym14. Stale
zmieniaj¹ce siê otoczenie makroekonomiczne nara¿a przedsiêbiorstwo na
zmiennoœæ pozostaj¹cych poza jego kontrol¹ czynników, które maj¹ istotny
wp³yw na jego funkcjonowanie, a w efekcie na jego wyniki finansowe. Determinanty mezoekonomiczne uzale¿nione s¹ od sytuacji na rynku i w znacznym stopniu wynikaj¹ ze specyfiki sektora, w którym funkcjonuje przedsiêbiorstwo.
Natomiast uwarunkowania mikroekonomiczne s¹ zale¿ne od przedsiêbiorstwa.
Istotny wp³yw na decyzje maj¹ równie¿ predyspozycje psychologiczne podejmuj¹cych decyzje, a szczególnie subiektywna sk³onnoœæ do ponoszenia ryzyka.

4. Wykorzystanie analizy ekonomicznej w obszarach decyzyjnych
przedsiêbiorstw transportowych
Identyfikuj¹c rolê analizy finansowej w obszarach decyzyjnych przedsiêbiorstw
transportowych, nale¿y wskazaæ na ró¿norodnoœæ wystêpuj¹cych na rynku
form gospodarowania, które determinuj¹ z³o¿onoœæ procesów decyzyjnych
i realizowanych celów. Z jednej strony wystêpuj¹ mikroprzedsiêbiorstwa
w mo¿liwej formie rejestrowej dzia³alnoœci w³aœciciela jednego pojazdu samochodowego, a z drugiej strony funkcjonuje ogólnokrajowy kompleks gospodarczy Polskie Koleje Pañstwowe S.A.15
Podejmowanie optymalnych decyzji w ka¿dym przedsiêbiorstwie jest uzale¿nione od uwzglêdnienia w procesie decyzyjnym istniej¹cych i prognozowanych
uwarunkowañ: makroekonomicznych, mezoekonomicznych i mikroekonomicznych. Koniunktura gospodarcza wp³ywa w znacznym stopniu na ryzyko funkcjonowania przedsiêbiorstw Szczególnie dotyczy to bran¿y transportowej
charakteryzuj¹cej siê du¿¹ konkurencj¹, co w konsekwencji wp³ywa na du¿¹
wra¿liwoœæ na zmiany popytu. Koniunktura gospodarcza podlega cyklicznym
wahaniom, w których wystêpuj¹ zarówno okresy o¿ywienia gospodarczego, jak
i recesja. W okresie rozkwitu i o¿ywienia wzrastaj¹ przychody ze sprzeda¿y,
zyski przedsiêbiorstw, istnieje mo¿liwoœæ powiêkszenia kapita³ów w³asnych
w drodze nowej emisji akcji, gdy¿ w³aœciciele kapita³u poszukuj¹ inwestycji
przynosz¹cych zyski. W fazie spadku koniunktury spada popyt, przychody
i zyski, co wymusza od³o¿enie realizacji decyzji rozwojowych.
Analizuj¹c koniunkturê dla bran¿y transportowej w latach 2003–2015, mo¿na
zauwa¿yæ wyraŸny wp³yw uwarunkowañ gospodarczych. W latach 2003–2007
tendencja wzrostowa koniunktury w bran¿y transportowej by³a efektem o¿y14

15

E. Adamowicz, Uwarunkowania finansowe rozwoju mikroprzedsiêbiorstw transportowych w Polsce,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”
2010, nr 36, s. 14.
Transport, Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016, s. 539.
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wienia gospodarczego. Pewn¹ stagnacjê mo¿na zauwa¿yæ w roku 2004, w którym Polska zosta³a w³¹czona w struktury Unii Europejskiej. Natomiast od roku
2008 nastêpuje gwa³towne za³amanie koniunktury bêd¹ce efektem wystêpuj¹cego w gospodarce kryzysu, który w znacznym stopniu spowodowa³ zmniejszenie zapotrzebowania na przewozy ³adunków.
Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej
jest maksymalizacja dochodów w³aœcicieli osi¹gana poprzez wzrost wartoœci
przedsiêbiorstwa. Aby ten wzrost nastêpowa³, przedsiêbiorstwo musi siê rozwijaæ, zwiêkszaj¹c zarówno wolumen sprzeda¿y i zdobywaj¹c nowe rynki zbytu,
jak i zwiêkszaj¹c posiadany maj¹tek poprzez inwestycje. Decyzje rozwojowe
nale¿¹ do najistotniejszych decyzji w obszarze strategicznym, podejmowanych
przez podmioty gospodarcze, poniewa¿ determinuj¹ poziom przysz³ej aktywnoœci gospodarczej16. Mo¿liwoœæ inwestowania zale¿na jest jednak od zdobycia
œrodków finansowych niezbêdnych do realizacji przedsiêwziêcia. Badaj¹c
powi¹zania analizy ekonomicznej z procesem decyzyjnym wspó³czesnego
przedsiêbiorstwa w zakresie finansowania przedsiêwziêæ inwestycyjnych, mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne obszary wyborów17:
– pozyskanie kapita³u i kszta³towanie optymalnej struktury kapita³u,
– alokacja kapita³u,
– zarz¹dzanie ryzykiem.
Podstawow¹ determinant¹ warunkuj¹c¹ dostêp przedsiêbiorstw do kapita³u
jest sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiêbiorstw, wp³ywaj¹ca na ich zdolnoœæ kredytow¹. S³abn¹ce wyniki finansowe przedsiêbiorstw transportowych
w Polsce w znacznym stopniu ograniczaj¹ jednak dostêp do kapita³u. Wybór
i dostêpnoœæ poszczególnych Ÿróde³ finansowania s¹ uwarunkowane strategi¹
rozwoju i rozmiarem inwestycji, jakie przedsiêbiorstwo chce zrealizowaæ, jego
form¹ organizacyjno-prawn¹, kondycj¹ finansow¹ oraz posiadan¹ reputacj¹ na
rynku.
Szczególn¹ rolê w procesie podejmowania decyzji odgrywaj¹ wskaŸniki finansowe18, które mog¹ byæ wykorzystywane do19:
– oceny sytuacji finansowej,
– weryfikacji planowanych decyzji,
– symulacji skutków ró¿nych planowanych dzia³añ.
Do podstawowych wskaŸników wykorzystywanych powszechnie w decyzjach
krótkookresowych do oceny efektywnoœci gospodarowania przedsiêbiorstw
transportowych nale¿¹: wskaŸnik poziomu kosztów, wskaŸniki rentownoœci
16
17

18

19

E. Adamowicz, Uwarunkowania…, s. 14.
Analiza finansowa w procesie decyzyjnym wspó³czesnego przedsiêbiorstwa, red. G. £ukasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 29–30.
WskaŸnik finansowy jest okreœlon¹ relacj¹ co najmniej dwóch wielkoœci finansowych maj¹cych
œciœle okreœlon¹ interpretacjê.
Analiza finansowa w procesie decyzyjnym…, s. 29–30.
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(sprzeda¿y, maj¹tku i kapita³u w³asnego), wskaŸniki p³ynnoœci (bie¿¹cej, szybkiej i gotówkowej).
Powa¿nym problemem przedsiêbiorstw bran¿y transportu i gospodarki magazynowej jest wysoki wskaŸnik poziomu kosztów dzia³alnoœci20, który w latach
2008–2014 kszta³towa³ siê powy¿ej 90%. Z rysunku 4 wynika malej¹ca tendencja
udzia³u kosztów w przychodach ze sprzeda¿y, co w konsekwencji przek³ada siê
na poprawê wszystkich wskaŸników rentownoœci w analizowanym okresie
(rys. 5, tab. 3). Niew¹tpliwie nadal istotnym problemem decyzyjnym powinno
byæ w przedsiêbiorstwach poszukiwanie mo¿liwoœci obni¿ki kosztów.
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Rysunek 4. WskaŸnik poziomu kosztów w transporcie i gospodarce magazynowej w latach
2008–2014 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: WskaŸniki ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw niefinansowych o liczbie pracuj¹cych 10 i wiêcej osób prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe wg sekcji PKD, GUS, Warszawa
2015.

W kontekœcie funkcjonowania przedsiêbiorstw transportowych w decyzjach
krótkookresowych uwydatnia siê problem zarz¹dzania rentownoœci¹ i p³ynnoœci¹. Podstaw¹ niwelowania ryzyka prowadzenia dzia³alnoœci przedsiêbiorstw
jest podejmowanie decyzji skutkuj¹cych generowaniem zysku i utrzymaniem
p³ynnoœci finansowej.
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R. Rolbiecki, Kondycja ekonomiczna sektora TSL w Polsce w warunkach globalnej dekoniunktury gospodarczej, „Wspó³czesna Gospodarka” 2012, t. 3, nr 2, s. 9–20.
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Rysunek 5. WskaŸniki rentownoœci sprzeda¿y, maj¹tku i kapita³u w³asnego w transporcie
i gospodarce magazynowej w latach 2008–2014 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: WskaŸniki ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw niefinansowych o liczbie pracuj¹cych 10 i wiêcej osób prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe wg sekcji PKD, GUS, Warszawa
2015.

Tabela 3. Ocena porównawcza wskaŸników rentownoœci sprzeda¿y, maj¹tku i kapita³u
w³asnego w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 2008–2014 (%)
Rodzaj wskaŸnika

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ROS – WskaŸnik rentownoœci
sprzeda¿y

0,6

1,4

2,5

2,6

2,5

2,8

3,0

ROA – WskaŸnik rentownoœci
aktywów

0,5

1,3

2,2

2,4

2,2

2,4

2,4

ROE – WskaŸnik rentownoœci
kapita³u w³asnego

1,2

2,8

4,9

5,7

5,5

5,9

6,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: WskaŸniki ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw niefinansowych o liczbie pracuj¹cych 10 i wiêcej osób prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe wg sekcji PKD, GUS, Warszawa
2015.

Analiza danych z lat 2008–2014 wskazuje na pozytywne tendencje wzrostowe
wszystkich wskaŸników rentownoœci. Szczególnie niskie poziomy wskaŸników
rentownoœci obserwowano w roku 2008, ze wzglêdu na znaczny wzrost cen paliw dominuj¹cych w strukturze kosztów przedsiêbiorstw transportowych, oraz
w roku 2009, kiedy to uwidoczni³ siê kryzys gospodarczy skutkuj¹cy zmniejszeniem popytu na przewozy. W razie wyst¹pienia nadpoda¿y szczególnie polskie
przedsiêbiorstwa transportu samochodowego znajduj¹ siê pod presj¹ nasilonej
walki konkurencyjnej. W warunkach bardzo silnej konkurencji, zw³aszcza na
rynku transportu samochodowego, mo¿na spotkaæ przypadki kszta³towania cen
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œwiadczenia us³ug poni¿ej kosztów. Dzia³ania konkurencyjne zastosowane
przez przedsiêbiorstwo zmuszaj¹ rywali do podjêcia kroków przeciwdzia³aj¹cych danemu posuniêciu lub represyjnych. Obni¿ki cen s¹ ³atwo naœladowane
przez konkurentów i prowadz¹ do obni¿ki przychodów wszystkich przedsiêbiorstw, zw³aszcza w sektorze, w którym elastycznoœæ cenowa popytu jest niska.
Przy istniej¹cej nadpoda¿y i niskiej przeciêtnej rentownoœci konkurowanie cen¹
w transporcie samochodowym wp³ywa na zmniejszenie rentownoœci ca³ego
sektora i bardzo czêsto prowadzi do upadku wielu przedsiêbiorstw. Sytuacjê
tak¹ mo¿na by³o zaobserwowaæ na polskim rynku, w którym efekt œwiatowego
kryzysu i zmiana warunków makroekonomicznych odbi³y siê na rynku przewozów transportowych.
Podstawowym problemem decyzyjnym w obszarze operacyjnym wspó³czesnych przedsiêbiorstw jest utrzymanie p³ynnoœci finansowej, czyli zdolnoœci do
sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych, co w konsekwencji przek³ada siê na zapewnienie ci¹g³oœci realizowanych w przedsiêbiorstwie procesów gospodarczych.
Na podstawie analizy rysunku 6 mo¿na postawiæ tezê o stabilnoœci przedsiêbiorstw sektora transportu i gospodarki magazynowej w zakresie zdolnoœci do
sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych z posiadanych nale¿noœci krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych.
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Rysunek 6. WskaŸnik p³ynnoœci szybkiej w transporcie i gospodarce magazynowej w latach
2008–2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: WskaŸniki ekonomiczno-finansowe przedsiêbiorstw niefinansowych o liczbie pracuj¹cych 10 i wiêcej osób prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe wg sekcji PKD, GUS, Warszawa
2015.
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Zakoñczenie
Optymalne rozwi¹zanie wielu problemów decyzyjnych we wspó³czesnym
przedsiêbiorstwie jest uzale¿nione od wykorzystania analizy ekonomicznej dostarczaj¹cej w ró¿nym stopniu zagregowanej, przetworzonej i zweryfikowanej
informacji. Analiza ekonomiczna jest postrzegana jako narzêdzie niezbêdne
w planowaniu i realizacji dzia³añ oraz podejmowaniu optymalnych decyzji
przez zarz¹dzaj¹cych przedsiêbiorstwem. Wykorzystuj¹c sygna³y p³yn¹ce z rynku, pozwala na adaptacjê przedsiêbiorstwa do zmian otoczenia, identyfikacjê
ryzyka prowadzenia dzia³alnoœci oraz konstrukcjê rozwi¹zañ sytuacyjnych. Dostarcza równie¿ informacji umo¿liwiaj¹cych sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoœci¹ podmiotu gospodarczego. Odgrywa tak¿e istotn¹ rolê w systemie wczesnego
ostrzegania o ryzyku prowadzenia dzia³alnoœci. Uczestnicz¹c w podejmowaniu
decyzji, zarówno krótkookresowych (operacyjnych), jak i d³ugookresowych
(strategicznych), wykorzystywana jest na wszystkich poziomach decyzyjnych.
Wspó³czesne wyzwania i uwarunkowania rynkowe wskazuj¹, ¿e analiza ekonomiczna jest podstawowym narzêdziem wspieraj¹cym podejmowanie decyzji
w obszarach rozwoju przedsiêbiorstw, kreowania wzrostu konkurencyjnoœci,
innowacyjnoœci oraz zrównowa¿onego rozwoju, w tym kszta³towania spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. W kontekœcie funkcjonowania przedsiêbiorstw
transportowych w decyzjach krótkookresowych uwydatnia siê problem zarz¹dzania p³ynnoœci¹ i rentownoœci¹. Natomiast w decyzjach d³ugookresowych
bol¹czk¹ jest niska wiarygodnoœæ kredytowa, szczególnie mikroprzedsiêbiorstw
transportowych, ograniczaj¹ca w znacznym stopniu mo¿liwoœæ pozyskiwania
kapita³u obcego dla celów rozwojowych (w tym g³ównie zakupu taboru).
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THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE DECISION-MAKING
OF TRANSPORT ENTERPRISES
(Summary)
The optimal solution to many problems of decision-making in the modern enterprise
is dependent on the use of economic analysis, providing varying degrees of aggregated,
processed and verified information. Economic analysis is seen as an essential tool in the
planning and implementation of activities and making optimal decisions by the management. Using signals from the market allows companies to adapt to changes in the environment, identifying business risks and design solutions. It plays an important role in the
system of early warning about the risks of doing business. Economic analysis is used at
all levels of decision-making areas both short-term (operating) and long term (strategic).
Contemporary challenges and market conditions indicate that the economic analysis is
the basic tool to support decision making in the areas of business development, competitiveness, innovation and sustainable development (implementation of corporate social
responsibility). This article aims to identify the role of economic analysis in decisionmaking processes of modern enterprises with particular emphasis on the situation of
transport companies.
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Wprowadzenie
Jednym z zasadniczych kryteriów rozwoju wspó³czesnej gospodarki jest rozwój zrównowa¿ony. Nie oznacza to jednak, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza podporz¹dkowana jest wy³¹cznie wymaganiom ekologicznym. W³aœciwy pomiar
dobrobytu spo³eczeñstwa musi byæ tak¿e oparty na efektywnoœci ekonomicznej.
Nie jest bowiem mo¿liwe, aby dzia³alnoœæ gospodarcza by³a oparta na racjonalnoœci ekologicznej bez zagwarantowania ci¹g³ego rozwoju ekonomicznego.
Rozwój gospodarczy jest gwarantem odpowiedniej akumulacji kapita³u i w rezultacie postêpu technicznego, umo¿liwiaj¹cego m.in. zastêpowanie surowców
nieodnawialnych surowcami odnawialnymi oraz procesów technologicznych
szkodliwych dla œrodowiska procesami mniej degraduj¹cymi œrodowisko. Postêp
techniczny jest tak¿e gwarancj¹ permanentnego wzrostu produktywnoœci czynników produkcji, zmniejszenia materia³och³onnoœci oraz kosztów produkcji1.
W³aœciwy przebieg procesów zrównowa¿onego rozwoju jest uwarunkowany
zachowaniem odpowiedniej efektywnoœci ekonomicznej na poziomie podmiotów gospodaruj¹cych. Podmioty te w swoich dzia³aniach musz¹ nadal opieraæ
siê na tradycyjnych kryteriach efektywnoœciowo-optymalizacyjnych, które nie
trac¹ swojego znaczenia w ekonomii zrównowa¿onego rozwoju2. Wyrazem
optymalnoœci procesów gospodarowania na poziomie mikroekonomicznym jest
zachowanie odpowiedniej równowagi finansowej, rozumianej jako zdolnoœæ do
generowania odpowiednich dochodów, zwiêkszania poziomu rentownoœci,
1

2

W. Florczak, Rozwój zrównowa¿ony a d³ugookresowy wzrost gospodarczy. Alternatywa czy koniunkcja?
[w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, Bia³ystok 2011, s. 290, 301.
S. Czaja, Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju [w:] Teoretyczne aspekty
ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, Bia³ystok 2011,
s. 161.
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utrzymania p³ynnoœci finansowej, zwiêkszania produktywnoœci zasobów, powiêkszania wartoœci firmy3. Koniecznoœæ zachowania odpowiedniego poziomu
efektywnoœci ekonomicznej jest z kolei niezbêdnym warunkiem wdra¿ania
w przedsiêbiorstwie efektywnych pod wzglêdem ekologicznym rozwi¹zañ
i w rezultacie podstaw¹ kszta³towania zrównowa¿onego rozwoju gospodarki.
Ze wzglêdu na komplementarnoœæ transportu wzglêdem gospodarki narodowej szczególne znaczenie ma zachowanie równowagi finansowej w tej bran¿y. Kondycja finansowa podmiotów transportowych, przek³adaj¹c siê na jakoœæ
procesów eksploatacyjnych, istotnie decyduje o efektywnoœci gospodarowania
w pozosta³ych bran¿ach gospodarki. Wa¿n¹ rolê w procesie kszta³towania efektywnoœci ekonomicznej w zrównowa¿onym rozwoju gospodarki odgrywa
transport drogowy. Jak wynika z doœwiadczeñ, to ta ga³¹Ÿ transportu w najwiêkszym stopniu odpowiada za realizacjê potrzeb transportowych. W tym œwietle
celem artyku³u jest przedstawienie kondycji finansowej przedsiêbiorstw transportu drogowego w Polsce. Jednak ze wzglêdu na ograniczony zakres rejestracji
wyników finansowych przedsiêbiorstw transportu drogowego przez GUS, badania te przeprowadzono w odniesieniu do podmiotów, w których liczba zatrudnionych wynosi³a powy¿ej 49 osób.

1. Struktura przedsiêbiorstw transportu drogowego
Do 1990 r. w Polsce rynek transportu drogowego by³ zdominowany przez
du¿e, relatywnie nieliczne, na ogó³ pañstwowe przedsiêbiorstwa4. W wyniku
procesów decentralizacji przedsiêbiorstw PKS i transportu bran¿owego oraz
w zwi¹zku z uwolnieniem dostêpu do rynku na podstawie ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej w 1989 r. znacznie wzros³a liczba i zmieni³a siê struktura przedsiêbiorstw na rynku. Ju¿ w 1996 r. liczba przedsiêbiorstw transportu drogowego
œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie transportu ³adunków wzros³a do 60,1 tys.5 Na
koniec 2013 r. w bran¿y transportowej ogó³em funkcjonowa³o 135,2 tys. firm,
z czego 119,9 tys. w transporcie samochodowym (77,1 tys. na rynku przewozów
³adunków i 42,8 tys. w przewozach pasa¿erskich)6. Szacuje siê, ¿e z tej liczby
3

4

5

6

M. Rutkowska-Podo³owska, J. Pakulska, Wp³yw idei rozwoju zrównowa¿onego na finanse firm, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2011, nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,
nr 38; A. Paszkiewicz, A. Szadziewska, Raportowanie rozwoju zrównowa¿onego przedsiêbiorstw wed³ug
wytycznych GRI, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” 2011, nr 668, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.
Szerzej na ten temat w: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wspó³czesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997, s. 189.
Goods road transport enterprises, by number of vehicles, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=road_ec_entveh&lang=en [dostêp: 21.10.2016].
Statistical pocketbook 2016. EU Transport in figures. Publications Office of the European Union,
Luxembourg 2016.
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przedsiêbiorstw transportu samochodowego na miêdzynarodowym rynku
przewozów ³adunków dzia³alnoœæ prowadzi 28 tys. firm, tj. ponad trzykrotnie
wiêcej ni¿ w 2004 r.7
Ponadto istotnym skutkiem procesu transformacji gospodarczej rozpoczêtej
w latach 90. by³a zmiana struktury wielkoœciowej przedsiêbiorstw w transporcie
samochodowym. Obecnie rynek ten, podobnie jak w krajach UE, jest opanowany przez ma³e przedsiêbiorstwa (rys. 1 i 2). Firmy dysponuj¹ce jednym pojazdem ciê¿arowym w 2012 r. stanowi³y w Polsce 76,6% ogó³u firm. Z kolei przedsiêbiorstwa relatywnie du¿e, o liczbie pojazdów powy¿ej 20 szt., stanowi³y tylko
1,2%.
od 10 do 19 pojazdów
2,0%

powy¿ej 20 pojazdów
1,2%

od 2 do 5 pojazdów
19,5%

od 6 do 9 pojazdów
0,7%
1 pojazd
76,6%

Rysunek 1. Struktura przedsiêbiorstw transportu drogowego na rynku przewozów ³adunków w Polsce w 2012 r. wed³ug liczby posiadanych pojazdów
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Goods road transport enterprises, by number of vehicles, Eurostat,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_ec_entveh&lang=en [dostêp: 21.10.2016].

Rozdrobnienie rynku samochodowego jest tak¿e charakterystyczne ze wzglêdu na liczbê zatrudnionych pracowników. Na rynku przewozów ³adunków
w 2012 r. w Polsce firmy transportu drogowego, w których liczba zatrudnionych
wynosi³a do 9 osób, stanowi³y 95,7% (78,5 tys.), a przedsiêbiorstwa o zatrudnieniu powy¿ej 49 osób – zaledwie 0,5% ogó³u przedsiêbiorstw (301 firm)8. Poniewa¿ ta grupa przedsiêbiorstw stanowi tylko nieznaczn¹ czêœæ rynku, przedstawione w artykule wyniki ekonomiczne mog¹ byæ traktowane jedynie jako
7

8

System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Wydawnictwo SGH, Warszawa
2015, s. 21.
Goods road transport enterprises, by number of employees, Eurostat, ppsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do [dostêp: 21.10.2016].
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przybli¿ony obraz kondycji finansowej przedsiêbiorstw tej ga³êzi transportu.
Mo¿na s¹dziæ, ¿e mniejsze firmy, zw³aszcza posiadacze pojedynczych pojazdów, s¹ w gorszym po³o¿eniu finansowym, a nawet funkcjonuj¹ na granicy
op³acalnoœci. Przedstawione w badaniach wyniki finansowe przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób mog¹ byæ jednak Ÿród³em bogatszej wiedzy
na temat zachodz¹cych zmian w zakresie sytuacji finansowej w ca³ej ga³êzi
transportu drogowego i podstaw¹ wnioskowania w odniesieniu do przysz³ej
kondycji finansowej tego sektora.

powy¿ej 49 osób
od 10 do 19 osób
0,5%
od 20 do 49 osób
2,4%
1,4%

od 1 do 9 osób
95,7%

Rysunek 2. Struktura przedsiêbiorstw transportu drogowego na rynku przewozów ³adunków w Polsce w 2012 r. wed³ug wielkoœci zatrudnienia
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Goods road transport enterprises, by number of employees,
Eurostat, ppsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostêp: 21.10.2016].

2. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw transportu drogowego
Kondycja finansowa ka¿dego przedsiêbiorstwa jest przede wszystkim efektem
jego zdolnoœci do generowania przychodów ze sprzeda¿y. W latach 2005–2013
obserwowano w odniesieniu do przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych powy¿ej
49 osób wzrostowy trend przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci. W 2013 r.
przychody te, jak wynika z rysunku 3, wynios³y 36,3 mld z³ i by³y 2,3-krotnie
wy¿sze ani¿eli w 2005 r.
Œredniorocznie w badanym okresie 2005–2013 nominalne przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci w przedsiêbiorstwach transportu drogowego zwiêksza³y
siê o 10,9%, zaœ w ujêciu realnym o 4,5%. O ile nominalne zmiany przychodów
s¹ efektem zmian zarówno cen us³ug oraz wolumenu œwiadczonych us³ug, to
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zmiany realne s¹ wynikiem jedynie zmian w zakresie rozmiarów realizowanych
us³ug.

34 520

36 857,3

36 257

2012

2013

29 908,5
26 518,5

26 572,8

2008

2009

22 439,7
18 945,9
15 841,7

2005

2006

2007

2010

2011

Rysunek 3. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci w przedsiêbiorstwach transportu drogowego o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób w latach 2005–2013 (mln z³)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.

W d³ugim okresie o efektywnoœci gospodarowania w przedsiêbiorstwie decyduje realny wzrost przychodów ze sprzeda¿y, wynikaj¹cy ze zwiêkszenia rozmiarów œwiadczonych us³ug. Nie jest mo¿liwe, aby w d³ugim okresie firma
przetrwa³a, osi¹gaj¹c wzrost przychodów wynikaj¹cy jedynie ze wzrostu cen
us³ug transportowych. Jest bowiem oczywiste, ¿e Ÿród³em korzyœci jest praca
i bêd¹ce jej skutkiem wyprodukowane dobra i us³ugi. Jednak w krótkim okresie
nominalny wzrost sprzeda¿y, wynikaj¹cy ze wzrostu cen us³ug transportowych,
nie mo¿e byæ postrzegany przez firmy przewozowe jako zagro¿enie. Spadek
cen us³ug transportowych, w krótkim okresie, mo¿e byæ bowiem przyczyn¹ powa¿nych trudnoœci zwi¹zanych z pokrywaniem kosztów bie¿¹cej dzia³alnoœci.
Wa¿nym kryterium oceny i pomiaru efektywnoœci transportu s¹ ponoszone
koszty. Podstawowym miernikiem wykorzystywanym w tego typu ocenie jest
wskaŸnik poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci (stosunek kosztów
z ca³okszta³tu dzia³alnoœci do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci). Zgodnie
ze standardami finansowymi wskaŸnik ten nie powinien przekraczaæ wartoœci
90%, tj. progu oznaczaj¹cego skrajnie nisk¹ op³acalnoœæ œwiadczonych us³ug.
Przekroczenie tego progu jest sygna³em powa¿nych trudnoœci w pokrywaniu
kosztów.
Z obserwacji obejmuj¹cej lata 2005–2013 wynika, ¿e w przedsiêbiorstwach
transportu drogowego o liczbie zatrudnionych powy¿ej 49 osób, podobnie jak
w przedsiêbiorstwach w ca³ej bran¿y transportowej i gospodarki magazynowej
o analogicznym zatrudnieniu, najgorszym pod wzglêdem mo¿liwoœci pokrywania kosztów dzia³alnoœci by³ rok 2008. W badanej grupie przewoŸników drogowych we wskazanym roku wskaŸnik poziomu kosztów wynosi³ 100%, a w ca³ej
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bran¿y transportowej 99,5%. Od 2008 r. wskaŸnik poziomu kosztów ulega obni¿eniu (rys. 4), jednak jest to poziom wci¹¿ znacznie wy¿szy ni¿ dopuszczalny.
Wp³yw na ponoszone przez przewoŸników transportu samochodowego
koszty w³asne maj¹ przede wszystkim trzy grupy kosztów:
– zu¿ycie materia³ów i energii (paliwa, oleje, smary, czêœci zamienne),
– us³ugi obce (us³ugi zlecane na zewn¹trz innym podmiotom gospodarczym),
– wynagrodzenia wraz z narzutami oraz innymi œwiadczeniami na rzecz pracowników.
£¹cznie w 2013 r. w przedsiêbiorstwach transportu drogowego zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób na wymienione grupy kosztów przypada³o 83,7%
ogó³u kosztów w³asnych (tab. 1). Szczególnie charakterystyczny w tych przedsiêbiorstwach jest wysoki udzia³ kosztów us³ug obcych, których udzia³ w kosztach
w³asnych w 2013 r. wynosi³ 36,1%.
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Rysunek 4. WskaŸnik poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci w przedsiêbiorstwach
o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce…; WskaŸniki makroekonomiczne, kwartalne wskaŸniki makroekonomiczne, finanse przedsiêbiorstw nietransportowych, http://
stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ [dostêp: 22.10.2016].

Koszty tzw. obróbki obcej obejmuj¹ wartoœæ zakupionych wszystkich us³ug.
W przypadku przedsiêbiorstw transportu drogowego s¹ to g³ównie koszty ponoszone w zwi¹zku z korzystaniem przez przewoŸników z us³ug remontowo-naprawczych, konserwacyjnych, najmu taboru, bankowych, pocztowych. Na
przestrzeni ostatnich lat udzia³ kosztów us³ug obcych w kosztach w³asnych
przedsiêbiorstw transportu drogowego o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób
zwiêkszy³ siê, co jest efektem „wyprowadzania” na zewn¹trz firmy (tzw. outsourcing) dzia³alnoœci niezwi¹zanej bezpoœrednio z dzia³alnoœci¹ operacyjn¹ przedsiêbiorstw przewozowych.
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Tabela 1. Struktura kosztów w³asnych w przedsiêbiorstwach transportu drogowego
o liczbie pracuj¹cych powy¿ej 49 osób (%)
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zu¿ycie materia³ów i energii

27,6

27,3

25,8

25,6

23,6

24,6

26,6

27,3

26,6

Us³ugi obce

28,4

31,3

34,3

35,4

35,1

36,8

37,0

36,5

36,1

Amortyzacja

8,1

7,5

7,2

7,2

7,3

6,8

6,2

6,3

6,6

Podatki i op³aty

2,7

2,7

2,9

2,5

3,0

2,8

2,8

2,9

3,1

28,2

25,6

24,6

24,1

24,9

23,4

21,4

20,9

21,0

5,0

5,7

5,3

5,3

6,2

5,6

6,0

6,1

6,6

Wynagrodzenia brutto ³¹cznie
ze œwiadczeniami na rzecz
pracowników
Pozosta³e koszty

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce…

W przypadku przedsiêbiorstw ma³ych, szczególnie posiadaj¹cych jeden
pojazd, dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze kosztów rodzajowych zajmuj¹ paliwa,
na które przypada prawie 40% kosztów. Oprócz kosztów paliwa na sytuacjê
finansow¹ tych przedsiêbiorstw istotny wp³yw wywieraj¹ obowi¹zuj¹ce od
1 lipca 2010 r. op³aty w postaci e-myta za korzystanie z dróg. Op³aty te stanowi¹
bowiem dla ma³ych przewoŸników znacznie wiêksze obci¹¿enie wyniku
finansowego ani¿eli wczeœniej pobierane op³aty w formie winiet. Oprócz
wprowadzenia e-myta podwy¿kom uleg³y stawki ubezpieczeñ OC i AC.
Zdolnoœæ do generowania przychodów i kontroli ponoszonych kosztów
decyduje w efekcie o poziomie rentownoœci przedsiêbiorstwa. Ze wzglêdu na
ograniczony dostêp do wyników bilansowych przewoŸników drogowych analiza rentownoœci oparta zosta³a na wskaŸnikach rentownoœci sprzeda¿y i rentownoœci obrotu (rentownoœæ przychodów ca³okszta³tu dzia³alnoœci). Umownie
przyjêto, ¿e wskaŸniki te œwiadcz¹ o silnych podstawach rozwojowych, jeœli
kszta³tuj¹ siê na poziomie wy¿szym ni¿ 10% (tab. 2). Z kolei ujemne wartoœci
tych wskaŸników œwiadcz¹ o z³ej sytuacji finansowej firmy i mog¹ byæ np. podstaw¹ np. dyskwalifikacji przedsiêbiorstwa w staraniach o dodatkowy kapita³
zewnêtrzny.
Jak wynika z badañ (tab. 3) i przedstawionych kryteriów oceny, firmy transportu drogowego, w których zatrudnienie przekracza 49 osób, wykazywa³y,
z wyj¹tkiem 2008 r., wystarczaj¹cy poziom rentownoœci. Najgorszym pod wzglêdem poziomu rentownoœci w transporcie drogowym, jak i w podmiotach ca³ej
bran¿y obejmuj¹cej transport i gospodarkê magazynow¹ (zatrudnienie powy¿ej
49 osób), by³ rok 2008. Na przestrzeni lat 2005–2013 by³ to jedyny rok, w którym
wskaŸniki rentownoœci sprzeda¿y i rentownoœci obrotu netto (relacja zysku netto
do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci) by³y notowane na poziomie deficytowoœci. Deficytowoœæ przedsiêbiorstw transportu drogowego by³a przy tym
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wy¿sza ani¿eli œrednio w przedsiêbiorstwach ca³ej bran¿y transportowej, obejmuj¹cej podmioty o zatrudnieniu powy¿ej 49 osób.
Tabela 2. Ocena sytuacji w przedsiêbiorstwie w zale¿noœci od poziomu wskaŸników
rentownoœci
WskaŸnik rentownoœci

WskaŸnik rentownoœci
przychodów ze sprzeda¿y
(zysk netto/przychody
ze sprzeda¿y) x 100%

Poziom wskaŸnika

Ocena sytuacji
w przedsiêbiorstwie

powy¿ej 10%

bardzo dobra

od 5,0% do 9,9%

zadowalaj¹ca

od 0% do 4,9%

wystarczaj¹ca

wartoœæ ujemna

bardzo z³a

najczêœciej za poziom minimalny przyjmuje siê wartoœæ 5,0%

WskaŸnik rentownoœci
aktywów (zysk netto/œrednia
wartoœæ aktywów) x 100%

powy¿ej 10%

bardzo dobra

od 5,0% do 9,9%

zadowalaj¹ca

od 0% do 4,9%

wystarczaj¹ca

wartoœæ ujemna

bardzo z³a

najczêœciej za poziom minimalny przyjmuje siê wartoœæ 5,0%
powy¿ej 15%
WskaŸnik rentownoœci kapita³u od 10,0% do 14,9%
w³asnego (zysk netto/œrednia
od 0% do 9,9%
wartoœæ kapita³u w³asnego)
wartoœæ ujemna
x 100%

bardzo dobra
zadowalaj¹ca
wystarczaj¹ca
bardzo z³a

po¿¹dana wielkoœæ wskaŸnika to poziom 15-20%
ród³o: Opracowanie w³asne na postawie: A. Czajkowska, Kredytowanie przedsiêbiorstw indywidualnych. Specyfika, procesy polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2013, s. 318.

Od 2008 r. zaobserwowano w badanej grupie przedsiêbiorstw transportu
samochodowego wyraŸn¹ poprawê rentownoœci. Z wyj¹tkiem wczeœniej wspomnianego 2008 r., charakterystyczny jest przy tym wy¿szy poziom rentownoœci
w przedsiêbiorstwach transportu drogowego ni¿ w ca³ej bran¿y transportowej.
Podczas gdy w 2013 r. rentownoœæ netto przychodów ze sprzeda¿y oraz rentownoœæ obrotu netto w transporcie drogowym wynosi³a œrednio 2,7% i 2,4%, to
w ca³ej bran¿y by³a ni¿sza, odpowiednio o 1,3 p.p. i 0,1 p.p.
Rentownoœæ jest istotnym Ÿród³em wiedzy o efektownoœci gospodarowania
na poziomie dzia³alnoœci operacyjnej, jak te¿ wskazuje mo¿liwoœci rozwojowe
przedsiêbiorstwa. Utrzymanie rentownoœci ma znaczenie dla przedsiêbiorstwa
przede wszystkim z punktu widzenia perspektywy d³ugookresowej. W ocenie
dzia³alnoœci bie¿¹cej podmiotów gospodarczych podstawowe znaczenie ma natomiast analiza p³ynnoœci finansowej. Wiêksze znaczenie p³ynnoœci finansowej
ni¿ rentownoœci w bie¿¹cej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa wynika z faktu, i¿ brak
rentownoœci w krótkim okresie nie musi oznaczaæ dla firmy problemów z termi-
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nowym regulowaniem zobowi¹zañ bie¿¹cych. Nagromadzone zasoby œrodków
finansowych z okresu, gdy dzia³alnoœæ firmy mia³a charakter zyskowny, pozwalaj¹ bowiem na przetrwanie okresu, gdy sprzeda¿ ma charakter deficytowy. Istnienie przedsiêbiorstwa jest wiêc przede wszystkim uwarunkowane zdolnoœci¹
do terminowego regulowania zobowi¹zañ bie¿¹cych. St¹d te¿ do istotnych mierników charakteryzuj¹cych efektywnoœæ ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwa na poziomie dzia³alnoœci operacyjnej nale¿¹ wskaŸniki p³ynnoœci finansowej. Wymagane progi dla wskaŸników p³ynnoœci finansowej oraz odpowiadaj¹c¹ im ocenê
sytuacji w przedsiêbiorstwie przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 3. WskaŸniki rentownoœci przedsiêbiorstw transportu drogowego na tle podmiotów
w bran¿y transport i gospodarka magazynowa w Polsce, w których liczba zatrudnionych
przekracza 49 osób (w %)
WskaŸniki rentownoœci

Lata

netto przychodów
ze sprzeda¿y
transport
i gospodarka
magazynowa

transport
samochodowy

obrotu brutto
transport
i gospodarka
magazynowa

obrotu netto

transport
samochodowy

transport
i gospodarka
magazynowa

transport
samochodowy

2005

9,6*

0,1

6,7*

0,8

5,1*

0,1

2006

8,0*

1,5

7,5*

2,0

5,9*

1,3

2007

2,7

2,0

5,4

2,5

3,8

1,8

2008

-0,4

-0,5

0,5

0,1

-0,1

-0,4

2009

1,1

1,7

1,5

2,2

0,5

1,5

2010

1,2

4,0

2,5

4,0

1,6

3,5

2011

2,3

3,4

2,4

3,6

1,7

3,0

2012

0,6

2,3

2,5

2,6

1,7

2,0

2013

1,4

2,7

3,0

3,0

2,3

2,4

2014

2,2

–

3,0

–

2,2

–

*wed³ug PKD 2004 – Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce…; Bank Danych Lokalnych.
Finanse przedsiêbiorstw, stat.gov.pl [dostêp: 18.10.2016].

Z analizy wynika, ¿e przewoŸnicy drogowi, w badanej pod wzglêdem wielkoœci zatrudniania grupie przedsiêbiorstw, wykazuj¹ wyraŸnie ni¿sz¹ zdolnoœæ
do terminowego regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ ani¿eli przedsiêbiorstwa
w ca³ej bran¿y transportu i gospodarki magazynowej (tab. 5). Podczas gdy wskaŸniki p³ynnoœci bie¿¹cej i szybkiej w ca³ej bran¿y od 2006 r. do 2014 r. osi¹ga³y
poziom zadawalaj¹cy, to w transporcie samochodowym do 2011 r. sytuacjê tê
mo¿na by³o okreœliæ jedynie jako wystarczaj¹c¹, a dopiero od 2012 r. jako
zadowalaj¹c¹.
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Tabela 4. Ocena sytuacji w przedsiêbiorstwie w zale¿noœci od poziomu wskaŸników
p³ynnoœci finansowej
WskaŸnik rentownoœci

Poziom wskaŸnika

WskaŸnik p³ynnoœci bie¿¹cej, tj. p³ynnoœæ
III stopnia (maj¹tek obrotowy/zobowi¹zania
bie¿¹ce) x 100%

WskaŸnik p³ynnoœci szybkiej, tj. p³ynnoœæ
II stopnia (maj¹tek obrotowy pomniejszony
o zapasy i rozliczenia miêdzyokresowe czynne/zobowi¹zania bie¿¹ce) x 100%
WskaŸnik p³ynnoœci pieniê¿nej, tj. p³ynnoœæ
I stopnia (inwestycje krótkoterminowe/zobowi¹zania bie¿¹ce) x 100%

Ocena sytuacji
w przedsiêbiorstwie

powy¿ej 150%

bardzo dobra

od 120 do 149,9%

zadowalaj¹ca

od 80% do 119,9%

wystarczaj¹ca

poni¿ej 80%

niesatysfakcjonuj¹ca

powy¿ej 120%

bardzo dobra

od 100% do 119,9%

zadowalaj¹ca

od 70% do 99,9%

wystarczaj¹ca

poni¿ej 70%

niesatysfakcjonuj¹ca

Minimalna wielkoœæ wskaŸnika to poziom 20%

ród³o: Opracowanie w³asne na postawie: Por. A. Czajkowska, Kredytowanie przedsiêbiorstw indywidualnych…, s. 318–319.

Tabela 5. WskaŸniki p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstw transportu drogowego na tle
podmiotów w bran¿y transport i gospodarka magazynowa w Polsce, w których liczba
zatrudnionych przekracza 49 osób (w %)
WskaŸniki p³ynnoœci

Lata

bie¿¹cej
(p³ynnoœæ III stopnia)
transport
i gospodarka
magazynowa

transport
samochodowy

szybkiej
(p³ynnoœæ II stopnia)
transport
i gospodarka
magazynowa

transport
samochodowy

gotówkowej
(p³ynnoœæ I stopnia)
transport
i gospodarka
magazynowa

transport
samochodowy

2005

117,9

101,9

–

89,6

–

24,9

2006

120,5

109,1

–

97,4

–

26,7

2007

122,1

109,9

108,5

99,5

47,3

25,7

2008

132,5

108,8

116,7

97,3

53,1

27,5

2009

124,4

105,6

109,4

94,9

51,5

30,0

2010

130,5

107,5

116,6

97,1

49,2

32,0

2011

126,0

108,1

113,1

98,2

52,6

28,5

2012

123,7

120,8

112,5

109,8

54,7

36,9

2013

121,2

121,0

111,6

110,4

55,1

38,2

2014

132,2

–

120,9

–

61,1

–

*wed³ug PKD 2004 – Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce…; Bank Danych Lokalnych.
Finanse przedsiêbiorstw, stat.gov.pl [dostêp: 17.10.2016]; WskaŸniki makroekonomiczne, kwartalne
wskaŸniki makroekonomiczne…
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P³ynnoœæ finansowa przedsiêbiorstw znajduje bezpoœrednie odzwierciedlenie w okresie sp³aty zobowi¹zañ wobec dostawców. Okres sp³aty zobowi¹zañ
wobec dostawców jest z kolei œciœle uzale¿niony od zdolnoœci firmy do inkasowania swych nale¿noœci. Wartoœæ wskaŸników: okres sp³aty zobowi¹zañ wobec
dostawców oraz inkaso nale¿noœci mo¿na uznaæ za:
– bardzo dobr¹ – je¿eli okres ten jest krótszy ni¿ 14 dni,
– zadowalaj¹c¹ – je¿eli okres ten oscyluje w przedziale od 14 do 30 dni,
– wystarczaj¹c¹ – je¿eli okres ten oscyluje w przedziale od 30 do 60 dni,
– bardzo z³¹ – je¿eli okres ten przekracza 60 dni9.
Zaobserwowane w latach 2006-2013 zmiany œredniego czasu sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych z tytu³u dostaw i us³ug w przedsiêbiorstwach transportu drogowego waha³y siê w granicach od 34 dni do 38 dni (rys. 5). Sytuacjê
tê mo¿na wiêc oceniæ, zgodnie z przedstawionymi wczeœniej kryteriami, jedynie
jako zadowalaj¹c¹.
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Rysunek 5. WskaŸnik inkasa nale¿noœci i sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u dostaw i us³ug
w przedsiêbiorstwach transportu drogowego o zatrudnieniu powy¿ej 49 osób (dni)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport drogowy w Polsce…

Sytuacja ta jest wyraŸnie lepsza ani¿eli zdolnoœæ firm transportu drogowego,
zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób, do egzekwowania nale¿noœci od odbiorców
us³ug. Znaczna luka pomiêdzy tymi przep³ywami pieniê¿nymi wynika z faktu,
¿e wiêkszoœæ kosztów musi byæ op³acona przez przewoŸnika w momencie gdy
siê pojawi¹, np. op³aty za korzystanie z infrastruktury drogowej, koszty paliwa,
wynagrodzenia kierowców. Natomiast terminy p³atnoœci zleceniodawców us³ug
przewozowych s¹ czêsto wyd³u¿ane. Stosowane s¹ nawet praktyki, ¿e warunkiem uzyskania zlecenia jest akceptacja 120-dniowego terminu p³atnoœci. St¹d
te¿ okres œci¹gania nale¿noœci jest wyraŸnie d³u¿szy i ulega nawet wyd³u¿eniu.
W latach 2006–2013 okres ten wyd³u¿y³ siê z 51 do 56 dni. Oznacza to, ¿e zdolnoœæ
9

A. Czajkowska, Kredytowanie przedsiêbiorstw indywidualnych. Specyfika, procesy, polityka, Wydawnictwo
Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2013, s. 321.
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do œci¹gania nale¿noœci przez badan¹ grupê firm transportu drogowego znajduje siê na granicy poziomu wystarczaj¹cego.

3. Zagro¿enia sytuacji finansowej przewoŸników drogowych
w Polsce
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, rentownoœæ sprzeda¿y przewoŸników
samochodowych zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 osób kszta³tuje siê na poziomie
2,7%. Z aktualnych raportów dotycz¹cych sytuacji finansowej w ca³ej bran¿y
przedsiêbiorstw transportu samochodowego wynika, ¿e przeciêtna rentownoœæ
oscyluje w granicach 1,5–3,0%10. Z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa poziom ten mo¿na uznaæ jedyne za wystarczaj¹cy, a istniej¹ obawy, ¿e
sytuacja ta mo¿e ulec nawet pogorszeniu, zw³aszcza w grupie przedsiêbiorstw
silnie powi¹zanych z rynkiem miêdzynarodowym.
Niekorzystnie na rentownoœæ przedsiêbiorstw transportu samochodowego
w Polsce bêd¹ oddzia³ywaæ wy¿sze koszty wynagrodzeñ wynikaj¹ce przede
wszystkim z:
– ogólnego deficytu kierowców na runku pracy (w Polsce liczba zawodowych
kierowców wynosi w granicach 600–650 tys., a niedobór kierowców szacowany jest na oko³o 100 tys.11),
– objêcia polskich przewodników p³ac¹ minimaln¹ dla kierowców wykonuj¹cych przewozy na terenie Niemiec od 1 stycznia 2015 r. (tzw. MiloG – Mindestlohngesetz), Francji (Loi Macron) od 1 lipca 2016 r., Wêgrzech od 8 lipca
2016 r. i W³oszech od 21 lipca 2016 r.,
– wprowadzenia od 2014 r. we Francji i Belgii zakazu odbywania regularnej
przerwy tygodniowej kierowcy w kabinie pojazdu,
– tytu³u wdro¿enia od stycznia 2017 r. projektu monitorowania przewozów
transportem samochodowym towarów akcyzowych12 (koszty wyposa¿enia
pojazdów w lokalizatory GPS, kary za brak lub niew³¹czenie lokalizatora, ryzyko sankcji i roszczeñ nadawców i odbiorców ³adunków za niedotrzymanie
terminu dostawy w sytuacji awarii lokalizatora itp.).
Z niektórych raportów wynika nawet, ¿e w najgorszym scenariuszu roczne
koszty w przedsiêbiorstwach transportu samochodowego mog¹ wzrosn¹æ œrednio o 600 tys. z³, a 40% firm mo¿e odnotowaæ stratê13.
Dla firm, których dzia³alnoœæ jest zwi¹zana z przewozami na terenie Rosji,
powa¿nym zagro¿eniem s¹ wielokrotnie powtarzaj¹ce siê od 2009 r. problemy
10
11

12
13

C. Banasiak, Niemiecka p³aca minimalna a prawo unijne, „Polska Gazeta Transportowa” 2016, nr 5.
C. Banasiak, Brakuje 100 tys. kierowców, „Polska Gazeta Transportowa” 2016, nr 46; M. Bo³tryk, Potrzeba 100 tys. szoferów, „Puls Biznesu” 2016, nr 215.
K. Kapczyñska, PrzewoŸnicy nie chc¹ p³aciæ za oszustów, „Puls Biznesu” 2016, nr 219.
M. Bo³tryk, Upadek na ¿yczenie, „Puls Biznesu” 2016, nr 8.
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z uzyskiwaniem odpowiedniej liczby zezwoleñ na przewozy drogowe do Rosji.
Pozwolenia te s¹ wydawane tylko na rok, co ka¿dego roku komplikuje wzajemne relacje. Nowe porozumienia nie s¹ zawierane przed up³ywem roku kalendarzowego (tj. przed 1 stycznia). W rezultacie dochodzi do sytuacji, ¿e czêœæ kierowców nie zd¹¿a opuœciæ granic Rosji przed wynegocjowaniem nowych zezwoleñ14. Mimo tych trudnoœci Polska nadal jest liderem w przewozach w kierunku
wschodnim – do Rosji, na Ukrainê i Bia³oruœ. Zachodni przewoŸnicy nie kieruj¹
bowiem swoich ciê¿arówek na Wschód, ze wzglêdu na zbyt du¿¹ barierê jêzykow¹, kulturow¹ i cywilizacyjn¹.
Obok przedstawionych zagro¿eñ mo¿na wskazaæ okolicznoœci, które sprzyjaj¹ poprawie kondycji finansowej przewodników drogowych w Polsce. Pozytywnie na sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstw samochodowych oddzia³uje stosunkowo stabilna liczba zleceñ przewozowych na rynku miêdzynarodowym.
Jest to efektem istniej¹cej, aczkolwiek obni¿aj¹cej siê przewagi kosztowej polskich przewoŸników. Zagranicznych zleceniodawców do wspó³pracy z polskimi
przedsiêbiorstwami sk³aniaj¹ równie¿ ni¿sze stawki przewozowe, bêd¹ce skutkiem s³abn¹cej polskiej waluty wzglêdem euro. Szans¹ s¹ równie¿ liczne inwestycje drogowe, a tak¿e fakt, ¿e oferta kolei nadal nie jest konkurencyjna wobec
transportu drogowego. Nie ma bowiem bocznic przy nowych magazynach
i centrach dystrybucji. Na rynku jest coraz wiêcej ma³ych przesy³ek wymagaj¹cych konsolidacji i szybkiego terminu dostawy, co stwarza dodatkowe szanse
dla transportu drogowego.

Zakoñczenie
Praktyczna realizacja rozwoju zrównowa¿onego wymaga, aby proces ten by³
wdra¿any na poziomie przedsiêbiorstw. Zadaniem przedsiêbiorców jest takie
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, które umo¿liwi osi¹gnie celów uzasadnionych ekonomicznie, dopuszczalnych ekologicznie i po¿¹danych spo³ecznie.
Tak wiêc rozwój zrównowa¿ony nie mo¿e oznaczaæ rezygnacji przez przedsiêbiorstwa z podstawowego celu, jakim jest generowanie zysku niezbêdnego dla
egzystencji i zapewnienia d³ugoterminowego rozwoju. Z punktu widzenia
bran¿y transportowej ekonomiczny aspekt rozwoju zrównowa¿onego ma przede
wszystkim na celu poprawê efektywnoœci funkcjonowania transportu poprzez:
– tworzenie odpowiednich warunków rozwoju systemu transportowego jako
podstawy wzrostu gospodarczego (usuwanie w¹skich barier, tworzenie nowych bardziej efektywnych sposobów zabezpieczania potrzeb transportowych gospodarki),
– kszta³towanie odpowiednich warunków konkurencji i ochrony rynków w transporcie.
14

C. Banasiak, Rosyjska ruletka, „Polska Gazeta Transportowa” 2016, nr 6.
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Efektywnoœæ ta mo¿e byæ realizowana tylko w warunkach odpowiedniej
kondycji finansowej przedsiêbiorstw. Jak wynika z przeprowadzonych badañ,
sytuacja finansowa przedsiêbiorstw transportu drogowego w Polsce jest s³aba,
a w dalszej perspektywie, w zwi¹zku z ograniczaniem przez niektóre pañstwa
UE swobody œwiadczenia us³ug, mo¿e nawet ulec pogorszeniu. Niska efektywnoœæ finansowa przewodników drogowych mo¿e w efekcie byæ powa¿nym
ograniczeniem w procesie wdra¿ania w tej ga³êzi rozwi¹zañ efektywnych pod
wzglêdem ekologicznym i w rezultacie barier¹ w kszta³towaniu zrównowa¿onego rozwoju transportu i ca³ej gospodarki.
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FINANCIAL STANDING OF ROAD CARRIERS IN POLAND
(Summary)
The article presents financial standing of Polish road transport companies, in which
there are more than 49 employees. The research results show that currently road carriers
in Poland reach only an acceptable level of profitability. However, it is possible that the
level of profitability may even deteriorate in time. Low financial efficiency of the companies in road transport industry may become a serious problem in the proces of implementing environment-friendly solutions and eventually may become a barier to sustainable transport development and to national economy as a whole.
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Wprowadzenie
Warunkiem stabilnego i d³ugofalowego rozwoju ka¿dego przedsiêbiorstwa jest
zachowanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej. ród³em wiedzy w tym zakresie
s¹ przede wszystkim wyniki analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa. Wspó³czeœnie
ranga informacji w zakresie zachodz¹cych zmian w sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych jest coraz wiêksza. W zwi¹zku z dynamicznymi zmianami
i rosn¹c¹ z³o¿onoœci¹ otoczenia przedsiêbiorstwa s¹ coraz bardziej nara¿one na ryzyko pogorszenia kondycji finansowej, a nawet na bankructwo. W tych warunkach
dostêp do wyników analizy ekonomicznej istotnie decyduje o skutecznoœci procesu
podejmowania decyzji w zakresie optymalizowania procesów gospodarowania
czynnikami produkcji. Wynikaj¹ce z analizy informacje s¹ bowiem podstaw¹ podejmowania decyzji z jednej strony ograniczaj¹cych ryzyko dzia³alnoœci, z drugiej
zaœ strony wykorzystuj¹cych nadarzaj¹ce siê okazje.
Celem artyku³u jest przedstawienie zmian sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstwa jest procesem z³o¿onym, gdy¿ pe³ny jej opis wymaga zastosowania
wielu wskaŸników techniczno-eksploatacyjnych oraz finansowych, odzwierciedlaj¹cych ró¿norodne aspekty funkcjonowania firmy. Jednak ze wzglêdu na
ograniczone ramy opracowania analiza ta zosta³a przeprowadzona w odniesieniu do wyników przewozowych oraz podstawowych wskaŸników finansowych, przy czym badania sytuacji finansowej przeprowadzone zosta³y w odniesieniu do przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie transportu
wodnego œródl¹dowego, w których zatrudnienie przekracza³o 9 osób. W 2012 r.
warunek ten spe³nia³o 86, a w 2013 r. – 67 firm ¿eglugowych1.
1

¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010–2013, GUS, Warszawa 2014.
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1. Okreœlenie sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstwa
W zale¿noœci od zakresu analizy ekonomicznej przedsiêbiorstwa wynikiem
przeprowadzonego badania jest okreœlony obraz sytuacji w przedsiêbiorstwie.
Rezultat ten zarówno w literaturze, jak i praktyce jest definiowany ró¿nie. Stosowane s¹ bowiem takie okreœlenia, jak:
– ocena sytuacji ekonomicznej (jako wynik przeprowadzonej w przedsiêbiorstwie analizy techniczno-ekonomicznej i finansowej) lub ocena sytuacji finansowej (jako wynik przeprowadzonej analizy finansowej),
– ocena kondycji ekonomicznej (lub finansowej),
– standing finansowy.
Najogólniej sytuacjê ekonomiczn¹ podmiotu gospodarczego mo¿na zdefiniowaæ jako po³o¿enie lub zespó³ warunków, w jakich funkcjonuje i rozwija siê
przedsiêbiorstwo2. Kondycja ekonomiczna przedsiêbiorstwa jest natomiast
wyrazem efektywnoœci gospodarowania we wszystkich obszarach jego dzia³alnoœci. Kondycjê ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwa odzwierciedla jego po³o¿enie,
a tak¿e stan sprawnoœci finansowej (kondycja finansowa) i techniczno-ekonomicznej, która wyra¿a siê w efektywnoœci przebiegu procesu transformacji elementów wejœciowych (zasobów, nak³adów) w okreœlone efekty wyjœciowe (efekty
produkcyjne i finansowe)3.
Jednak w praktyce analiza ekonomiczna podmiotów gospodarczych najczêœciej ogranicza siê do analizy finansowej, której rezultatem, jak wspomniano,
jest sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa, okreœlana czêsto w literaturze przedmiotu jako kondycja finansowa. Zdaniem bowiem wielu autorów wykorzystywane w analizie finansowej wskaŸniki s³u¿¹ w istocie do opisu kondycji finansowej. Z punktu widzenia oceny kondycji finansowej, jak stwierdza M. Nowak,
wielkoœci finansowe s³u¿¹ do okreœlenia rozmiarów przedsiêbiorstwa i jego potencja³u4. R. Kowalik kondycjê finansow¹ definiuje jako stan finansowy podmiotu gospodarczego wyra¿ony w zdolnoœci do zachowania wyp³acalnoœci, generowania zysków oraz powiêkszania zasobów maj¹tkowych i kapita³owych5.
Okreœlenia te zamiennie stosowane s¹ tak¿e przez T. Waœniewskiego i W. Skoczylas, którzy ocenê kondycji finansowej przedsiêbiorstwa opieraj¹ na czterech
podstawowych kryteriach: rentownoœci, p³ynnoœci, ryzyku i niezale¿noœci finansowej6. Podobnie M. Sierpiñska stwierdza, ¿e badanie sytuacji finansowej
2
3

4

5
6

Por. Uniwersalny S³ownik jêzyka polskiego, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Por. B. WoŸniak-Sobczak, Aktywne i pasywne inwestycje przedsiêbiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001, s. 20.
M. Nowak, Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa. Metody i ograniczenia, Fundacja Rozwoju Rachunkowoœci w Polsce, Warszawa 1998, s. 50.
R. Kowalak, Ocena kondycji finansowej przedsiêbiorstwa, ODDK, Gdañsk 2003, s. 11.
E. Siemiñska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiêbiorstwa, Dom Organizatora, Toruñ
2002, s. 26–28.
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obejmuje ocenê dzia³alnoœci bie¿¹cej oraz dzia³alnoœci rozwojowej przedsiêbiorstwa, przy czym ocena dzia³alnoœci bie¿¹cej obejmuje analizê sprawozdañ finansowych oraz badanie kondycji finansowej ze szczególnym uwzglêdnieniem:
p³ynnoœci, zad³u¿enia, sprawnoœci, zyskownoœci oraz wartoœci rynkowej przedsiêbiorstwa7. Sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstwa sprowadza do pojêcia kondycji finansowej tak¿e E. Siemiñska, stwierdzaj¹c, ¿e kondycja finansowa oznacza
„sytuacjê, pozycjê finansow¹ przedsiêbiorstwa, bêd¹c¹ rezultatem podejmowanych przez ten podmiot decyzji gospodarczych i zwi¹zanych z tym jego perspektyw przysz³oœciowych”8.
Podsumowuj¹c, pojêcie kondycji finansowej opisuje „stan zdrowia” przedsiêbiorstwa i odnosi siê do jego trwa³oœci, bezpieczeñstwa i wiarygodnoœci finansowej oraz zdolnoœci do generowania zysku i w efekcie wzrostu wartoœci. Kondycja finansowa przedsiêbiorstwa okreœlana jest w szczególnoœci przez takie czynniki, jak p³ynnoœæ finansowa, wyp³acalnoœæ, rentownoœæ zasobów i zyskownoœæ
prowadzonej dzia³alnoœci. O z³ej kondycji finansowej mo¿na mówiæ na
przyk³ad, gdy przedsiêbiorstwo utraci³o p³ynnoœæ finansow¹ lub jest nierentowne lub utraci³o zdolnoœæ do utrzymania siê na rynku w warunkach konkurencji9.
Pojêcie sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa jest te¿ przez niektórych autorów zamiennie stosowane z pojêciem standingu finansowego. Najogólniej pod
tym pojêciem nale¿y rozumieæ „opiniê o sytuacji maj¹tkowej przedsiêbiorstwa,
opart¹ na badaniu jej zdolnoœci kredytowej i analizie ekonomicznej firmy”10. Natomiast zgodnie z Encyklopedi¹ PWN standing finansowy oznacza „pozycjê, sytuacjê finansow¹ podmiotu gospodarczego, której wyznacznikami s¹ zasoby
maj¹tkowe, nowoczesnoœæ procesu technologicznego i produktów, jakoœæ personelu, wyposa¿enie w kapita³, sprawnoœæ zarz¹dzania, osi¹gane wyniki, dostêp
do efektywnych Ÿróde³ finansowania, si³a rynkowa, charakter bran¿y, lojalnoœæ
kontrahentów, reputacja, wiarygodnoœæ, dostêp do informacji o rynkach, klientach i konkurentach itp. czynniki decyduj¹ce o mo¿liwoœci kontynuacji dzia³alnoœci i rozwoju w konkurencyjnym otoczeniu”11. Standing finansowy zale¿y od
stanu podmiotu i zdolnoœci jego dostosowania siê do zewnêtrznych warunków12. Okreœlenie standingu finansowego obejmuje zatem nie tylko ocenê
przedsiêbiorstwa wynikaj¹c¹ z analizy sprawozdañ finansowych, ale tak¿e ocenê przedsiêbiorstwa przez jego otoczenie. W tym œwietle W. Bieñ stwierdza, ¿e
7

8
9

10
11
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M. Sierpiñska, T. Jachna, Ocena przedsiêbiorstw wed³ug standardów œwiatowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 10.
E. Siemiñska, Metody pomiaru…, s. 31.
Portal Edukacji Ekonomicznej, NBP, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kondycja-finansowa [dostêp: 26.09.2016].
Wielki s³ownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/standing-finansowy;3978927.html [dostêp:
26.09.016].
Ibidem.
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„standing finansowy przedsiêbiorstwa to pozycja konkurencyjna firmy, jej wiarygodnoœæ i si³a ekonomiczna na rynku, która wp³ywa na zaufanie kontrahentów i na kszta³towanie siê opinii o przedsiêbiorstwie”13. Standing finansowy
przedsiêbiorstwa jest tak¿e okreœlany jako „opinia (ocena) o sytuacji ekonomiczno-finansowej determinowana miêdzy innymi przez p³ynnoœæ finansow¹,
efektywnoœæ dzia³ania, poziom zad³u¿enia, zyskownoœæ i rentownoœæ”14.
Z przedstawionego przegl¹du pojêæ wynika, ¿e sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa mo¿e byæ interpretowana tak¿e jako kondycja finansowa lub standing
finansowy. Pomiêdzy tymi okreœleniami nie wystêpuj¹ bowiem wyraŸnie sprecyzowane ró¿nice. Mo¿na jednak zastrzec, ¿e pojêcie „standing finansowy” czêœciej jest u¿ywane w sytuacji, gdy przedsiêbiorstwo znajduje siê w dobrej kondycji finansowej.

2. Wyniki przewozowe przedsiêbiorstw ¿eglugowych w Polsce
Analiza produkcji us³ug transportowych, w tym przede wszystkim analiza
wielkoœci przewozów, stanowi podstawowy obszar analizy techniczno-ekonomicznej przedsiêbiorstw transportowych. Istotnoœæ badañ w tym zakresie wynika
z faktu, ¿e wielkoœæ realizowanych przewozów bezpoœrednio decyduje o efektywnoœci wykorzystania zasobów zaanga¿owanych w procesie transportowym.
Czynnik ten ma szczególne znaczenie w transporcie wodnym œródl¹dowym, ze
wzglêdu na znaczny udzia³ kosztów sta³ych w strukturze ca³kowitych kosztów
dzia³alnoœci. Udzia³ kosztów sta³ych w kosztach produkcji us³ug przewozowych
w ¿egludze œródl¹dowej kszta³tuje siê na poziomie 60–65%15. W tej sytuacji spadek przewozów oznacza w konsekwencji ograniczon¹ mo¿liwoœæ pokrywania
kosztów funkcjonowania przedsiêbiorstwa.
Przewozy transportem wodnym œródl¹dowym charakteryzuj¹ siê bardzo
zró¿nicowanymi kosztami, w zale¿noœci m.in. od:
– wielkoœci przewozów,
– struktury asortymentowej,
– odleg³oœci przewozów,
– typu i wielkoœci statków.
Jak wspomniano, wielkoœæ przewozów determinuje udzia³ kosztów sta³ych
w kosztach jednostkowych. Ponadto zró¿nicowana podatnoœæ transportowa
ró¿nych ³adunków sprawia, ¿e koszty ich przewozu mog¹ ró¿niæ siê nawet kilkukrotnie. Silna degresja odleg³oœciowa kosztów transportu i du¿e uzale¿nienie
13
14

15

W. Bieñ, Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 82.
Portal Edukacji Ekonomicznej, NBP, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/standingfinansowy [dostêp: 29.09. 2016].
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, red. I. Urbanyi-Popio³ek, Wydawnictwo Uczelniane
Wy¿szej Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 98.
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jednostkowego kosztu transportu od wielkoœci eksploatowanego taboru sprawiaj¹, ¿e w zale¿noœci od zmian wielkoœci struktury przewozów koszty transportu
ulegaj¹ doœæ powa¿nym zmianom.
Wielkoœæ przewozów ³adunków transportem wodnym œródl¹dowym w Polsce
przez wiele lat waha³a siê na poziomie ok. 1200–1300 mln tkm, od 2007 r. zmniejsza³a siê systematycznie do poziomu poni¿ej 800 mln tkm. Jednak w 2015 r.
nast¹pi³a radykalna zmiana wielkoœci realizowanej pracy przewozowej, która
wzros³a niemal trzykrotnie do 2187 mln tkm (rys. 1).
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Rysunek 1. Wielkoœæ przewozów ¿eglug¹ œródl¹dow¹ w Polsce w latach 2000–2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Transport – wyniki dzia³alnoœci w 2015 r., GUS, Warszawa
2016.

Przeciêtna odleg³oœæ przewozów w tej ga³êzi transportu waha³a siê od 102 km
w 2014 r. do 200 km w 2010 r.; by³a jednak bardzo zró¿nicowana w zale¿noœci od
struktury asortymentowej przewo¿onych ³adunków. W 2015 r. œrednia odleg³oœæ
wynosi³a np. w przewozach:
– produktów rolnictwa, ³owiectwa, leœnictwa, rybactwa i rybo³ówstwa – 286 km
(w 2013 r. – 387 km),
– produktów spo¿ywczych – 248 km,
– koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – 141 km (w 2013 r. – 295 km),
– sprzêtu transportowego – 43 km (w 2013 r. – 504 km),
– maszyn, urz¹dzeñ, sprzêtu elektrycznego i elektronicznego – 543 km,
– rud metali i pozosta³ych produktów górnictwa i kopalnictwa – 48 km.
W tej ostatniej grupie znajduje siê m.in. piasek i ¿wir, wydobywany z dna
rzeki, którego przewozy nale¿¹ do sfery wy³¹cznego zastosowania tej ga³êzi
transportu. Pokazane przy niektórych grupach ³adunkowych przeciêtne odleg³oœci przewozu w 2013 r., znacznie odbiegaj¹ce od osi¹gniêtych w 2015 r., wy-
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kazuj¹, ¿e rynek tej ga³êzi transportu jest niestabilny i w zale¿noœci od zdobytych kontraktów ró¿ni siê znacznie w poszczególnych latach. Wp³ywa to równie¿ na niestabilnoœæ sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa tej ga³êzi transportu.
Przeciêtna odleg³oœæ przewozu oraz koszty uzale¿nione s¹ równie¿ od taboru – jego typu i wielkoœci. W 2015 r. przeciêtna odleg³oœæ przewozu wynosi³a:
– barkami z w³asnym napêdem – 278 km (w 2013 r. – 314 km),
– barkami bez napêdu – 70 km (w 2013 r. – 91 km).
Wielkoœæ statków eksploatowanych przez polskie przedsiêbiorstwa armatorskie ma istotny wp³yw na koszty transportu. W grupie barek pchanych wielkoœæ
ta niewiele siê zmieni³a (o ok. 15 ton od 2001 do 2015 r.), jednak w grupie statków z w³asnym napêdem, zgodnie z tendencjami europejskimi, przeciêtna wielkoœæ statków wzros³a o prawie 300 ton. Problemem jednak czêsto jest wykorzystanie tej noœnoœci, zw³aszcza w przewozach krajowych, przy niskich stanach
wód.

3. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw ¿eglugi œródl¹dowej
Kondycja finansowa ka¿dego przedsiêbiorstwa wynika przede wszystkim
z jego zdolnoœci do generowania przychodów ze sprzeda¿y, które obok kosztów dzia³alnoœci stanowi¹ podstawow¹ kategoriê determinuj¹c¹ wynik finansowy przedsiêbiorstwa. Jak wynika z rysunku 2, uzyskiwane przez armatorów
w latach 2004-2013 przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci ulega³y znacznym wahaniom, zarówno w ujêciu nominalnym, jak i realnym. Przeciêtnie jednak w ca³ym
badanym okresie przychody te zwiêksza³y siê, przy czym w ujêciu nominalnym
o 2,8%, zaœ realnym o 0,9%.
ród³em nominalnego wzrostu przychodów jest przede wszystkim wzrost
cen œwiadczonych us³ug. Jak wynika z rysunku 3, w latach 2002–2004 oraz
2012–2013 ceny us³ug w przewozach ³adunków transportem wodnym œródl¹dowym wykazywa³y wy¿sz¹ dynamikê od ogólnego wzrostu cen w sektorze
transportu i gospodarki magazynowej. W tych latach firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie transportu wodnego œródl¹dowego mia³y wiêc wiêksze mo¿liwoœci intensyfikacji przychodów ze sprzeda¿y ani¿eli pozosta³e przedsiêbiorstwa w bran¿y TSL. Niekorzystny wp³yw na sytuacjê finansow¹ armatorów
mia³y natomiast zmiany cen us³ug przewozowych na rynku ¿eglugi œródl¹dowej w latach 2006–2007, 2009–2010 oraz w 2015 r., kiedy to ceny us³ug nie ulega³y zmianie lub wrêcz wykazywa³y tendencjê spadkow¹. W krótkim okresie
spadek cen us³ug transportowych ma bowiem nie tylko swoje odzwierciedlenie
w spadku przychodów nominalnych, lecz przede wszystkim mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nych trudnoœci z pokrywaniem kosztów dzia³alnoœci.
W d³ugim okresie podstaw¹ pozytywnych tendencji w zakresie poziomu
sprzeda¿y jest wzrost realny. ród³em efektywnoœci jest bowiem praca i bêd¹ce
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2001–2005, GUS,
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Rysunek 3. Zmiany cen us³ug w przewozach ³adunków ¿eglug¹ œródl¹dow¹ na tle cen
us³ug w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 2000–2015 (rok poprzedni =100)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Ceny w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, stat.gov.pl
[dostêp: 11.10.2016].

jej skutkiem wyprodukowane dobra i us³ugi, a nie wzrost przychodów uzyskany
w wyniku wzrostu cen.
W ocenie ca³okszta³tu dzia³alnoœci przedsiêbiorstw armatorskich istotne znaczenie maj¹ mierniki finansowe obrazuj¹ce zdolnoœæ kierownictwa do kontroli
ponoszonych kosztów. Jednym z podstawowych mierników wykorzystywanych w tego typu ocenie jest wskaŸnik poziomu kosztów, liczony jako stosunek
kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci.
Zgodnie ze standardami finansowymi wskaŸnik ten nie powinien przekraczaæ
wartoœci 90%, tj. progu oznaczaj¹cego skrajnie nisk¹ op³acalnoœæ œwiadczonych
us³ug.
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Z obserwacji wynika, ¿e firmy armatorskie w bran¿y ¿eglugi œródl¹dowej
doœwiadcza³y powa¿nych trudnoœci z pokrywaniem ponoszonych kosztów
z dzia³alnoœci do 2005 r. Problem ten w szczególnoœci wystêpowa³ w latach
1996–1998, kiedy to koszty z ca³okszta³tu dzia³alnoœci przewy¿sza³y nawet
wp³ywy z ca³okszta³tu dzia³alnoœci. W tym okresie wskaŸnik poziomu kosztów
wynosi³ odpowiednio: 103,2%, 101,5% i 101,8% (rys. 4). Sytuacja ta zmieni³a siê
wyraŸnie po wejœciu Polski do UE i tym samym uzyskaniu szerszych mo¿liwoœci
zarobkowania na rynku europejskim.
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Rysunek 4. WskaŸnik poziomu kosztów podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
¿eglugi œródl¹dowej w latach 1996–2013 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce…

Aktualnie ponoszone przez przedsiêbiorstwa ¿eglugowe koszty nie zagra¿aj¹ ich równowadze finansowej. Jak wynika z rysunku 4, wskaŸnik ten od
2010 r. kszta³tuje siê na ni¿szym poziomie ani¿eli 90%. Jest to sytuacja zdecydowanie korzystniejsza ani¿eli przeciêtnie w ca³ym sektorze transport, spedycja, logistyka (TSL). Podczas gdy w 2013 r. w przedsiêbiorstwach armatorskich wskaŸnik poziomu kosztów wynosi³ 84,4%, to w ca³ej bran¿y obejmuj¹cej transport
i gospodarkê magazynow¹ wskaŸnik ten by³ wy¿szy i wynosi³ 96,7%16.
Do istotnych mierników charakteryzuj¹cych efektywnoœæ funkcjonowania
przedsiêbiorstwa na poziomie dzia³alnoœci operacyjnej nale¿¹ wskaŸniki p³ynnoœci, okres sp³aty zobowi¹zañ, inkaso nale¿noœci. Ocena bie¿¹cej efektywnoœci
gospodarowania ma przede wszystkim znaczenie ze wzglêdu na mo¿liwoœci
sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych. W tym znaczeniu badania kondycji finansowej maj¹ przede wszystkim na celu kontrolê p³ynnoœci finansowej przed-

16

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
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siêbiorstwa17. Miar¹ tych mo¿liwoœci s¹ wzajemne relacje miêdzy aktywami
bie¿¹cymi a zobowi¹zaniami bie¿¹cymi. Niska p³ynnoœæ finansowa œwiadczy
o utracie lub wysokim ryzyku utraty przez przedsiêbiorstwo zdolnoœci do terminowego sp³acania zobowi¹zañ bie¿¹cych. Z kolei nadp³ynnoœæ jest sygna³em
o nadmiernym finansowaniu maj¹tku obrotowego ze œrodków kapita³u sta³ego
i mo¿e byæ przyczyn¹ pogorszenia w przysz³oœci poziomu zyskownoœci przedsiêbiorstwa.
Z analizy sytuacji finansowej przedsiêbiorstw ¿eglugowych w Polsce wynika, ¿e przedsiêbiorstwa tej bran¿y maj¹ znaczny problemem z utrzymaniem
p³ynnoœci finansowej. Zgodnie z uznawan¹ norm¹ wskaŸnik bie¿¹cej p³ynnoœci
powinien oscylowaæ w granicach 1,5–2,0, a wskaŸnik p³ynnoœci gotówkowej powinien wynosiæ przynajmniej 0,2. Jak wynika z tabeli 1, firmy ¿eglugowe w Polsce
wykazywa³y zdolnoœæ do terminowego wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ
bie¿¹cych jedynie w latach 2004–2007. Natomiast w latach 2008–2013 wskaŸnik
p³ynnoœci bie¿¹cej w objêtych analiz¹ przedsiêbiorstwach ¿eglugowych kszta³towa³ siê œrednio w roku zaledwie na poziomie 0,47, a wskaŸnik p³ynnoœci natychmiastowej – 0,17%. Wartoœci te œwiadcz¹ wiêc o niedostatecznej zdolnoœci do
wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ bie¿¹cych.
Tabela 1. WskaŸniki p³ynnoœci finansowej w przedsiêbiorstwach ¿eglugowych w Polsce
w latach 2003–2013
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

WskaŸnik p³ynnoœci
bie¿¹cej

1,4

1,6

1,8

1,9

1,5

0,5

0,7

0,5

0,4

0,2

0,5

WskaŸnik p³ynnoœci
szybkiej

1,2

1,3

1,6

1,9

1,5

0,5

0,6

0,5

0,4

0,2

0,5

WskaŸnik p³ynnoœci
gotówkowej
(najszybszej)

0,2

0,1

0,3

0,4

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2001–2005, GUS,
Warszawa–Wroc³aw 2006; ¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010; ¯egluga
œródl¹dowa w Polsce w latach 2010–2013, GUS, Warszawa 2014.

Zaobserwowana w latach 2004–2013 sytuacja przedsiêbiorstw ¿eglugowych
w zakresie zdolnoœci do terminowej sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych
znajduje potwierdzenie w poziomie wskaŸników sp³aty zobowi¹zañ wobec
dostawców. Jak wynika z rysunku 5, okres sp³aty zobowi¹zañ wobec dostawców
w latach 2004–2007 by³ wyraŸnie krótszy, a w latach 2008–2013 znaczne d³u¿szy.
Okres ten przekracza liczbê 30 dni. Przeciêtnie w latach 2010–2013 termin sp³aty
17

P³ynnoœæ finansowa to zdolnoœæ przedsiêbiorstwa do regulowania zobowi¹zañ bie¿¹cych, czyli
tych, które powinny byæ sp³acone w terminie do 1 roku.
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zobowi¹zañ wobec dostawców wynosi³ 46 dni. Oznacza to, ¿e zdolnoœæ do
sp³aty zobowi¹zañ przedsiêbiorstw ¿eglugowych wobec dostawców ma jedynie
charakter wystarczaj¹cy.
Zdolnoœæ do terminowego wywi¹zywania siê z zobowi¹zañ krótkoterminowych jest w znacznym stopniu uwarunkowana mo¿liwoœciami egzekwowania
nale¿noœci od odbiorców us³ug. W przedsiêbiorstwach ¿eglugowych, jak wynika z rysunku 5, w latach 2004–2013 okres inkasa nale¿noœci wynosi³ powy¿ej
40 dni, a w 2013 r. – 49 dni. Tymczasem jako bardzo dobry uznawany jest wskaŸnik inkasa nale¿noœci krótszy ni¿ 14 dni, zadawalaj¹cy – 14–30 dni, wystarczaj¹cy – 30–60 dni, a jako bardzo z³y poziom powy¿ej 60 dni18.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce…

Najbardziej syntetycznym kryterium oceny efektywnoœci funkcjonowania
przedsiêbiorstwa jest rentownoœæ, która œwiadczy o poziomie op³acalnoœci
dzia³añ gospodarczych firmy i ma istotne znaczenie w procesie kszta³towania jej
wartoœci. Badania efektywnoœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa w tym obszarze prowadzone s¹ za pomoc¹ wskaŸników rentownoœci, które obrazuj¹ zdolnoœæ firmy do generowania zysku z jednostki przychodów ze sprzeda¿y, obrotów, zaanga¿owanych zasobów. W efekcie poziom rentownoœci przedsiêbiorstw
istotnie decyduje o mo¿liwoœciach firmy w zakresie samofinansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej oraz rozwojowej.
Jak wynika z badañ, dzia³alnoœæ operacyjna przedsiêbiorstw ¿eglugowych,
zw³aszcza do 2005 r., mia³a charakter deficytowy, Na przyk³ad w 2003 r. przedsiêbiorstwa armatorskie uzyskiwa³y nawet 9,9 PLN, a w 2005 r. – 7,9 PLN straty
18

A. Czajkowska, Kredytowanie przedsiêbiorstw indywidualnych. Specyfika, procesy, polityka, Wydawnictwo
Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2013, s. 321.
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z ka¿dych 100 PLN przychodów ze sprzeda¿y. Od 2011 r. dzia³alnoœæ operacyjna
wykazywa³a minimalny poziom op³acalnoœci. W 2013 r. wskaŸnik rentownoœci
sprzeda¿y w przedsiêbiorstwach ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce wynosi³ zaledwie 0,6% (rys. 6), podczas gdy w ca³ej bran¿y obejmuj¹cej transport i gospodarkê magazynow¹ wskaŸnik ten wynosi³ 2,7%19.
Zdecydowanie korzystniej przedstawia siê poziom rentownoœci armatorów
¿eglugi œródl¹dowej w odniesieniu do ca³okszta³tu dzia³alnoœci. W okresie objêtym analiz¹, jak wynika z tabeli 2, dzia³alnoœæ ta mia³a charakter deficytowy
jedynie w latach 90. W 1996 r. przedsiêbiorstwa armatorskie uzyskiwa³y 3,3 PLN
straty brutto i 4,5 PLN straty netto z ka¿dych 100 z³ przychodów z ca³okszta³tu
dzia³alnoœci. Od 1999 r. dzia³alnoœæ ta jest rentowna. Szczególnie wysoki poziom
rentownoœci obrotów przedsiêbiorstw ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce jest notowany od 2011 r.
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w zakresie ¿eglugi œródl¹dowej, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób,
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce…

Umownie mo¿na za³o¿yæ, ¿e minimalny poziom rentownoœci obrotów
powinien wynosiæ 5%. Natomiast poziom 10% i wiêcej œwiadczy o sytuacji bardzo
dobrej20. W 2013 r. przeciêtnie rentownoœæ obrotu brutto i netto przedsiêbiorstw
w ¿egludze œródl¹dowej wynosi³a odpowiednio 18,2% i 15,5%. Poziom ten by³
nawet wyraŸnie wy¿szy ani¿eli œrednio w ca³ej bran¿y transportowej (3,3%
rentownoœæ obrotu brutto i 2,8% rentownoœæ obrotu netto21).

19
20
21

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r….
Por. A. Czajkowska, Kredytowanie przedsiêbiorstw indywidualnych …, s. 318.
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r….
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Tabela 2. WskaŸniki rentownoœci obrotu podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie
¿eglugi œródl¹dowej w Polsce, w których liczba zatrudnionych przekracza 9 osób w latach
1996–2013 (w %)
Wyszczególnienie

WskaŸnik rentownoœci
obrotu brutto

WskaŸnik rentownoœci
obrotu netto

1996

-3,3

-4,5

1997

-2,1

-4,7

1998

-2,3

-3,0

1999

5,6

3,0

2003

5,6

4,0

2004

9,3

7,3

2005

5,9

4,2

2006

7,7

6,2

2007

27,9

22,8

2008

10,4

8,4
5,1

2009

6,2

2010

9,8

7,4

2011

25,0

20,7

2012

13,8

11,4

2013

18,2

15,5

ród³o: ¯egluga œródl¹dowa w Polsce…

Rentownoœæ podmiotów gospodarczych jest podstawowym czynnikiem determinuj¹cym ich zdolnoœæ inwestycyjn¹. W latach 90. przedsiêbiorstwa ¿eglugi
œródl¹dowej, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹, nie tylko nie by³y w stanie realizowaæ inwestycji rozwojowych, ale nawet podstawowych inwestycji
odtworzeniowych. Podczas gdy w 1996 r. nak³ady inwestycyjne na œrodki transportu w przedsiêbiorstwach armatorskich wynosi³y nieco ponad 2 mln z³, to
w kolejnych latach znacz¹co zmala³y. W 1997 r. by³y one 10,7-krotnie, a w 1999 r.
2,7-krotnie mniejsze ani¿eli w 1996 r.22 Dziêki poprawie wyników ekonomiczno-finansowych w bran¿y ¿eglugowej ta negatywna tendencja zosta³a zahamowana po 2000 r. W 2003 r. nak³ady na œrodki transportu w przedsiêbiorstwach
¿eglugowych w Polsce wynosi³y 5,1 mln z³, a w 2013 r. – 3,4 mln z³23, co w porównaniu do lat 90. oznacza wyraŸn¹ poprawê.

22
23

¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 1996–2000, GUS, Warszawa–Wroc³aw 2001.
¯egluga œródl¹dowa w Polsce w latach 2010–2013, Warszawa 2014.
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Zakoñczenie
Mimo niesprzyjaj¹cych dla bran¿y ¿eglugowej w Polsce warunków, wynikaj¹cych zw³aszcza z niedostatecznego zagospodarowania œródl¹dowych dróg
wodnych, przedsiêbiorstwa armatorskie wykazuj¹ doœæ dobr¹ ogóln¹ sytuacjê
finansow¹. Do pozytywnych zjawisk nale¿y przede wszystkim zaliczyæ obni¿anie siê wskaŸnika poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci oraz znaczny
poziom rentownoœci obrotu. Z przeprowadzonej analizy wynika jednak, ¿e
przedsiêbiorstwa ¿eglugi œródl¹dowej maj¹ w Polsce znaczne problemy z zachowaniem p³ynnoœci finansowej. Przedstawione w artykule wyniki badañ sytuacji
finansowej przedsiêbiorstw ¿eglugowych w Polsce w latach 1996–2013 s¹ jednak
tylko przybli¿onym obrazem kondycji finansowej przedsiêbiorstw tej ga³êzi
transportu. W oparciu o dostêpne statystyki sytuacjê tê oszacowano bowiem
w odniesieniu do grupy firm stanowi¹cych jedynie w granicach 20% ogólnej
liczby firm prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie ¿eglugi œródl¹dowej. Mo¿na
bowiem s¹dziæ, ¿e firmy, zw³aszcza dysponuj¹ce niewielk¹ liczb¹ statków, znajduj¹ siê w trudniejszym po³o¿eniu ekonomicznym ni¿ relatywnie wiêksze i silniejsze kapita³owo przedsiêbiorstwa ¿eglugowe.
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ECONOMIC SITUATION THE INLAND WATERWAY ENTERPRISES
IN POLAND
(Summary)
The article presents the changes in the economic situation of inland waterway transport enterprises in Poland. The research shows, that the inland waterway enterprises
have a fairly good overall financial situation. The positive effect is reducing the cost level
indicator from total activity and a significant level of turnover profitability indicator. The
analysis shows, however, that inland waterways enterprises in Poland have significant
problems with maintaining liquidity.
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EFEKTYWNOŒÆ
TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE

Wprowadzenie
Efektywnoœæ jest miar¹ wydajnoœci, skutecznoœci, niezawodnoœci, sprawnoœci
funkcjonowania, a tak¿e miar¹ pozwalaj¹c¹ na ocenê, w jakim stopniu osi¹gane
s¹ za³o¿one przez dany system cele. W przedsiêbiorstwie transportowym, podobnie jak w ka¿dym innym, analiza efektywnoœci nie mo¿e byæ prowadzona jedynie w oparciu o wyniki finansowe. Istotnym obszarem oceny efektywnoœci
transportu s¹ tak¿e wyniki produkcyjne oraz operacje zachodz¹ce w ramach
podstawowego procesu produkcyjnego w transporcie, jakim jest proces przewozowy.
Prowadzenie badañ w zakresie poziomu efektywnoœci procesów techniczno-eksploatacyjnych w transporcie wynika m.in. z potrzeby:
– racjonalnego wykorzystania œrodków transportowych zaanga¿owanych w procesie transportowym,
– ograniczenia stopnia awaryjnoœci œrodków transportu oraz przestojów w przewozach,
– utrzymania w³aœciwej jakoœci operacji i czynnoœci wchodz¹cych w sk³ad procesu przewozowego,
– zachowania odpowiedniego poziomu ci¹g³oœci w realizacji us³ug transportowych,
– optymalizacji czasu realizacji procesu przewozowego,
– kontroli poziomu kosztów eksploatacyjnych œrodków transportu, a w efekcie
kosztów œwiadczenia us³ug transportowych.
W tym œwietle celem artyku³u jest przedstawienie tendencji zmian zachodz¹cych w transporcie kolejowym w zakresie wyników przewozowych oraz podstawowych wskaŸników techniczno-eksploatacyjnych, wykorzystywanych do
rejestrowania czynnoœci eksploatacyjno-ruchowych oraz odzwierciedlaj¹cych
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wykorzystanie potencja³u wytwórczego zaanga¿owanego w kolejowym procesie transportowym.

1. Wyniki przewozowe w towarowym transporcie kolejowym
w Polsce
Podstawowe znaczenie w ocenie dzia³alnoœci przewozowej przedsiêbiorstwa
transportowego maj¹ wyniki przewozowe. W tym zakresie do powszechnie
akceptowanych mierników w przewozach ³adunków, odzwierciedlaj¹cych zakres i rozmiary prowadzonej dzia³alnoœci przewozowej przedsiêbiorstwa transportowego, nale¿¹:
– masa przewiezionych ³adunków wyra¿ona w tonach,
– praca przewozowa wyra¿ona w tonokilometrach1 (tkm) oraz
– œrednia odleg³oœæ przewozu 1 tony.
Z d³ugookresowej analizy pozycji transportu kolejowego na rynku transportowym wynika, ¿e ga³¹Ÿ ta od 1990 r. osi¹ga znacznie ni¿sze wyniki przewozowe ani¿eli w latach 70. i 80 (rys. 1). W 1980 r. przewozy ³adunków w tej ga³êzi
osi¹gnê³y najwy¿szy poziom – 482 mln ton, a w 1990 r. spad³y do poziomu
281,6 mln ton. Znaczna skala przewozów do 1990 r. wynika³a z preferencji tej
ga³êzi, która z kolei by³a konsekwencj¹ struktury gospodarki, z du¿ym udzia³em
przemys³u ciê¿kiego, opartego na górnictwie i hutnictwie. W latach 2005–2015
przewozy ³adunków w transporcie kolejowym wynosi³y œrednio 240 mln ton
i w ostatnich latach wykazywa³y tendencjê do obni¿ania siê. W porównaniu do
roku poprzedniego w 2014 r. przewozy by³y o 2% ni¿sze, a w 2015 r. – o 1,5%
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Rysunek 1. Przewozy transportem kolejowym w Polsce (mln ton)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Roczniki Statystyczne GUS.

1

Tonokilometr uznawany jest za najbardziej syntetyczny miernik dzia³alnoœci przewozowej, gdy¿
w swej konstrukcji uwzglêdnia jednoczeœnie masê ³adunku oraz odleg³oœæ. Nie jest to jednak miernik doskona³y, gdy¿ nie uwzglêdnia wielu innych istotnych cech charakteryzuj¹cych proces przewozowy, m.in. takich, jak: czas transportu, nak³ady pracy, rodzaj przewozu, rodzaj ³adunku itp.
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ni¿sze. Na podobnym poziomie odnotowany zosta³ spadek przewozów ³adunków w ci¹gu pierwszych 9 miesiêcy 2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem z roku poprzedniego2.
Istotnemu zawê¿eniu ulega tak¿e rynek przestrzenny tej ga³êzi transportu.
Podczas gdy jeszcze w 2000 r. œrednia odleg³oœæ przewozu 1 tony wynosi³a 290 km,
to obecnie waha siê w granicach 220 km (rys. 2). To z kolei znajduje odzwierciedlenie w obni¿aniu siê pracy przewozowej.
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Rysunek 2. Œrednia odleg³oœæ przewozu 1 tony w transporcie kolejowym w Polsce (km)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Roczniki Statystyczne GUS.

Obni¿anie siê wyników przewozowych w tej ga³êzi jest przede wszystkim
konsekwencj¹ zaniedbañ inwestycyjnych i w rezultacie spadku jej konkurencyjnoœci w stosunku do transportu samochodowego. W tej sytuacji pojawia siê pytanie, czy obserwowana na przestrzeni d³ugiego okresu tendencja do obni¿ania
siê wyników przewozowych jest tak¿e zbie¿na z pogorszeniem siê wskaŸników
techniczno-eksploatacyjnych w tej ga³êzi transportu.

2. Analiza wykorzystania czynników produkcji w kolejowym
procesie przewozowym
Odzwierciedleniem efektywnoœci funkcjonowania procesu transportowego
jest nie tylko rozmiar dzia³alnoœci przewozowej czy jakoœæ oferowanych us³ug
przewozowych, lecz tak¿e poziom wykorzystania czynników produkcji w procesie przewozowym oraz sprawnoœæ operacji zachodz¹cych w ramach tego procesu.
Podstaw¹ tego typu analizy jest dobór w³aœciwego zestawu mierników umo¿liwiaj¹cych rejestrowanie podstawowych czynnoœci eksploatacyjno-ruchowych,
a jednoczeœnie ocenê stopnia niezawodnoœci operacji zachodz¹cych w ramach
2

Najnowsze wyniki w przewozach towarowych – wrzesieñ 2016 r., Urz¹d Transportu Kolejowego, http://
utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8067,Najnowsze-wyniki-w-przewozach-towarowych-wrzesien-2016-r.html
[dostêp: 28.10.2016].

58

Ryszard Rolbiecki, Dorota Ksi¹¿kiewicz

procesu przewozowego (tab. 1). Kszta³towanie siê tych mierników wynika nie
tylko ze stanu sprawnoœci organizacji kolejowego procesu transportowego, ale
tak¿e w znacznym stopniu jest konsekwencj¹ zdolnoœci przepustowych linii
kolejowych. W Polsce w tym zakresie istniej¹ liczne ograniczenia, bêd¹ce m.in.
efektem:
– wykorzystywania tych samych linii przez poci¹gi pasa¿erskie i towarowe
(poszczególne typy poci¹gów charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem
osi¹ganych prêdkoœci, a tak¿e ró¿n¹ liczb¹ zatrzymañ),
– koniecznoœci organizacji ruchu poci¹gów po jednym torze w ruchu dwukierunkowym3,
– niskiego standardu technicznego torów.
Tabela 1. Mierniki techniczno-eksploatacyjne wykorzystywane w ocenie kolejowego
procesu przewozowego w transporcie ³adunków
Grupy mierników techniczno-eksploatacyjnych

Mierniki s³u¿¹ce do rejestrowania
czynnoœci eksploatacyjno-ruchowych (mierniki pracy eksploatacyjnej)

Mierniki charakteryzuj¹ce poziom
wykorzystania potencja³u przewozowego w kolejowym procesie
transportowym

Rodzaje mierników eksploatacyjnych
–
–
–
–

poci¹gokilometry (poc-km)
lokomotywokilometry (lok-km)
wagonokilometry (wag-km)
przebieg ciê¿aru brutto poci¹gów towarowych i pasa¿erskich (br-tkm)
– przebieg ciê¿aru netto poci¹gów towarowych i pasa¿erskich (n-tkm)
– œredni czas obrotu wagonu towarowego (doby)
– stosunek przebiegu wagonów towarowych pró¿nych
do ³adownych (%)
– œredni za³adunek statyczny wagonu (ton/wagon)
– przeciêtny ciê¿ar brutto poci¹gów towarowych (tony)
– przeciêtny ciê¿ar netto poci¹gów towarowych (tony)
– wskaŸnik wykorzystania taboru trakcyjnego i wagonowego
– przeciêtny dobowy przebieg wagonu towarowego
(km/dobê)
– przeciêtna szybkoœæ techniczna poci¹gów towarowych
(km/godz.)
– przeciêtna szybkoœæ handlowa poci¹gów towarowych
(km/godz.)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Ma³y Rocznik Statystyczny PKP 2014.

3

Szerzej na temat szczegó³owej analizy odcinków o ograniczonej przepustowoœci: J. Piotrowski,
Analiza odcinków sieci kolejowej o ograniczonej przepustowoœci, UTK, Warszawa 2016 (pdf).
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Ograniczenia te bezpoœrednio wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê wskaŸników
odzwierciedlaj¹cych czasow¹ efektywnoœæ pracy taboru kolejowego, takich jak:
prêdkoœæ techniczna, prêdkoœæ handlowa, œredni przebieg wagonu na dobê, œredni
czas obrotu wagonu towarowego.
Prêdkoœæ techniczna oraz handlowa decyduje z kolei o czasie dostawy
³adunku i terminowoœci dostaw. Jak wynika z rysunków 3 i 4, œrednia prêdkoœæ
techniczna i handlowa poci¹gów towarowych w Polsce jest aktualnie wyraŸnie
ni¿sza ani¿eli w latach 90. W 2014 r. prêdkoœæ techniczna wynosi³a 37,6 km/godz.,
a prêdkoœæ handlowa – 22,4 km/godz.
Szacuje siê, ¿e w 2015 r. prêdkoœæ handlowa poci¹gów towarowych w Polsce
waha³a siê w granicach 27 km/godz., przy czym planuje siê, ¿e na koniec 2016 r.
wzroœnie do 35 km/godz.4 Dla porównania œrednia prêdkoœæ handlowa w transporcie kolejowym w krajach Unii Europejskiej jest wyraŸnie wy¿sza i przekracza 50 km/godz. Na przyk³ad na sieci francuskiego zarz¹dcy infrastruktury RFF
(Réseau Ferré de France) – drugiego w Europie pod wzglêdem d³ugoœci zarz¹dcy infrastruktury – œrednia prêdkoœæ handlowa poci¹gów towarowych wynosi
60 km/godz., a poci¹gów d³ugodystansowych (eksploatowanych na trasach
700–800 km) – dochodzi nawet do 65 km/godz.5
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Rysunek 3. Przeciêtna prêdkoœæ techniczna poci¹gów towarowych w Polsce w latach 1960–2014
(km/godz.)
ród³o: Roczniki Statystyczne GUS; Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny, Centrum Informatyki Kolejnictwa, Warszawa 1995; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP.

W warunkach niskich prêdkoœci na sieci kolejowej w Polsce nieuchronne s¹ liczne opóŸnienia poci¹gów towarowych. Z danych Urzêdu Transportu Kolejowego
"

#

J. Madrjas, Radykalne przyspieszenie poci¹gów towarowych. Ju¿ w tym roku, http://www.rynek-kolejowy.
pl/wiadomosci/radykalne-przyspieszenie-pociagow-towarowych-juz-w-tym-roku-76277.html [dostêp:
11.10.2016].
Œrednia prêdkoœæ handlowa kolejowych przewozów towarowych w Polsce – I pó³rocze 2012 roku, UTK,
http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/2127,Srednia-predkoschandlowa-kolejowych-przewozow-towarowych-w-Polsce-I-polrocze-20.html [dostêp: 17.10.2016].
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wynika, ¿e w 2015 r. 60–65% poci¹gów towarowych w Polsce przybywa³o na stacjê przeznaczenia z opóŸnieniem. W IV kwartale 2015 r. œredni czas opóŸnieñ
poci¹gów towarowych w ruchu krajowym wynosi³ 572 min, a w ruchu miêdzynarodowym 450 min6.

Rysunek 4. Przeciêtna prêdkoœæ handlowa poci¹gów towarowych w Polsce w latach 1960–2011
(km/godz.)
ród³o: Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny…; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP…

Niskie prêdkoœci poci¹gów wp³ywaj¹ tak¿e na obni¿enie wydajnoœci pracy
taboru kolejowego mierzonej jako przeciêtny dobowy przebieg wagonu. Jak
wynika z rysunku 5, przeciêtny dobowy przebieg wagonu towarowego w latach
2006–2014 ulega³ znacznym wahaniom i na koniec 2014 r. wynosi³ 87 km/dobê.
Œredniodobowe przebiegi wagonów towarowych s¹ jednak aktualnie wyraŸnie
ni¿sze ani¿eli na pocz¹tku lat 90. Jest to jednak wynikiem przedstawionej wczeœniej tendencji do obni¿ania siê œredniej odleg³oœci przewozu 1 tony ³adunku
w tej ga³êzi transportu.
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Rysunek 5. Przeciêtny dobowy przebieg wagonu towarowego (w km/dobê) w Polsce w latach
2006–2014
ród³o: Ma³e Roczniki Statystyczne PKP…
$

Punktualnoœæ przewozów towarowych w 2015 roku, Analizy i monitoring rynku, Statystyka kwartalna, UTK,
http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-towarowe/7075,Punktualnosc-przewozow-towarowych-w-2015-roku.html [dostêp: 18.10.2016].
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Do istotnych mierników charakteryzuj¹cych efektywnoœæ pracy taboru kolejowego nale¿y œredni czas obrotu wagonu towarowego, czyli czas, jaki up³ywa
od za³adunku wagonu do ponownego jego podstawienia pod za³adunek. O poziomie tego wskaŸnika decyduje nie tylko czas jazdy wagonu z ³adunkiem, lecz
przede wszystkim czas postoju wagonów podczas za³adunku oraz przestojów
z ³adunkiem poza sk³adem poci¹gu. Szacuje siê, ¿e czas ten stanowi oko³o 80%
³¹cznego czasu trwania cyklu przewozowego7.
Wyrazem efektywnoœci pracy taboru kolejowego jest utrzymywanie siê œredniego czasu obrotu wagonu na jak najni¿szym poziomie. Z obserwacji wynika
(rys. 6), ¿e do po³owy lat 90. wskaŸnik ten waha³ siê w granicach 5 dób. W kolejnych latach do 2009 r. œredni czas obrotu wagonu ulega³ wyd³u¿eniu. Od 2010 r.
wskaŸnik ten nieznacznie siê obni¿a³, osi¹gaj¹c w 2014 r. poziom 6,4 dób. Mimo
to efektywnoœæ wykorzystania taboru kolejowego w przewozach ³adunków jest
w Polsce nadal ni¿sza ani¿eli w latach 1960–1980.
Obserwowana na przestrzeni ostatnich lat poprawa stanu torów pod wzglêdem dopuszczalnego ich obci¹¿enia, a tak¿e wyeliminowanie trakcji parowej na
rzecz trakcji spalinowej i elektrycznej, charakteryzuj¹cych siê wiêksz¹ moc¹
uci¹gow¹, przyczyni³y siê do poprawy wskaŸników eksploatacyjnych odnosz¹cych siê do wykorzystania zdolnoœci przewozowej taboru.
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Rysunek 6. Obrót wagonu towarowego w Polsce w latach 1960–2014 (doby)
ród³o: Roczniki Statystyczne GUS; Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny…; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP…

W d³ugim okresie obserwowana jest poprawa w odniesieniu do takich wskaŸników, jak:
– œredni za³adunek statyczny wagonu, który okreœla przeciêtn¹ masê ³adunku
przypadaj¹c¹ na jeden za³adowany wagon,
– przeciêtny ciê¿ar brutto poci¹gu towarowego (masa w³asna poci¹gu wraz
z mas¹ ³adunku),
– przeciêtny ciê¿ar netto poci¹gu towarowego.
%

K. Chwesiuk, P. Zalewski, Technologia transportu kolejowego, WKi£, Warszawa 1987, s. 221.
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Z analizy wynika, ¿e wskaŸnik œredniego za³adunku statycznego wagonu
wykazuje tendencjê rosn¹c¹. W 1970 r. przeciêtny za³adunek wagonu wynosi³
23,3 tony, w 1990 r. – 41,1 ton, a w 2014 r. wynosi³ oko³o 49 ton (rys. 7), co przy
œredniej ³adownoœci wagonu towarowego w Polsce wynosz¹cej 54 tony8 nale¿y
uznaæ za wynik bardzo korzystny.
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Rysunek 7. Œredni za³adunek statyczny wagonu w Polsce w latach 1960–2014 (tony/wagon)
ród³o: Roczniki Statystyczne GUS; Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny…; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP…

Tendencja ta znajduje odzwierciedlenie, choæ w mniejszej skali, we wskaŸnikach obrazuj¹cych przeciêtny ciê¿ar brutto (rys. 8) i netto poci¹gów towarowych (rys. 9). W 1980 r. œrednia ca³kowita masa poci¹gu towarowego wynosi³a
1305 ton, w 1990 r. – 1375 ton, a w 2014 r. wzros³a do 1578 ton. Podobnie przeciêtna masa netto poci¹gu zwiêkszy³a siê z 735 ton w 1980 r. do 871 ton w 2014 r.
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Rysunek 8. Przeciêtny ciê¿ar brutto poci¹gów towarowych w Polsce w latach 1960–2014
(tony)
ród³o: Roczniki Statystyczne GUS; Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny…; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP…

&

Bia³a ksiêga 2013. Kolej na dzia³ania – mapa problemów polskiego kolejnictwa, Railway Business Forum
Warszawa–Kraków, luty 2013, s. 94, http://www.zzkontra.com.pl/pliki/660.pdf [dostêp: 18.10.2016].
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Rysunek 9. Przeciêtny ciê¿ar netto poci¹gów towarowych w transporcie kolejowym w Polsce w latach 1960–2014 (tony)
ród³o: Roczniki Statystyczne GUS; Polskie Koleje Pañstwowe. Rocznik Statystyczny…; Ma³e Roczniki Statystyczne PKP...

Mimo tej pozytywnej tendencji znaczna czêœæ taboru kolejowego jest wy³¹czona z eksploatacji. Tymczasem polscy przewoŸnicy posiadaj¹ jeden z najwiêkszych ilostanów taborowych w krajach Unii Europejskiej, zarówno pod wzglêdem
liczby wagonów, jak i taboru trakcyjnego. Szacuje siê, ¿e w 2015 r. w przewozach ³adunków wykorzystano jedynie 44,6% dobowego ilostanu lokomotyw,
podczas gdy w 2008 r. 59,1%. Nieco korzystniej sytuacja prezentowa³a siê w zakresie wykorzystania taboru wagonowego. W 2015 r. wskaŸnik wykorzystania
wagonów towarowych wynosi³ 76,5%, a w 2013 r. – 73,7%9.
Do istotnych miar efektywnoœci wykorzystania taboru nale¿y wskaŸnik wykorzystania przebiegu. Wyrazem wy¿szej efektywnoœci jest du¿y udzia³ przebiegu
³adowanego w przebiegu ca³kowitym taboru. W transporcie kolejowym wykorzystanie przebiegu monitorowane jest za pomoc¹ wskaŸnika odzwierciedlaj¹cego relacjê przebiegu wagonów pró¿nych do przebiegów ³adownych.
Z istoty tego wskaŸnika wynika, ¿e wysoki jego poziom jest sygna³em negatywnym oznaczaj¹cym znaczny udzia³ przebiegów wagonów bez ³adunku.
Z obserwacji wynika, ¿e do 1990 r. przebiegi pró¿ne w transporcie kolejowym stanowi³y mniej ni¿ po³owê przebiegów ³adownych. Jak wynika z rysunku 10, w latach kolejnych wskaŸnik ten ulega³ wyraŸnemu pogorszeniu i w 2014 r.
zosta³ odnotowany jak do tej pory najwy¿szy poziom pró¿nych przebiegów
w relacji do ³adownych – 66,1%. Aktualnie wykorzystanie przebiegów w towarowym transporcie kolejowym jest wiêc znacznie ni¿sze ani¿eli w latach 80.
i wczeœniejszych.
'

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeñstwa ruchu kolejowego w 2013 r., UTK
http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/201/5555,Ocena-FunkcjonowaniaRynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html [dostêp: 24.11.2016]; Ocena
funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeñstwa ruchu kolejowego w Polsce w 2015 r.,
UTK http://www.utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/201/5555,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html [dostêp: 24.11.2016].
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Pró¿ne przebiegi w transporcie s¹ zjawiskiem naturalnym, gdy¿ wynikaj¹
z dwukierunkowoœci pracy w transporcie oraz nierównomiernoœci przestrzennej
w powstawaniu strumieni ³adunkowych. Nawet przy tej samej masie ³adunków
nadawanych i otrzymywanych w danym punkcie, nie zawsze struktura i podatnoœæ przewozowa ³adunków odpowiada typom wagonów przemieszczanym
w relacji powrotnej. Pró¿ne przebiegi s¹ jednak zjawiskiem niekorzystnym,
gdy¿ oznaczaj¹ wzrost kosztów eksploatacyjnych, op³at za korzystanie z infrastruktury, a tak¿e wzrost kosztów pracy.

Zakoñczenie
Sta³y monitoring wskaŸników eksploatacyjnych w przedsiêbiorstwach transportowych jest niezbêdny, gdy¿ jest warunkiem skutecznych decyzji w zakresie
optymalizacji gospodarowania zasobami zaanga¿owanymi w procesie przewozowym. W transporcie kolejowym w Polsce w badanym okresie zaobserwowano poprawê wskaŸników odnosz¹cych siê do poziomu wykorzystania zdolnoœci
przewozowych taboru wagonowego, takich jak: œredni za³adunek statyczny wagonu, ciê¿ar brutto poci¹gu, ciê¿ar netto poci¹gu. W badanym okresie odnotowano natomiast pogorszenie wyników przewozowych, a tak¿e wskaŸników
techniczno-eksploatacyjnych odzwierciedlaj¹cych poziom czasowej efektywnoœci pracy taboru kolejowego. Pogorszeniu uleg³y takie wskaŸniki, jak: prêdkoœæ
techniczna i handlowa, œredni obrót wagonu towarowego. Pogarszanie siê tych
wskaŸników techniczno-eksploatacyjnych powoduje w konsekwencji wzrost
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kosztów eksploatacyjnych, ale tak¿e mo¿e negatywne oddzia³ywaæ na jakoœæ
obs³ugi u¿ytkowników transportu kolejowego.
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EFFICIENCY OF RAILWAY TRANSPORT IN POLAND
(Summary)
The article presents the tendencies in carriage performance changes and basic technic
and exploitation indicators in railway transport in years 1960–2014. The research proves
that economic efficiency of railway transport in Poland deteriorates in relation to carriage
performance and technic and exploitation indicators, such as: average technical speed of
freight trains, average commercial of freight trains and average wagon turn-round time.
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Improvement has taken place within the scope of indicators related to the level of
wagon capacity usage, such as: average wagon load, average gross weight of freight
trains, and average net weight of freight trains.
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Wprowadzenie
W procesie podejmowania decyzji w du¿ym stopniu wykorzystuje siê intuicjê
i doœwiadczenie. Jednak podstaw¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz
zaanga¿owania kapita³u s¹ analizy ekonomiczne. W transporcie lotniczym s¹ one
oparte na badaniu preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców miast
i regionów, ocenie potencja³u gospodarczego wybranego obszaru geograficznego, a tak¿e na analizie wyników operacyjnych i finansowych przewoŸników
i portów lotniczych. Przetworzone dane umo¿liwiaj¹ decydentom dokonanie
wyboru w³aœciwej œcie¿ki rozwoju przedsiêbiorstwa lotniczego.
Umiejêtnoœæ zidentyfikowania danych rynkowych jest szczególnie istotna
wobec dynamicznego rozwoju procesów konkurencyjnych na rynku us³ug
transportu lotniczego. Uzyskane dane stanowi¹ podstawê do okreœlenia rozwoju
modelu biznesowego i stworzenia oferty, umo¿liwiaj¹ tak¿e realizacjê inwestycji
w zakresie: rozwoju siatki po³¹czeñ lotniczych, zakupu sprzêtu lotniczego, rozbudowy infrastruktury lotniczej i pozalotniczej.
W oparciu o powy¿sze przes³anki okreœlono cel opracowania, jakim jest ocena podmiotu zarz¹dzaj¹cego infrastruktur¹ lotnicz¹ w oparciu o wskaŸniki ekonomiczne i finansowe. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy
ró¿nych wskaŸników udzia³u w rynku dla przewoŸników lotniczych oraz dla
portów lotniczych, zaœ wykorzystuj¹c sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego
Gdañsk, omówiono najwa¿niejsze wskaŸniki finansowe.

1. Przedmiot analizy ekonomicznej
Analiza ekonomiczna jest dyscyplin¹ naukow¹ okreœlaj¹c¹ zwi¹zki zachodz¹ce
miêdzy elementami ekonomicznymi oraz wykorzystuj¹c¹ wszelkie metody ba-
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dawcze w celu ustanowienia prawid³owoœci dotycz¹cych zachowania siê podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodŸce p³yn¹ce z otoczenia1.
Literatura wyró¿nia dwie grupy metod analizy ekonomicznej:
– metody ogólne, polegaj¹ce na formu³owaniu ogólnych zasad badania zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³zale¿noœci miêdzy nimi; okreœlaj¹ one sposoby podejœcia do badanego problemu, ustalaj¹
kierunki czynnoœci analitycznych, umo¿liwiaj¹ formu³owanie ogólnych
wniosków; do tej grupy zalicza siê metodê indukcji (scalania) i dedukcji
(abstrahowania);
– metody specyficzne (techniki analizy ekonomicznej), wykorzystywane do
wymiernego wyra¿ania zale¿noœci miêdzy ró¿nymi zjawiskami ekonomicznymi.
Analiza ekonomiczna zajmuj¹ca siê badaniem zjawisk i procesów ekonomicznych dzieli siê na:
– analizê techniczno-ekonomiczn¹, w centrum zainteresowania której s¹ poszczególne odcinki prowadzonej dzia³alnoœci; przedmiotem tej analizy mog¹
byæ:
• koszty prowadzonej dzia³alnoœci,
• gospodarka zasobami ludzkimi,
• gospodarka zasobami materia³owymi,
• wartoœæ przedsiêbiorstwa,
• dzia³alnoœæ marketingowa;
– analizê finansow¹, zajmuj¹c¹ siê ocen¹ sytuacji finansowej, ocen¹ posiadanego maj¹tku i jego Ÿród³ami pochodzenia oraz ostatecznym wynikiem prowadzonej dzia³alnoœci2.
Analiza ekonomiczna mo¿e podlegaæ ró¿nym klasyfikacjom, uwzglêdniaj¹c
czas, szczegó³owoœæ badañ, zakres przedmiotowy badañ, czêstotliwoœæ prowadzonej analizy, metody badañ, rodzaj informacji i przeznaczenie (rys. 1).
ród³a analizy ekonomicznej mo¿na podzieliæ na wewnêtrzne (dotycz¹ce
analizowanej jednostki gospodarczej) i zewnêtrzne (informuj¹ce o otoczeniu
przedsiêbiorstwa). Podstawowym Ÿród³em informacji jest sprawozdanie finansowe. Jego celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach
dzia³alnoœci oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki. Przekazywane informacje s¹ u¿yteczne dla zarz¹dzaj¹cych, w³aœcicieli, pracowników, kontrolerów,
inwestorów, klientów, dostawców, konkurentów, podmiotów rz¹dowych i samorz¹dowych oraz dla spo³eczeñstwa.
Ze wzglêdu na bardzo szeroki zakres u¿ytkowników sprawozdañ finansowych oraz ich u¿ytecznoœæ w procesie podejmowania decyzji, dane zawarte
1
2

Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006, s. 14.
L. Bednarski i inni, Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
we Wroc³awiu, Wroc³aw 1996, s. 21–25.
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musz¹ byæ wiarygodne i porównywalne. Ujednoliceniu zasad rachunkowoœci
i sprawozdawczoœci finansowej s³u¿¹ dyrektywy Unii Europejskiej i Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci3.
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Rysunek 1. Klasyfikacja analizy ekonomicznej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 1993, s. 13.

2. Funkcjonowanie portów lotniczych w systemie transportowym
Porty lotnicze s¹ podmiotami gospodarczymi stanowi¹cymi efekt uwarunkowañ prawnych, spo³ecznych, ekonomicznych i technicznych w odniesieniu do
wyodrêbnionego rynku us³ug lotniczych4. Prowadz¹ one dzia³alnoœæ na w³asny
rachunek, dysponuj¹c okreœlonymi zasobami czynników produkcji. Ich celem
jest efektywne gospodarowanie i osi¹gniêcie korzystnego wyniku finansowego
przy zaspokojeniu potrzeb innych uczestników rynku5. Uwarunkowania dzia³alnoœci zarz¹dzaj¹cych infrastruktur¹ lotnicz¹ zmieniaj¹ siê w czasie i s¹ pochodn¹
3

4

5

Dyrektywa IV z 25 lipca 1978 r. o rocznych zamkniêciach rachunkowych spó³ki, Dyrektywa VII
z 13 czerwca 1983 r. o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, ich przygotowaniu, publikacji i weryfikacji, Dyrektywa VIII z 10 kwietnia 1984 r. o nadawaniu uprawieñ osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie statutowej rewizji urz¹dzeñ ksiêgowych i sprawozdañ finansowych.
D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 86.
Przedsiêbiorstwo. Zasady dzia³ania, funkcjonowanie, rozwój, red. J. ¯urek, FRUG, Gdañsk 2007, s. 15–16.
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przemian zachodz¹cych w otoczeniu rynkowym. System otoczenia portów lotniczych zosta³ przedstawiony na rysunku 2.
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Rysunek 2. Systemy otoczenia portu lotniczego
ród³o: S. Sudo³, Przedsiêbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. Teorie i praktyka zarz¹dzania, Dom
Organizatora, Toruñ 2002, s. 54.

Polskie porty lotnicze, prowadz¹c dzia³alnoœæ lotnicz¹, najczêœciej funkcjonuj¹ w oparciu o kodeks handlowy jako spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ lub spó³ki akcyjne. W przypadku portów regionalnych struktura w³asnoœciowa jest bardzo zró¿nicowana. Najczêœciej udzia³owcami/akcjonariuszami s¹
podmioty samorz¹dowe, przedsiêbiorstwo pañstwowe PPL, zarz¹dzaj¹ce lotniskiem Chopina w Warszawie oraz w wybranych portach inne podmioty. W³aœciciele portów lotniczych oczekuj¹ od zarz¹dzaj¹cych nie tylko realizowania funkcji
transportowych zwi¹zanych z dostêpnoœci¹ transportow¹, spo³ecznie integracyjnych, ale tak¿e funkcji ekonomicznych.
W Polsce nie wszystkie porty lotnicze osi¹gaj¹ dodatni wynik finansowy.
G³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na osi¹gane przychody oraz wynik finansowy jest obs³uga ruchu lotniczego6. A z kolei liczba obs³u¿onych pasa¿erów jest
zwi¹zana z mo¿liwoœciami ekonomicznymi regionu. Zatem im wiêksze mo¿liwoœci rozwoju ekonomicznego regionu, tym wiêksze wyzwania czekaj¹ przed
portami lotniczymi. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ tak¿e porty lotnicze s¹
generatorami rozwoju regionów. Czêsto porty lotnicze s¹ wykorzystywane jako
element promocji regionu7. W oparciu o powy¿sze przes³anki w³adzom samorz¹dowym zale¿y na rozwoju ruchu lotniczego.
G³ównym kryterium podzia³u portów lotniczych jest ruch lotniczy, ale mo¿na
je tak¿e klasyfikowaæ wed³ug czynników technicznych, funkcjonalnych, zasiêgu
6

Przyjmuje siê, ¿e porty obs³uguj¹ce ponad 1,5–2 mln pasa¿erów generuj¹ zysk.
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przestrzennego (krajowe i miêdzynarodowe), wspominanej wczeœniej formy
w³asnoœci (publiczne, prywatne, mieszane)8 oraz roli w systemie transportowym. Czynniki techniczne s¹ zwi¹zane z parametrami infrastruktury lotniczej,
z iloœci¹, d³ugoœci¹, szerokoœci¹ oraz noœnoœci¹ dróg startowych. Wp³yw na klasê
portów lotniczych ma tak¿e przepustowoœæ wszystkich elementów infrastruktury, mo¿liwoœæ wykonywania operacji lotniczych i dostêp do odpowiednich
s³u¿b. W odniesieniu do aspektu transportowego nale¿y wskazaæ na integracjê
w portach lotniczych przedstawicieli ró¿nych ga³êzi transportu. Transport drogowy i kolejowy, realizuj¹c funkcjê dowozowo-odwozow¹, przyczyniaj¹ siê do
zwiêkszenia obszaru oddzia³ywania portu lotniczego, a tym samym do zwiêkszenia jego dostêpnoœci dla potencjalnych pasa¿erów.
Kolejnym elementem wyró¿niaj¹cym porty lotnicze jest podzia³ operatorów
zarz¹dzaj¹cych infrastruktur¹ lotnicz¹ na: hubowych, du¿ych i ma³ych regionalnych. Infrastrukturê transportu lotniczego uzupe³nia jeszcze sieæ lotnisk ogólnych, sportowych itp.
Oprócz funkcji transportowych porty prowadz¹ tak¿e dzia³alnoœæ pozalotnicz¹. Ten podzia³ ma równie¿ wp³yw na osi¹gane przez porty lotnicze przychody.
Ten rodzaj dzia³alnoœci jest niezbêdny, ale tak¿e uzupe³niaj¹cy i rozszerzaj¹cy
dzia³alnoœæ lotnicz¹9. W Polsce g³ównym Ÿród³em s¹ przychody z dzia³alnoœci
lotniczej, natomiast przychody pozalotnicze stanowi¹ uzupe³nienie przychodów lotniczych. Tak¿e i w tym aspekcie na wielkoœæ przychodów lotniczych
i pozalotniczych ma wp³yw liczba i struktura obs³ugiwanych pasa¿erów.
Struktura oraz wielkoœæ przychodów jest zwi¹zana z obs³ugiwanym ruchem
lotniczym. W portach obs³uguj¹cych tylko ruch niskokosztowy przychody
z us³ug lotniczych pozalotniczych s¹ znikome. Odwrotna sytuacja wystêpuje
w du¿ych portach. Zatem zwiêkszanie przychodów lotniczych, przy minimalizacji kosztów, prowadzi do wygenerowania zysku, kapita³u niezbêdnego dla
dalszego rozwoju infrastruktury lotniczej.
Porty lotnicze s¹ tak¿e miejscem pracy dla kilkunastu tysiêcy osób, zatrudnionych bezpoœrednio w obs³udze ruchu lotniczego, technicznego, s³u¿bach
zwi¹zanych z kontrol¹ bezpieczeñstwa i zarzadzaniem ruchem powietrznym
oraz w administracji. Atrakcyjnoœæ s¹siedztwa portu lotniczego powoduje, ¿e na
terenach wokó³ portów lotniczych w dzia³alnoœæ anga¿uj¹ siê przedsiêbiorstwa
bran¿y TSL, informatyczne oraz hotele i centra konferencyjne10.

7

8

9
10

Rynek us³ug transportowych w Polsce, red. D. Ruciñska, PWE, Warszawa 2012, s. 256 oraz D. T³oczyñski, Transport lotniczy w obs³udze miast i regionów [w:] Zintegrowany transport publiczny w obs³udze
miast i regionów, SITK, Radom 2010, s. 137.
D. T³oczyñski, Konkurencja na polskim rynku us³ug transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2016, s. 56.
Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, red. A. Ruciñski, FRUG, Gdañsk 2006, s. 138.
Ibidem, s. 138.
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Jednym z elementów oceny efektywnoœci zaanga¿owania kapita³u jest okreœlenie udzia³u w rynku. Pokazuje on pozycjê rynkow¹ portu wobec konkurencyjnych operatorów. Za pomoc¹ tego wskaŸnika mo¿na okreœliæ udzia³ w rynku
portów lotniczych11. Udzia³y w rynku portów lotniczych przedstawiono w tabeli 1.
Najwiêkszy udzia³ w obs³udze pasa¿erów posiada³o lotnisko Chopina w Warszawie (37% w roku 2015), jednak udzia³ warszawskiego Okêcia spad³ w ci¹gu
trzech lat o 6 p.p. Z grupy regionalnych portów lotniczych najwiêkszy udzia³
posiadaj¹ porty w Krakowie, Gdañsku i Modlinie. Port w Krakowie posiada³
22% udzia³ w obs³udze portów regionalnych, natomiast udzia³ gdañskiego lotniska
wyniós³ 19%. Lotnisko Chopina w Warszawie posiada³o 100% udzia³u w rynku
absolutnym, poniewa¿ jest jedynym portem w Polsce spe³niaj¹cym rolê portu
wêz³owego.
Oprócz przedstawionych powy¿ej wspó³czynników dotycz¹cych badania
udzia³u w rynku mo¿na wyró¿niæ szereg innych, zwi¹zanych m.in. z koncentracj¹ rynku, wskaŸnikiem utrzymania klientów, satysfakcji konsumentów, lojalnoœci pasa¿erów, wskaŸniki zwi¹zane z ryzykiem, a tak¿e z wartoœci¹ marki.
Odrêbn¹ grupê stanowi¹ czynniki finansowe. S¹ one uzupe³nieniem czynników
ekonomicznych.

3. Analiza finansowa portu lotniczego
Przedmiotem analizy finansowej jest port lotniczy w Gdañsku. Jest to drugi
co do wielkoœci regionalny port lotniczy w Polsce, trzeci w kraju, charakteryzuj¹cy siê zró¿nicowan¹ siatk¹ po³¹czeñ lotniczych obs³ugiwanych przez przewoŸników tradycyjnych, niskokosztowych i czarterowych. G³ównymi kierunkami obs³ugi pasa¿erów s¹ destynacje w Londynie, Oslo i Warszawie.
Port Lotniczy Gdañsk funkcjonuje jako spó³ka prawa handlowego, posiadaj¹ca kapita³ na dzieñ 31 grudnia 2015 r. w wysokoœci 125 mln PLN. G³ównymi
udzia³owcami spó³ki s¹:
– Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty Lotnicze” (PPL) – 29,09% udzia³ów,
– samorz¹d terytorialny woj. pomorskiego – 32,85% udzia³ów,
– Gmina Gdañsk – 33,63% udzia³ów,
– Gminy Sopot i Gdynia – 4,42% udzia³ów.

11

W literaturze ekonomicznej spotyka siê nastêpuj¹ce wskaŸniki udzia³u w rynku. S¹ to: bezwzglêdny (okreœlaj¹cy sprzeda¿ us³ug na ca³ym rynku), wzglêdny (odniesieniu udzia³u w rynku
do najwiêkszego konkurenta), relatywny (odniesienie udzia³u w stosunku do trzech najwiêkszych konkurentów) i absolutny (w odniesieniu do wybranego segmentu rynku), za: WskaŸniki
marketingowe, red. R. Kozielski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 37–41.
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Spó³ka zamknê³a 2014 r. zyskiem netto w wysokoœci 28 mln PLN, sprawozdanie finansowe zosta³o przyjête przez bieg³ego rewidenta bez zastrze¿eñ. Zgromadzenie wspólników postanowi³o przeznaczyæ wypracowany zysk na zwiêkszenie kapita³u zapasowego spó³ki. Natomiast w 2015 r. port wypracowa³ przychody ze sprzeda¿y w wysokoœci 129 mln PLN, a wynik finansowy netto wyniós³ 24 mln PLN. Wybrane pozycje z bilansu przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Podstawowe dane z rachunku zysków i strat oraz z bilansu dla Portu Lotniczego
Gdañsk w latach 2014–2015, w tys. PLN
Wyszczególnienie

2015

2014

Ró¿nica

Dynamika
w%

Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzeda¿y

129169

121 114

8055

6,65

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej

110 849

97 522

13 327

13,66

Zysk z dzia³alnoœci gospodarczej

29 697

35 250

-5553

-15,75

Zysk netto

24 276

28 435

-4159

-14,62

Nale¿noœci z tytu³u dostaw i us³ug

15 979

Wybrane pozycje bilansu
Aktywa obrotowe

18 556

-2577

-13,88

39 199

53 807

-14 608

-27,14

Suma aktywów

642 603

223 960

418 643

186,92

Kapita³ (fundusz) w³asny

291 449

267 173

24 276

9,08

Zobowi¹zania krótkoterminowe (w tym
krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia
miêdzyokresowe bierne)

176 453

40 808

135 645

332,39

Zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug
Suma zobowi¹zañ i rezerw na zobowi¹zania

10 762

9616

1146

11,91

351 154

286 787

64 367

22,44

ród³o: Sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego Gdañsk Spó³ka z o.o. za rok 2015, Port Lotniczy
Gdañsk, Gdañsk 2016.

W 2015 r. zwiêkszy³y siê przychody ze sprzeda¿y o 8 mln PLN, tj. o 6,65%.
Zwiêkszy³y siê tak¿e koszty dzia³alnoœci operacyjnej o 13 mln PLN, ale ich
wzrost by³ ponaddwukrotnie wiêkszy ni¿ wzrost przychodów. W analizowanym okresie, mimo ¿e przedsiêbiorstwo osi¹gnê³o zysk, to by³ ni¿szy ni¿ w roku
2014 o 4 mln PLN, tj. 16%. Du¿y wp³yw na spadek dynamiki zysku mia³ wzrost
kosztów o 14%. G³ównymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na poziom kosztów by³o
zwiêkszenie:
– amortyzacji o 2 mln PLN,
– zu¿ycia materia³ów i energii o 1,7 mln PLN,
– us³ug obcych o 1,7 mln PLN,
– wynagrodzeñ i narzutów na wynagrodzenia o 1,4 mln PLN,
– pozosta³ych kosztów rodzajowych o 7,3 mln PLN.
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W 2015 r. zmniejszy³ siê przep³yw œrodków pieniê¿nych netto z dzia³alnoœci
operacyjnej o 5,5 mln PLN, ale zwiêkszy³y siê wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
inwestycyjn¹ portu o ok. 100 mln PLN. Tak¿e przep³ywy pieniê¿ne z dzia³alnoœci finansowej zmieni³y siê o 90 mln PLN. W tabeli 3 przedstawiono przychody,
koszty i zysk w przeliczeniu na jednego pasa¿era obs³ugiwanego w porcie lotniczym w Gdañsku w latach 2014–2015.
Tabela 3. Przychody, koszty i zysk w przeliczeniu na jednego pasa¿era w latach 2014–2015
WskaŸnik
Przychody netto ze sprzeda¿y z jednego pasa¿era
przychody ogó³em
liczba pasa¿erów
Koszty dzia³alnoœci operacyjnej z jednego pasa¿era
koszty ogó³em
liczba pasa¿erów
Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej przypadaj¹cy
na jednego pasa¿era
zysk z dzia³alnoœci operacyjnej
liczba pasa¿erów

Za dany rok
2015
129 169 122,47

2014
121 113 996,22

3 676 771

3 676 771

= 35,13
110 848 875,58

= 37,40
95 522 368,81

3 676 771

3 676 771

= 30,15

= 30,12

31 543 617,44

36 965 748,63

3 676 771

3 676 771

= 8,58

= 11,41

24 276 006,47

28 434 730,82

zysk netto

3 676 771

3 676 771

liczba pasa¿erów

= 6,60

= 8,78

Zysk netto przypadaj¹cy na jednego pasa¿era

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego Gdañsk
Spó³ka z o.o. za rok 2015, Port Lotniczy Gdañsk, Gdañsk 2016 oraz dane Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

Liczba pasa¿erów w badanym okresie wzros³a, wzros³y te¿ przychody i koszty,
zmieni³ siê wynik finansowy. W ci¹gu 2015 r. przychody portu w przeliczeniu na
1 pasa¿era spad³y o 2,3 z³ do 35,13 PLN. Koszty w przeliczeniu na jednego pasa¿era pozosta³y na takim samym poziomie, tj. 30 PLN. Natomiast zmniejszy³ siê
zysk z dzia³alnoœci operacyjnej oraz zysk netto. Ten ostatni zmniejszy³ siê o 2 PLN
do poziomu 6,60 w przeliczeniu na jednego pasa¿era odprawionego w 2015 r.
Na podstawie danych pochodz¹cych ze sprawozdania finansowego spó³ki pozosta³e wspó³czynniki kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co (zob. tab. 4).
Wartoœæ przedstawionych wspó³czynników nale¿y uznaæ za satysfakcjonuj¹c¹. W 2015 r. nast¹pi³ w Porcie Lotniczym Gdañsk:
– spadek rentownoœci sprzeda¿y kapita³u w³asnego,
– spadek wskaŸnika rotacji maj¹tku,
– spadek wskaŸnika nale¿noœci,
– wzrost wskaŸnika rotacji zobowi¹zañ,
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– wzrost stopy zad³u¿enia przy jednoczesnym spadku pokrycia maj¹tku kapita³em w³asnym,
– spadek kapita³u obrotowego netto,
– spadek wskaŸników p³ynnoœci,
– spadek zysku i przychodów przypadaj¹cych na jednego pasa¿era obs³ugiwanego.
Tabela 4. Wybrane wspó³czynniki finansowe portu lotniczego w Gdañsku w latach
2014–2015
WskaŸnik

2015

2014

rentownoœæ sprzeda¿y, w %

23

29

rentownoœæ netto kapita³u w³asnego, w %

9

12

wskaŸnik rotacji maj¹tku

0,20

0,22

wskaŸnik rotacji nale¿noœci w dniach

49

55

wskaŸnik rotacji zobowi¹zañ w dniach

34

32

stopa zad³u¿enia, w %

55

52

stopieñ pokrycia maj¹tku kapita³em w³asnym, w %

45

48

kapita³ obrotowy netto w mln z³

(137)

13

wskaŸnik p³ynnoœci

0,22

1,32

wskaŸnik podwy¿szonej p³ynnoœci

0,21

1,27

ród³o: Sprawozdanie finansowe Portu Lotniczego Gdañsk Spó³ka z o.o. za rok 2015, Port Lotniczy
Gdañsk, Gdañsk 2016.

Zakoñczenie
Analiza ekonomiczna przedsiêbiorstw jest procesem szczególnie istotnym
przy podejmowaniu decyzji strategicznych przez podmioty rynkowe. Przedsiêbiorstwa transportu lotniczego najczêœciej wykorzystuj¹ wskaŸniki zwi¹zane
z ocen¹ udzia³ów w rynku, koncentracj¹ rynku, wskaŸnikiem utrzymania klientów,
satysfakcji konsumentów, lojalnoœci pasa¿erów, a tak¿e zwi¹zane z ryzykiem
oraz wartoœci¹ marki.
Port lotniczy w Gdañsku co roku zwiêksza przychody z dzia³alnoœci operacyjnej, co roku przedsiêbiorstwo wypracowuje dodatni wynik finansowy. Ocena finansowa jest jednym z elementów podjêcia decyzji inwestycyjnej. Port Lotniczy
Gdañsk ka¿dego roku realizuje cele okreœlone w koncepcji rozwoju infrastruktury woj. pomorskiego.
Realizowane przez port inwestycje s³u¿¹ dalszemu zwiêkszaniu przychodów
oraz zysku, jednoczeœnie przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia jakoœci obs³ugi pasa¿erów. Ponadto inwestycje w infrastrukturê transportu lotniczego charakteryzuj¹ siê wysok¹ kapita³och³onnoœci¹ oraz d³ugim terminem zwrotu z inwestycji.
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THE ECONOMIC ANALYSIS GDANSK LECH WALESA AIRPORT
(Summary)
In the article “The economic analysis Gdansk Lech Walesa Airport” presents the most
important economic and financial indicators. The main objective of the study is to
evaluationing of the company functioning on the air transport market on the basis of economic and financial indicators. Based on the Financial Report Gdansk Airport shown in
the most important financial indicators.
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FUNKCJA TRANSPORTOWA
NAJWIÊKSZYCH POLSKICH PORTÓW MORSKICH

Wprowadzenie
Znaczenie portów morskich dla gospodarek miast, regionów, krajów czy
kontynentów okreœla siê m.in. za pomoc¹ spe³nianych przez nie funkcji gospodarczych. Porty, jako ogniwa miêdzynarodowych i krajowych systemów transportowych, s¹ miejscami prowadzenia ró¿norodnej dzia³alnoœci gospodarczej
(zw³aszcza transportowej, przemys³owej, handlowej, logistycznej i innej us³ugowej, co wi¹¿e siê z realizacj¹ podstawowego zadania wszystkich portów handlowych), g³ównie zwi¹zanej z obs³ug¹ ³adunków, pasa¿erów i uczestnicz¹cych
w ich przewozach œrodków transportu. Wszystkie rodzaje podejmowanej w portach dzia³alnoœci uzupe³niaj¹ siê i daj¹ mo¿liwoœæ tworzenia znacznej wartoœci
dodanej. Wspó³zale¿noœci powstaj¹ce pomiêdzy rozwojem poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej wykonywanej w portach a funkcjonowaniem
i rozwojem tych portów oraz pomiêdzy portami i ich otoczeniem okreœla siê
mianem funkcji gospodarczych portów morskich1.
Podstawow¹ funkcj¹ gospodarcz¹ portów morskich jest funkcja transportowa.
Obejmuje ona prze³adunek ³adunków, w wyniku którego nastêpuje niewielka
w sensie odleg³oœci przestrzennej (w porównaniu z transportem na dalekie odleg³oœci) zmiana po³o¿enia ³adunku (jednak w istocie jest to transport)2, a tak¿e
1

2

Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e funkcje gospodarcze portów mo¿na sklasyfikowaæ wed³ug dwóch kryteriów: przedmiotowego (wyró¿niaj¹c funkcje: transportow¹, przemys³ow¹, handlow¹, logistyczn¹ i obs³ugi ruchu pasa¿erskiego) oraz przestrzennego (wyró¿niaj¹c funkcje: miastotwórcz¹,
miejsk¹, regionotwórcz¹ i regionaln¹). Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej,
transportowej, logistycznej i spo³ecznej, red. H. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego,
Gdañsk 2016, s. 20–21.
Ten aspekt dzia³alnoœci portów morskich jest wspólny dla wszystkich portów handlowych na
œwiecie od czasów najdawniejszych po wspó³czesne, choæ zmienia³y siê rodzaje przewo¿onych
³adunków, rozmiary handlu morskiego, warunki uprawiania ¿eglugi, technika i technologie przewozów oraz prze³adunków, generacje portów, a tak¿e zakres dzia³alnoœci transportowej.
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obs³ugê statków i innych œrodków transportu uczestnicz¹cych w przewozach
³adunków i pasa¿erów. Mo¿liwoœci realizacji tej funkcji przez porty morskie s¹
uzale¿nione g³ównie od potencja³u us³ugowego, na który sk³adaj¹ siê materialne
i niematerialne zasoby portowego oœrodka poda¿owego. Dostêpnoœæ terminali
portowych dla okreœlonych rodzajów ³adunków i œrodków transportu jest zale¿na przede wszystkim od parametrów infrastruktury portowej (w szczególnoœci
od g³êbokoœci akwenów, d³ugoœci nabrze¿y, parametrów sieci dróg transportu
l¹dowego na terenie portu) oraz suprastruktury portowej, czyli bezpoœrednio
produkcyjnej czêœci wyposa¿enia portu (a zw³aszcza wydajnoœci urz¹dzeñ
prze³adunkowych, ich specjalizacji, pojemnoœci powierzchni sk³adowej)3.
Celem opracowania jest analiza i przedstawienie realizacji funkcji transportowej przez porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
w Polsce. W badaniu poddano analizie prze³adunki i ruch statków w portach
w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i Œwinoujœciu. Porównanie wielkoœci prze³adunków poszczególnych portów daje mo¿liwoœæ pokazania ich pozycji konkurencyjnej na krajowych i miêdzynarodowych rynkach us³ug portowych4.

1. Wielkoœæ i struktura obrotów ³adunkowych portów morskich
w Polsce
Jednym z podstawowych mierników oceny aktywnoœci gospodarczej portów
morskich (s³u¿¹cym ustaleniu ich pozycji konkurencyjnej) jest wolumen
obs³u¿onych ³adunków, traktowany jako masa brutto, a wiêc masa w³asna
³adunku wraz z opakowaniem, lecz z wy³¹czeniem (od 2004 r.) masy w³asnej
jednostki ³adunkowej (kontenera) i jednostek tocznych. Szczególnie dynamiczny
wzrost prze³adunków w portach morskich w Polsce jest obserwowany od 2010 r.
Œredniorocznie w latach 2010–2015 prze³adunki ogó³em zwiêksza³y siê o 5,5%.
Jak wynika z tabeli 1, w 2015 r. prze³adowano w portach morskich w Polsce
79,7 mln ton ³adunków (wg GUS5 – 69,7 mln ton – rys. 1), z czego w g³ównych
3
4

5

Porty morskie..., s. 26.
Dla poszczególnych polskich portów najgroŸniejszymi konkurentami s¹ inne porty krajowe oraz
porty po³udniowego wybrze¿a Ba³tyku, ale w zakresie us³ug na rzecz ³adunków skonteneryzowanych konkurentami s¹ te¿ porty zlokalizowane w basenie Morza Pó³nocnego (zw³aszcza w Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie). Trzeba dodaæ, ¿e na rynkach us³ug portowych konkurencja
odbywa siê te¿ na p³aszczyŸnie ³añcuchów transportowych, w których porty s¹ ogniwami. Szerzej
o konkurencji na rynkach us³ug portowych: H. Klimek, Funkcjonowanie rynków us³ug portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2010, s. 198–199; H. Klimek, J. D¹browski, Tendencje
na wspó³czesnych rynkach us³ug portowych, „Wspó³czesna Gospodarka” 2014, nr 1.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e istniej¹ znacz¹ce ró¿nice danych na temat wielkoœci prze³adunków w polskich portach morskich opublikowanych w Roczniku statystycznym gospodarki morskiej 2015 i zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych portów (www.portgdansk.pl, www.port.
gdynia.pl, www.port.szczecin.pl). Ró¿nice te wynikaj¹ z faktu, ¿e dane GUS nie obejmuj¹ m.in.
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portach morskich6 (Gdañsk, Gdynia, Szczecin i Œwinoujœcie) 77,3 mln ton ³adunków, i by³ to wynik najwy¿szy w historii.
Prze³adunki w portach morskich w Polsce realizowane s¹ przede wszystkim
w ramach miêdzynarodowego obrotu morskiego. W 2000 r. stanowi³y one 98,9%
prze³adunków ogó³em, a w 2015 r. 98,2%. Prze³adunki w obrocie krajowym
stanowi¹ wiêc aktualnie zaledwie 1,8% prze³adunków7.
Tabela 1. Prze³adunki w portach morskich w Polsce w latach 2000–2015 (tys. ton)
Lata

Gdañsk, Gdynia, Szczecin
i Œwinoujœcie

Police

2000

40 673,3

2481,4

36,4

27,0

16,9

116,4

43 351,4

2005

52 537,4

2619,4

126,8

29,0

2,7

164,3

55 479,6

2010

58 918,8

1954,0

64,8

44,0

1,9

131,4

61 114,9

2011

62 571,0

2084,0

113,5

71,3

1,5

186,6

65 027,9

2012

63 973,5

1718,3

168,5

177,0

14,1

172,6

66 224,0

2013

70 668,0

1464,6

285,5

107,0

2,7

119,3

72 647,1

2014

75 088,3

1750,9

358,3

113,1

1,7

134,3

77 446,6

2015

77 285,9

1788,0

206,9

336,7

0,2

107,8

79 725,5

Elbl¹g

Dar³owo

Ustka

Ko³obrzeg

Razem

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Materia³y wewnêtrzne portów morskich; Port Gdañsk,
statystyki prze³adunków https://www.portgdansk.pl/o-porcie/facts-and-figures [dostêp: 7.11.2016];
Zarz¹d Morskiego Portu Gdynia S.A., http://www.port.gdynia.pl/pl/port/statystyki [dostêp: 7.11.2016];
Port Szczecin i Œwinoujœcie, http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/statystyki/przeladunki-w-roku-2016
[dostêp: 7.11.2016].

W Polsce, zgodnie z ustaw¹ z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, funkcjonuj¹ cztery porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki na-

6

7

prze³adunków w ramach obs³ugi statków o pojemnoœci brutto (GT) mniejszej ni¿ 100, za³adunku
bunkru (tj. paliwa dla statków), obrotu wewn¹trzkrajowego (z wyj¹tkiem kabota¿u).
W Polsce, poza czterema najwiêkszymi, funkcjonuje jeszcze 29 portów niemaj¹cych podstawowego
znaczenia dla gospodarki narodowej (najwiêkszymi wœród nich s¹ porty w Policach, Dar³owie,
Elbl¹gu, Ustce) oraz 33 przystanie morskie (przystanie rybackie). Program rozwoju polskich portów
morskich do roku 2020 (z perspektyw¹ do 2030 roku), MTBiGM, Warszawa 2013, s. 26.
Gospodarska morska w Polsce w 2015 r., GUS, Warszawa 2016. Na przyk³ad w pañstwach UE porty
morskie obs³uguj¹ 75,3% ³adunków przemieszczanych pomiêdzy UE a reszt¹ œwiata. Odpowiada
to 50,7% ³¹cznej wartoœci towarów eksportowanych i importowanych przez kraje UE-28. Statistical
pocketbook 2015. http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
[dostêp: 25.09.2016]. Porty morskie odgrywaj¹ tak¿e istotn¹ rolê w obs³udze wymiany towarowej
pomiêdzy pañstwami UE. Szacuje siê, ¿e udzia³ ten wynosi 37%. Porty: motor wzrostu, komunikat
Komisji Europejskiej, Bruksela, dnia 23.5.2013, COM(2013) 295 final. Natomiast w Stanach Zjednoczonych 99,4% towarów eksportowanych lub importowanych przechodzi przez porty morskie,
a ich wartoœæ stanowi 65% ogólnej wartoœci dóbr bêd¹cych przedmiotem miêdzynarodowego
obrotu tego kraju. G. Ba³tycki, Od Atlantyku po Pacyfik. Amerykañskie porty osi¹gaj¹ rekordowe obroty,
„Polska Gazeta Transportowa” 2016, nr 22.
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rodowej: w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i Œwinoujœciu. Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ porty w Gdañsku i Gdyni, zaœ port w Gdañsku w 2015 r. odnotowa³ najwy¿szy dotychczas udzia³ w obrotach polskich portów ogó³em (45,4%). Co wiêcej,
ranga tych portów, zarówno na ba³tyckich, jak i krajowych rynkach us³ug portowych, roœnie. Jak wynika z danych na rysunku 2, na porty te przypada aktualnie prawie 68% ³¹cznych obrotów ³adunkowych, a na przestrzeni lat 2000–2015
udzia³ ten wzrós³ o 15,3 p.p.
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Rysunek 1. Prze³adunki w portach morskich w Polsce w latach 2000–2015 (mln ton)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Roczniki statystyczne gospodarki morskiej.
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Rysunek 2. Udzia³ poszczególnych portów morskich w Polsce w krajowym rynku us³ug
portowych w latach 2000–2015 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2015…; Gospodarska morska w Polsce w 2015...

Na krajowym rynku us³ug portowych porty trójmiejskie dominuj¹ zarówno
w obs³udze kontenerów, ³adunków masowych suchych, jak i p³ynnych (rys. 3).
Na porty ujœcia Wis³y przypada aktualnie 95,3% prze³adunków kontenerów,
61,5% prze³adunków ³adunków masowych suchych oraz 89,69% prze³adunków
³adunków masowych p³ynnych.
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Kontenery
Gdañsk
58,6%

Gdynia
36,7%

Szczecin i Œwinoujœcie
4,7%

£adunki masowe p³ynne
£adunki masowe suche
Gdynia
25,0%

Gdynia
2,4%
Gdañsk
36,5%

Szczecin i Œwinoujœcie
38,5%

Gdañsk
87,3%

Szczecin i Œwinoujœcie
38,5%

Rysunek 3. Udzia³y poszczególnych portów morskich w Polsce w krajowych obrotach kontenerowych, ³adunków masowych suchych oraz ³adunków masowych p³ynnych w 2015 r. (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Matczak, Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przysz³oœæ, Actia Forum sp. z o.o., marzec 2016.

Prze³adunki w portach morskich w Polsce odbywaj¹ siê g³ównie w ramach
obs³ugi ¿eglugi bliskiego zasiêgu, która obejmuje przewozy wykonywane w zasiêgu
ba³tyckim i europejskim. W ramach obs³ugi tego rodzaju ¿eglugi do koñca 2015 r.
realizowane by³y prawie wszystkie prze³adunki gazu ciek³ego, ropy naftowej
i jej produktów oraz ³adunków tocznych samobie¿nych (g³ównie pojazdów ciê¿arowych) i niesamobie¿nych (przyczep, naczep, wagonów kolejowych). Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 4, prze³adunki zwi¹zane z obs³ug¹
¿eglugi bliskiego zasiêgu w 2005 r. stanowi³y 78,3% prze³adunków ogó³em,
a w 2009 r. udzia³ ten wzrós³ do 84,6% i dotychczas by³ najwy¿szy.
Od 2010 r. udzia³ prze³adunków w obs³udze ¿eglugi bliskiego zasiêgu zmniejsza siê na korzyœæ ¿eglugi dalekiego zasiêgu, obejmuj¹cej przewozy oceaniczne.
W 2014 r. z ¿eglug¹ dalekiego zasiêgu by³o powi¹zanych 19,9% prze³adunków
ogó³em, przy czym udzia³ ten w poszczególnych portach by³ odmienny i wynosi³:
16,9% w Gdañsku, 22,3% w Gdyni, 12,9% w Szczecinie oraz 27,1% w Œwinoujœciu8.
8

Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.
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Rysunek 4. Struktura obrotów ogó³em portów morskich w Polsce z uwzglêdnieniem rodzaju
¿eglugi morskiej w latach 2005–2014 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Roczniki statystyczne gospodarki morskiej.

Nale¿y dodaæ, ¿e w obs³udze ¿eglugi oceanicznej wzrasta udzia³ prze³adunków kontenerów. W latach 2005–2014 udzia³ ten zwiêkszy³ siê z 0,1% do 22,9%
(rys. 5). Obecnie w Polsce prze³adunki kontenerów w obs³udze regularnych przewozów o zasiêgu oceanicznym s¹ realizowane jedynie w Gdañsku. W latach
2005–2014 udzia³ prze³adunków kontenerów w powi¹zaniu z ¿eglug¹ oceaniczn¹
w porcie morskim w Gdañsku zwiêkszy³ siê o z 0,5% do 41,2% (wzrost o 40,7 p.p.).
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Rysunek 5. Struktura obrotów kontenerowych portów morskich w Polsce z uwzglêdnieniem rodzaju ¿eglugi morskiej w latach 2005–2014 (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Roczniki statystyczne gospodarki morskiej.

W strukturze asortymentowej prze³adunków w polskich portach morskich
podstawow¹ grupê stanowi¹ ³adunki masowe suche niezjednostkowane. Na tê
grupê asortymentow¹ w 2015 r. przypada³o 37,1% prze³adunków ogó³em. Na
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kontenery przypada³o 19,5% prze³adunków (rys. 6) i obs³uga tej grupy ³adunkowej charakteryzuje siê aktualnie najwy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu. W latach
2000–2015 prze³adunki kontenerów w portach morskich w Polsce zwiêkszy³y siê
ponadoœmiokrotnie9, osi¹gaj¹c w 2015 r. poziom prawie 1,9 mln TEU (tab. 2).
Prze³adunki te by³y jednak ni¿sze o 12,9% w porównaniu do wyników osi¹gniêtych w 2014 r., kiedy to odnotowano najwy¿szy w dziejach polskich portów poziom prze³adunków kontenerów – 2,1 mln TEU.

Toczne niesamobie¿ne
1,4%

Pozosta³e
5,2%

Toczne samobie¿ne
9,8%

Masowe ciek³e
27,1%

Kontenery
19,5%
Masowe suche
37,1%

Rysunek 6. Struktura asortymentowa prze³adunków w portach morskich w Polsce w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Gospodarska morska w Polsce w 2015.

Tabela 2. Prze³adunki kontenerów w portach morskich w Polsce w latach 2000–2015
(tys. TEU)
Porty / rok

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gdynia

188,3

400,2

485,2

616,4

676,3

729,5

849,1

684,8

Gdañsk

18,1

70,0

508,6

685,6

928,4

1177,6

1212,1

1091,2

Szczecin i Œwinoujœcie

21,9

36,5

56,5

55,1

52,2

62,3

78,4

87,8

228,2

506,6

1050,3

1357,2

1656,9

1969,4

2139,6

1863,8

Razem

ród³o: M. Matczak, Porty morskie w 2006 r., „Logistyka” 2007, nr 2; M. Matczak, Polskie porty morskie
w 2015 roku...

9

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w porcie w Gdañsku w okresie 2007–2015 prze³adunki kontenerów wzros³y
o 1125%, www.portgdansk.pl/o-porcie/port-gdansk-w-liczbach [dostêp: 30.10.2016].
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Porty w Gdañsku i Gdyni dysponuj¹ najwiêkszym potencja³em prze³adunkowym w zakresie obs³ugi kontenerów. Na koniec 2015 r. potencja³ ten w tych
portach szacowany by³ na 3,4 mln ton, a na koniec 2016 r., przede wszystkim
dziêki ukoñczeniu rozbudowy drugiej czêœci DCT, na 4,95 mln TEU10. Ze wzglêdu
na wspomniany spadek prze³adunków kontenerów w 2015 r., a tak¿e osi¹gniêty
w latach 2014–2015 przyrost zdolnoœci prze³adunkowej terminali kontenerowych, poziom wykorzystania zdolnoœci prze³adunkowej terminali w Polsce
obni¿y³ siê z 60,6% do 52,2%.

2. Statki towarowe obs³ugiwane w polskich portach morskich
Dane dotycz¹ce ruchu statków w portach morskich obejmuj¹ statki s³u¿¹ce
celom transportowym (w tym barki morskie), z wy³¹czeniem statków szkolnych,
holowników, lodo³amaczy, statków nowo zbudowanych wychodz¹cych w morze na rejsy próbne oraz statków o pojemnoœci brutto poni¿ej 100 m3. Jak wynika z danych na rysunku 7, ogó³em w 2014 r. do portów morskich w Polsce
wp³ynê³o prawie 17,4 tys. statków, z czego najwiêksz¹ grupê stanowi³y drobnicowce niespecjalizowane (48,9% ogó³u jednostek). Istotn¹ grupê stanowi³y tak¿e zbiornikowce (9,4% ogó³u) oraz kontenerowce (9,1% ogó³u).
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2015, GUS, Warszawa 2015.

Analiza ruchu statków w polskich portach morskich prowadzi do wniosku,
¿e od 2001 r. liczba zawijaj¹cych do nich statków zmniejsza siê (rys. 8). Podczas
gdy w 2000 r. do portów wp³ynê³o ponad 35 tys. jednostek, to w 2015 r. liczba ta
zmniejszy³a siê do 18,2 tys. Tendencja ta wynika przede wszystkim z eksploata10

M. Borkowski, Zanosi siê na posuchê. Dodatek specjalny: Kontenery. Transport kontenerowy i multi- modalny. „Namiary na Morze i Handel”, luty 2016; Nowoczesny port dla Europy. Transport kontenerowy i multimodalny. „Namiary na Morze i Handel”, luty 2016.
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cji coraz wiêkszych jednostek p³ywaj¹cych (rys. 9). O ile w 2000 r. przeciêtna pojemnoœæ netto statku wchodz¹cego do portów morskich w Polsce wynosi³a
oko³o 1150 m3, to w 2015 r. zwiêkszy³a siê do 4605 m3.
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Szczególnym przyk³adem obs³ugi coraz wiêkszych statków s¹ doœwiadczenia
g³êbokowodnego terminalu kontenerowego (DCT) w Gdañsku. W 2010 r. w terminalu tym obs³ugiwano jednostki kontenerowe o pojemnoœci 8 tys. TEU,
w 2011 r. zacz¹³ on obs³ugiwaæ kontenerowce klasy E o pojemnoœci 15,5 tys. TEU,
w 2013 r. klasy Triple E o pojemnoœci 18 tys. TEU, nale¿¹ce do najwiêkszych stat-
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ków kontenerowych na œwiecie11. W czerwcu 2016 r. do Gdañska zawinê³a jeszcze wiêksza jednostka o pojemnoœci 19,224 tys. TEU (MSC „Maya”)12.

Zakoñczenie
Jednym z podstawowych wyzwañ wspó³czesnej gospodarki jest globalizacja,
która przyczynia siê do wzrostu wolumenu handlu miêdzynarodowego, w tym
morskiego, a w efekcie wzrostu zapotrzebowania na przewozy ³adunków,
zw³aszcza drog¹ morsk¹13. W tych warunkach porty morskie, ze wzglêdu na
zdolnoœæ do obs³ugi znacznych potoków ³adunkowych zwi¹zanych z wymian¹
miêdzynarodow¹, postrzegane s¹ jako szczególnie wa¿ne ogniwa l¹dowo-morskich ³añcuchów transportowych, ³añcuchów logistycznych i logistycznych ³añcuchów dostaw.
Analiza wolumenu prze³adunków w najwiêkszych portach morskich w Polsce
pokazuje, ¿e w d³ugim okresie wystêpuje tendencja do jego wzrostu. Osi¹gane
wyniki prze³adunkowe œwiadcz¹ o tym, ¿e ranga tych portów w obs³udze wymiany miêdzynarodowej jest coraz wy¿sza. Wprawdzie ich znaczenie na globalnych rynkach us³ug portowych jest niewielkie, ale s¹ to porty o znaczeniu regionalnym, nale¿¹ce do najwiêkszych w Regionie Morza Ba³tyckiego14. Stale
zwiêkszany i unowoczeœniany potencja³ prze³adunkowy wszystkich portów,
a tak¿e inwestycje infrastrukturalne poprawiaj¹ce ich dostêpnoœæ zarówno od
strony morza (przedpola), jak i l¹du (l¹du), umo¿liwiaj¹ obs³ugê coraz wiêkszych potoków ³adunkowych. Trzeba dodaæ, ¿e polskie porty o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki s¹ portami uniwersalnymi, co oznacza, ¿e mog¹
obs³ugiwaæ wszystkie rodzaje ³adunków, jednak obs³uga tych ³adunków odbywa
siê w wyspecjalizowanych terminalach, co gwarantuje us³ugi wysokiej jakoœci.
Parametry infra- i suprastruktury portowej w Gdañsku ju¿ obecnie umo¿liwiaj¹
obs³ugê najwiêkszych statków, jakie mog¹ wp³yn¹æ na Ba³tyk, zaœ realizacja pla11

12

13

14

Terminal kontenerowy DCT Gdañsk, www.portgdansk.pl/o-porcie/terminal-kontenerowy-dctgdansk [dostêp: 6.09.2016].
Najwiêkszy kontenerowiec œwiata armatora MSC w Porcie Gdañsk, https://www.portgdansk.pl/wydarzenia/najwiekszy-kontenerowiec-swiata-armatora-msc-w-porcie-gdansk [dostêp: 7.10.2016].
Drog¹ morsk¹ przewozi siê na œwiecie ok. 10 mld ton ³adunków rocznie (w 2015 r. przewieziono
10,074 mld ton), co oznacza, ¿e handel morski stanowi ok. 80% wolumenu handlu œwiatowego
(w ujêciu wartoœciowym jest to ok. 70%). Porty morskie prze³adowuj¹ ponad 20 mld ton ³adunków
oraz obs³uguj¹ ok. 2 mld pasa¿erów rocznie. Review of maritime transport 2016, Report by UNCTAD
Secretariat, New York–Geneva 2016, s. 5 i nn.
W 2015 r. port w Gdañsku zaj¹³ 7. pozycjê, porty w Szczecinie i Œwinoujœciu 13., zaœ port w Gdyni
16. wœród najwiêkszych portów w Regionie Morza Ba³tyckiego. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w RMB funkcjonuje wprawdzie ok. 400 portów morskich, ale tylko 96 z nich prze³adowuje ponad 1 mln ton
³adunków, a wœród nich jest tylko 21 portów o prze³adunkach powy¿ej 10 mln ton, a zatem najwiêksze polskie porty s¹ w czo³ówce portów RMB. Baltic yearbook 2015/16, „Baltic Transport Journal”
2016, no. 4.
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nów inwestycyjnych pozosta³ych portów (zw³aszcza dotycz¹cych pog³êbienia
akwatorium) umo¿liwi im przyjmowanie coraz wiêkszych jednostek.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania dotycz¹ce realizacji przez najwiêksze polskie porty funkcji transportowej, nale¿y zwróciæ uwagê na strukturê
rodzajow¹ obs³ugiwanych w tych portach ³adunków. WyraŸny jest w ostatnich
latach wzrost udzia³u ³adunków skonteneryzowanych i ro-ro w prze³adunkach
ogó³em, zaœ rozbudowa potencja³u s³u¿¹cego obs³udze tej grupy ³adunków zapewne przyczyni siê do wzrostu obrotów portowych. Omawiaj¹c zagadnienia
realizacji funkcji transportowej portów morskich, nale¿y jednak pamiêtaæ o uzale¿nieniu popytu na rynkach us³ug portowych (a przecie¿ ka¿dy port stanowi
rynek zbytu produkowanych w nim us³ug) nie tylko od oferty oœrodków poda¿y us³ug, ale od sytuacji na rynkach towarowych (tj. wolumenu wymiany miêdzynarodowej, w tym realizowanej drog¹ morsk¹), a ta z kolei jest zale¿na od
rozwoju gospodarki na zapleczu portów. Szans¹ dla realizacji funkcji transportowej polskich portów (nie tylko tych najwiêkszych) w przysz³oœci bêdzie
niew¹tpliwie wzrost konkurencyjnoœci na rynkach zagranicznych wytwarzanych w Polsce produktów (bêd¹cych przedmiotem eksportu), a tak¿e wzrost
konsumpcji w kraju towarów pochodz¹cych z importu.
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TRANSPORT FUNCTION OF THE MAJOR POLISH SEAPORTS
(Summary)
Seaports exist as an important and fundamental part of the global structure of international trade and transport. They have some principal roles/functions in the economy. A
seaport is a place where ships can load or discharge their cargo and/or passengers. This is
the prime function of every port. The purpose of this paper is to analyse and evaluate the
realization of the transport function of the major Polish seaports. The analysis includes
cargo throughput and ships traffic in seaports in Gdañsk, Gdynia, Szczecin i Œwinoujœcie.
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DYLEMATY ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE

Wprowadzenie
Rola infrastruktury w rozwoju spo³eczno-gospodarczym powoduje, ¿e decyzje
podjête w zakresie jej rozwoju bêd¹ w d³ugim okresie wp³ywa³y na realizacjê
idei zrównowa¿onego rozwoju. Jednoczeœnie cechy infrastruktury transportu,
takie jak d³ugi okres powstawania, wysoka kapita³och³onnoœæ, d³ugi okres ¿ywotnoœci oraz immobilnoœæ sprawiaj¹, ¿e zmiana przyjêtych kierunków rozwoju
infrastruktury transportu wymagaæ bêdzie czasu i znacznych œrodków finansowych i czêsto oznaczaæ mo¿e straty zwi¹zane z koniecznoœci¹ dokoñczenia realizacji nie zawsze trafionych, z punktu widzenia zrównowa¿onego rozwoju,
koncepcji. Dlatego te¿ strategia rozwoju infrastruktury transportu wymaga wnikliwego rozwa¿enia wszelkich pozytywnych i negatywnych skutków ewentualnych wyborów, a¿eby podjête decyzje mo¿liwie najlepiej wspiera³y zrównowa¿ony rozwój transportu i gospodarki.
Celem artyku³u jest wskazanie najbardziej kontrowersyjnych obecnie obszarów rozwoju infrastruktury transportu w Polsce i ocena ich z punktu widzenia
idei zrównowa¿onego rozwoju transportu.

1. Kierunki zrównowa¿onego rozwoju infrastruktury transportu
Jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest zrównowa¿ony
rozwój transportu, uwzglêdniaj¹cy ekonomiczn¹ efektywnoœæ, ekologiczn¹ racjonalnoœæ i spo³eczn¹ zasadnoœæ (rys. 1).
Jedn¹ z zasadniczych barier kszta³towania zrównowa¿onego rozwoju systemu
transportowego s¹ dysproporcje w podziale zadañ przewozowych. Dominuj¹ca
pozycja transportu samochodowego stanowi znaczn¹ przeszkodê w optymalizowaniu wspó³pracy ró¿nych ga³êzi transportu, gwarantuj¹cym odpowiedni¹
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wydajnoœæ i trwa³oœæ europejskiego systemu transportowego. Sytuacja ta jest
trudna do pogodzenia z ide¹ zrównowa¿onego rozwoju, grozi bowiem postêpuj¹c¹ degradacj¹ œrodowiska. Ponadto w obecnej sytuacji transport samochodowy utraci³ walory, dziêki którym wczeœniej zyska³ swoj¹ przewagê konkurencyjn¹: sta³ siê powolny, zawodny, nieterminowy, a niska jakoœæ œwiadczonych
przez tê ga³¹Ÿ us³ug transportowych nie odpowiada standardom wspó³czesnego rynku.

Ekonomiczna
efektywnoœæ

Rozwój
uwzglêdniaj¹cy:

spo³eczn¹
zasadnoœæ

ekologiczn¹
racjonalnoœæ

Rysunek 1. Istota zrównowa¿onego rozwoju
ród³o: Opracowanie w³asne.

W œwietle rosn¹cych potrzeb transportowych, w zwi¹zku z dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê wymian¹ handlow¹, coraz czêœciej podkreœlana jest potrzeba integracji poszczególnych ga³êzi transportu, która umo¿liwi³aby obni¿enie kosztów
transportu, a zarazem obni¿enie negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko naturalne. Kontynuacja dotychczasowych kierunków rozwoju transportu,
preferuj¹cych wzrost udzia³u transportu samochodowego, prowadzi³aby bowiem
do znacznego wzrostu kongestii i zanieczyszczenia, wywo³uj¹c tym samym powa¿ne utrudnienia w funkcjonowaniu systemu transportowego, ca³ej gospodarki,
a przy tym degradacjê œrodowiska. W tej sytuacji istnieje koniecznoœæ podjêcia
dzia³añ maj¹cych na celu zapobie¿enie dalszej degradacji œrodowiska i ich
spo³ecznym skutkom, polegaj¹cych na wspieraniu i promowaniu rozwoju ga³êzi
i technologii bardziej przyjaznych dla œrodowiska, co prowadziæ bêdzie do:
– spo³ecznej zasadnoœci dziêki wyeliminowaniu kongestii i lepszemu zaspokojeniu potrzeb, zgodnie ze wspó³czesnymi standardami,
– ekologicznej racjonalnoœci dziêki zmniejszeniu degradacyjnego wp³ywu
transportu na œrodowisko,
– ekonomicznej efektywnoœci miêdzy innymi dziêki zmniejszeniu kosztów
zewnêtrznych transportu.
Podstawowe wytyczne dla wspó³czesnych kierunków rozwoju europejskiej
polityki transportowej zawarte s¹ w przyjêtej w marcu 2010 r. „Strategii na rzecz
inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³eczne-
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mu” (Strategia Europa 2020) oraz przyjêtej w marcu 2011 r. przez Radê Unii Europejskiej Bia³ej Ksiêdze, pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru
transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu”.
Infrastruktura transportu jako podstawa rozwoju transportu odegraæ mo¿e
w zrównowa¿onym rozwoju transportu istotn¹ rolê. Jej rozwój mo¿e bowiem:
– kszta³towaæ przyjazn¹ dla œrodowiska strukturê ga³êziow¹ systemów transportowych i optymalizowaæ dzia³ania multimodalnych ³añcuchów logistycznych, m.in. poprzez wiêksze wykorzystanie bardziej energooszczêdnych
ga³êzi transportu:
• umo¿liwienie przeniesienia do 2030 r. 30% przewozów ³adunków na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 300 km z transportu samochodowego na inne ga³êzie
i rodzaje, takie jak transport kolejowy i wodny, a do 2050 r. – 50%,
• ukoñczenie do 2050 r. budowy kolei du¿ych prêdkoœci, trzykrotny wzrost
d³ugoœci istniej¹cej sieci kolei du¿ych prêdkoœci do 2030 r. oraz zachowanie
gêstej sieci kolejowej we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE –
umo¿liwiaj¹cej do 2050 r. realizacjê wiêkszoœci ruchu pasa¿erskiego na
œrednie odleg³oœci transportem kolejowym,
• zapewnienie do 2050 r. dostêpu do wszystkich lotnisk nale¿¹cych do sieci
bazowej sieci¹ kolejow¹, najlepiej du¿ych prêdkoœci,
• zapewnienie po³¹czeñ wszystkich najwa¿niejszych portów morskich z zapleczem transportem kolejowym i w miarê mo¿liwoœci transportem wodnym œródl¹dowym;
– zwiêkszaæ dostêpnoœæ transportow¹ regionów poprzez stworzenie do 2030 r.
unijnej bazowej sieci transportowej TEN-T, a do 2050 r. osi¹gniêcie wysokiej
jakoœci i przepustowoœci sieci oraz zapewnienie us³ug informacyjnych;
– wp³ywaæ na wzrost efektywnoœci transportu i wykorzystania infrastruktury
dziêki systemom informacji i instrumentom rynkowym1.

2. Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
Analizuj¹c dotychczasowe dokonania w procesie rozwoju infrastruktury
transportu w Polsce, obok niew¹tpliwych sukcesów, takich jak m.in. rozwój infrastruktury drogowej, po³¹czeñ kolejowych na lotniska, rozbudowa infrastruktury punktowej, zw³aszcza portów lotniczych i morskich, mo¿na odnotowaæ decyzje, które z punktu widzenia zrównowa¿onego rozwoju s¹ kontrowersyjne
i wymagaj¹ modyfikacji, zapobiegaj¹cej w przysz³oœci utrwalaniu siê niekorzystnej struktury ga³êziowej systemów transportowych czy tworzeniu dystansu
1

White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system Brussels, 28.3.2011, COM(2011) 144 final, s. 3, 12.

96

Krystyna Wojewódzka-Król

w stosunku do nowoczesnych rozwi¹zañ transportowych innych krajów UE.
Wœród takich dylematów wymieniæ trzeba przede wszystkim:
– problem strategii rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych,
– kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym zw³aszcza problem rozwoju infrastruktury umo¿liwiaj¹cej uruchomienie kolei du¿ych prêdkoœci,
– koncepcjê budowy centralnego portu lotniczego.
Wybór strategii rozwoju jest ograniczony znacz¹co przez œrodki, jakie mo¿na
przeznaczyæ na rozwój infrastruktury transportu, co zmusza do wyboru priorytetów. Nak³ady finansowe na rozwój infrastruktury transportu w Polsce co prawda
znacz¹co wzros³y z 0,3% PKB w 1999 r. do 2,4% PKB w 2011 r., jednak w ostatnich latach odnotowano ponownie ich spadek, do 0,7% PKB w 2013 i 2014 r.
(rys. 2), co oznaczaæ bêdzie koniecznoœæ selekcji projektów i wyboru takich, które najskuteczniej oddzia³ywaæ bêd¹ na zrównowa¿ony rozwój transportu.
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Rysunek 2. Udzia³ nak³adów na infrastrukturê w PKB w Polsce (%)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Infrastructure investment, OECD data, https://data. oecd.
org/transport/infrastructure-investment.htm [dostêp: 15.10.2016].

3. Kierunki rozwoju infrastruktury œródl¹dowych dróg wodnych
w Polsce
Po latach zaniedbywania infrastruktury œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce,
w czerwcu 2016 r. rz¹d zaakceptowa³ „Za³o¿enia do planów rozwoju œródl¹do-
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wych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektyw¹ do roku 2030”.
Priorytety tego programu to:
– Odrzañska Droga Wodna (E-30) – osi¹gniêcie miêdzynarodowej klasy ¿eglownoœci i w³¹czenie w europejsk¹ sieæ dróg wodnych,
– droga wodna rzeki Wis³y – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych,
– po³¹czenie Odra–Wis³a–Zalew Wiœlany i Warszawa–Brzeœæ – rozbudowa
dróg wodnych E-70 i E-40 (rys. 3),
– rozwój partnerstwa i wspó³pracy na rzecz œródl¹dowych dróg wodnych.
Szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych polskich œródl¹dowych dróg wodnych w zakresie przystosowuj¹cym je do parametrów szlaków
¿eglugowych o znaczeniu miêdzynarodowym s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od
przyjêtej koncepcji oraz wariantów i wynosz¹: Odrzañskiej Drogi Wodnej, wraz
z Kana³em Gliwickim i po³¹czeniem Odra–Dunaj – od 16,5 do 22,6 mld PLN;
œrodkowego i dolnego odcinka Wis³y od Warszawy do Gdañska – ok. 31,5 mld
PLN; Kana³u Œl¹skiego – ok. 11,0 mld PLN; drogi wodnej Warszawa–Brzeœæ – od
8,1 do 25,5 mld PLN.

Priorytet I: Odrzañska Droga Wodna:

Priorytet II: droga wodna rzeki Wis³y

Priorytet III: rozbudowa dróg wodnych E-70 i E-40

Rysunek 3. Inwestycje priorytetowe w „Za³o¿eniach do planów rozwoju œródl¹dowych
dróg wodnych….”
ród³o: Za³o¿enia do planów rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020
z perspektyw¹ do roku 2030, Za³¹cznik do uchwa³y nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r.
(poz. 711), M.P. Dz. Urz. RP, Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.

Projekty uznane za priorytetowe s¹ bardzo ró¿ne i maj¹ odmienne znaczenie
z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych, efektywnoœci ekonomicznej inwestycji
oraz jej znaczenia dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski. Maj¹c wiêc

98

Krystyna Wojewódzka-Król

œwiadomoœæ istniej¹cych ograniczeñ ekonomicznych, jak te¿ przydatnoœci poszczególnych dróg dla systemu transportowego, nale¿a³oby ustaliæ tak¹ kolejnoœæ, a¿eby inwestycje te da³y dobre podstawy dla rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego w Polsce. Niew¹tpliwie inwestycje ujête w „za³o¿eniach’’ jako
priorytet III nie maj¹ wiêkszego sensu bez uprzedniej realizacji drogi wodnej
dolnej Wis³y. Badania spo³eczno-gospodarczych efektów zagospodarowania
dolnej Wis³y wykaza³y bardzo wysok¹ efektywnoœæ tej inwestycji (wskaŸnik
koszty/korzyœci = 6,11), która ma istotne znaczenie dla wykorzystania ukoñczonej w paŸdzierniku 2016 r. inwestycji w porcie Gdañsk (w DCT), umo¿liwiaj¹cej
przyjêcie w tym porcie najwiêkszych kontenerowców œwiata2.
Przeprowadzenie podobnej analizy kosztów/korzyœci dla drogi wodnej Odry
pozwoli³oby na doprecyzowanie harmonogramu realizacji tych inwestycji, realnego z punktu widzenia mo¿liwoœci finansowych, a jednoczeœnie najkorzystniejszego dla gospodarki. Byæ mo¿e obie inwestycje powinny byæ realizowane
równolegle, jednak zaskoczeniem jest inny priorytet MGMi¯Œ – przekop przez
Mierzejê Wiœlan¹, którego sens ekonomiczny, spo³eczny i ekologiczny trudno
udowodniæ, a to przedsiêwziêcie wed³ug zapowiedzi ma byæ realizowane w pierwszej kolejnoœci.

4. Problem rozwoju kolei du¿ych prêdkoœci w Polsce
Kolejnym dylematem w procesie rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
jest struktura jakoœciowa budowanej infrastruktury drogowej transportu kolejowego. Drogi kolejowe s¹ co prawda modernizowane, jednak zrezygnowano
z budowy kolei du¿ych prêdkoœci i osi¹gane w tej ga³êzi prêdkoœci znacznie odbiegaj¹ od standardów europejskich (160 km/h i wiêcej) – rys. 4. Rezygnacja
z nowoczesnych, przyjaznych dla œrodowiska rozwi¹zañ nie stwarza tej ga³êzi
dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku us³ug transportowych i stawia transport w Polsce poni¿ej standardów europejskich.
Budowa kolei du¿ych prêdkoœci, technologii, która w wielu krajach UE jest
najbardziej widocznym i najszybciej rozwijaj¹cym siê kierunkiem zrównowa¿onego rozwoju transportu, w Polsce jest problemem niezwykle trudnym do rozwi¹zania. Na najbardziej atrakcyjnych (z punktu widzenia odleg³oœci przewozu
i popytu) trasach Pó³noc–Po³udnie i Wschód–Zachód podjêty zosta³ proces
modernizacji sieci kolejowej, co praktycznie przekreœli³o na wiele lat szanse realizacji w tych relacjach kolei du¿ych prêdkoœci i zastosowanie najnowszych
rozwi¹zañ, wymagaj¹cych nowej infrastruktury. Realizowana modernizacja linii
kolejowych jednak w niewystarczaj¹cym stopniu poprawia czas przejazdu, przy
2

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej
Wis³y. Praca przygotowana dla Energa S.A., Sopot 2016.
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bardzo wysokim koszcie inwestycji w przeliczeniu na minutê skrócenia przejazdu, który jest czasami nawet kilka razy wy¿szy ni¿ koszt budowy nowej linii du¿ej prêdkoœci3.

7%

20%

73%
160 < V £ 200 km/h
120 £ V < 160 km/h
V < 120 km/h

Rysunek 4. Struktura linii kolejowych w Polsce w 2014 r. wg prêdkoœci
ród³o: Raport roczny PKP PLK 2014, s. 26.

Zgodnie z europejskimi standardami Warszawa powinna byæ osi¹galna z najwiêkszych aglomeracji w Polsce znajduj¹cych siê w promieniu oko³o 300 km
w ci¹gu 90 minut. Mo¿liwe jest to tylko po wybudowaniu sieci kolei du¿ych
prêdkoœci, która w istotny sposób przyczyni siê do poprawy spójnoœci kraju,
wspó³pracy gospodarczej pomiêdzy regionami i wykorzystania efektów synergii
regionów, a tak¿e do wzrostu mobilnoœci spo³eczeñstwa, jako warunku poprawy rynku us³ug i pracy i radykalnej poprawy warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej4.
Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa wykona³o wstêpne studium
wykonalnoœci budowy nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci w Polsce5. Wyniki
studium rekomendowa³y kompromisowy w istniej¹cej w Polsce sytuacji projekt
– budowê nowej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci Warszawa – £ódŸ – Wroc³aw/
Poznañ, tzw. „Y” Jest on bardzo kontrowersyjny, jednak badania op³acalnoœci
budowy projektu „Y” wykaza³y, wbrew powszechnym opiniom, op³acalnoœæ
3

4
5

Program budowy linii du¿ych prêdkoœci w Polsce. Uwarunkowania spo³eczne i ekonomiczne, PKP PLK,
Warszawa, luty 2010.
Ibidem.
Wstêpne studium wykonalnoœci budowy linii du¿ych prêdkoœci Wroc³aw/Poznañ – £ódŸ – Warszawa, wykonane przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa we wrzeœniu 2005 roku na zlecenie PKP PLK SA –
maszynopis powielony, Za: J. Engelhardt, KDP – wyzwanie rozwojowe polskiego transportu, Konferencja
Transopot 2016, Uniwersytet Gdañski, Sopot 2016.
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tego przedsiêwziêcia (wskaŸnik korzyœci/koszty dla projektu KDP „Y” oszacowany zosta³ na poziomie 1,376). WskaŸnik koszty/korzyœci dla tego projektu jest co
prawda du¿o ni¿szy ni¿ przytoczony wczeœniej wskaŸnik dla dolnej Wis³y, jednak uwzglêdniaj¹c cele zrównowa¿onego rozwoju, jest to istotny argument
przemawiaj¹cy za rozwa¿eniem tej koncepcji w procesie rozwoju transportu
w Polsce.

5. Centralny Port Lotniczy
Wzrost gospodarczy niemal automatycznie generuje wiêksz¹ mobilnoœæ
(w krajach UE ruchliwoœæ ta w latach 1970–1990 wzrasta³a œrednio o 3,3% rocznie, co oznacza podwojenie w tym czasie pracy przewozowej wszystkich ga³êzi
transportu), ponadto rozszerzenie UE powoduje eksplozjê ruchu w nowych
pañstwach cz³onkowskich. Powstaje wiêc koniecznoœæ poszukiwania nowych
rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na zaspokojenie zró¿nicowanych potrzeb przewozowych w sposób mniej szkodliwy dla œrodowiska. Zaspokojenie potrzeby mobilnoœci jest podstawowym wyzwaniem wspó³czesnej europejskiej polityki transportowej. Z punktu widzenia realizacji tego wyzwania wa¿ny jest miêdzy
innymi rozwój transportu lotniczego.
W 2010 r. zosta³a wykonana przez konsorcjum firm z liderem PwC Polska, na
zamówienie Ministerstwa Infrastruktury, koncepcja budowy Centralnego Portu
Lotniczego (CPL), z której wynika, ¿e budowa CPL w Polsce przyniesie wiêcej
korzyœci dla rozwoju polskiego sektora transportu lotniczego ni¿ realizacja
wariantu zak³adaj¹cego rozbudowê lotniska Chopina7. Problem budowy CPL
powróci³ obecnie i nadal budzi wiele emocji. Argumentom przemawiaj¹cym za
budow¹ portu przeciwstawiane s¹ liczne kontrargumenty, dotycz¹ce m.in.:
– braku wiarygodnych analiz popytu (projekt CPL jest na tyle du¿y, ¿e powinien zostaæ uwzglêdniony jego wp³yw na gospodarkê kraju; inwestycja
rzêdu 30 mld PLN musi zapewniæ odpowiedni zwrot z zainwestowanego
kapita³u, b³êdne analizy mog¹ doprowadziæ do wielkich strat, samo wybudowanie nowego, supernowoczesnego portu lotniczego nie wygeneruje dodatkowego ruchu);
– marnotrawstwa œrodków dotychczas zainwestowanych w regionalne porty
lotnicze, które straci³yby na znaczeniu po wybudowaniu CPL (porty regionalne w Polsce zosta³y skutecznie zmodernizowane, m.in. w ramach przygotowañ do Euro 2012 i odnios³y tak wielki sukces komercyjny, ¿e przysz³y rozwój lotnictwa komunikacyjnego powinien bazowaæ na ich potencjale – nie
6

7

J. Engelhardt, KDP – wyzwanie rozwojowe polskiego transportu, Konferencja Transopot 2016, Uniwersytet Gdañski, Sopot 2016.
Centralny Port Lotniczy tematem VII Aviation Breakfast, http://lotniczapolska.pl/Centralny-PortLotniczy-tematem-VII-Aviation-Breakfast,40405 [dostêp: 15.10.2016].
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mo¿na pozwoliæ na zmarnowanie ogromnych œrodków zainwestowanych
w regionalne lotniska, które trzeba rozliczyæ);
– znaczenia portu lotniczego Chopina dla metropolii (lotnisko to ma bardzo
wiele cech lotniska metropolitalnego i trudno sobie wyobraziæ pozbawienie
stolicy kraju w³asnego lotniska)8.
Budowa CPL oznacza³aby bowiem zamkniêcie portu lotniczego na Okêciu,
ale te¿ stanowi³aby zagro¿enie dla lotnisk w £odzi, Radomiu i Bydgoszczy9. Alternatyw¹ dla CPL jest duoport (port lotniczy Chopina i Modlin), rozwa¿any
g³ównie dlatego, ¿e w Modlinie s¹ du¿e mo¿liwoœci rozwoju i port ten, dziêki
budowie drugiego, równoleg³ego pasa i nowego terminalu, móg³by obs³ugiwaæ
docelowo do 40 mln pasa¿erów. Nie ma tu równie¿ ograniczeñ dotycz¹cych
lotów nocnych. Wspólna przepustowoœæ obu lotnisk mo¿e siêgn¹æ 65 mln pasa¿erów rocznie10.

Zakoñczenie
Podejmuj¹c decyzje o inwestycjach infrastrukturalnych, obiektach bardzo
kapita³och³onnych, o d³ugim okresie ¿ywotnoœci, trwale wp³ywaj¹cych na zagospodarowanie przestrzenne, transport i gospodarkê, nale¿y wnikliwie rozwa¿yæ
potrzeby i wszelkie mo¿liwoœci ich zaspokojenia, aby dziœ realizowana infrastruktura nie sta³a siê w przysz³oœci barier¹ rozwoju spo³eczno-gospodarczego lub
utrudnieniem w realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju. Dotychczasowe konsekwencje rezygnacji z rozwoju kolei du¿ej prêdkoœci w Polsce i wynikaj¹ce
st¹d utrudnienia powinny byæ ostrze¿eniem i zachêt¹ do wszechstronnych analiz, w tym równie¿ do korzystania z doœwiadczeñ innych krajów w procesie rozwoju transportu.
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DILEMMAS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND
(Summary)
The role of infrastructure in the socio-economic development causes that decisions
taken in terms of its development will be in the long run affect the realization of the idea
of sustainable development. The specific features of the transport infrastructure, such as
a long period of creation, high investment costs, long life cause, that the change in the directions of transport infrastructure development will require time and considerable financial resources and often can mean the loss associated with the necessity of completing
the investments, which were not good for sustainable development concept. Therefore,
the strategy of the transport infrastructure development requires careful consideration of
all the positive and negative effects of possible choices, so that the decisions were the best
for sustainable development of transport and the economy. The aim of this article is to
identify the most controversial areas of current development of transport infrastructure
in Poland and the evaluation them from the perspective of sustainable transport development.
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PROGRAMY ZAGOSPODAROWANIA
DOLNEJ WIS£Y

Wprowadzenie
Wis³a to najd³u¿sza polska rzeka (1045 km). £¹czy aglomeracjê trójmiejsk¹,
porty morskie Gdañska i Gdyni z centraln¹ i po³udniow¹ Polsk¹. Powierzchnia
dorzecza Wis³y obejmuje ponad 50% terytorium kraju. Wis³a w XVII wieku by³a
najbardziej u¿eglownion¹ rzek¹ Europy. Stanowi³a g³ówn¹ arteriê komunikacyjn¹ oraz stymulowa³a rozwój gospodarczy Polski. Wspó³czeœnie jest jedn¹
z najs³abiej zagospodarowanych rzek Europy1. Taki stan jest efektem wieloletnich zaniedbañ inwestycyjnych w ramach gospodarki wodnej oraz nierealizowania w sposób kompleksowy opracowanych planów. Celem artyku³u jest próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego pomimo tak licznych programów
dolna Wis³a nadal jest niezagospodarowana.

1. Kompleksowy charakter gospodarki wodnej
Za zagospodarowanie wód powierzchniowych, w tym Wis³y, odpowiedzialna
jest gospodarka wodna, której celem jest zaspokojenie potrzeb wodnych ró¿nych dzia³ów gospodarki narodowej, m.in.: energetyki, ¿eglugi œródl¹dowej,
sportu i turystyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leœnictwa, przemys³u, gospodarki komunalnej. Ró¿norodnoœæ zg³aszanych potrzeb wobec gospodarki wodnej i realizowanych inwestycji wymaga odpowiedniego zaplanowania
prac oraz ograniczenia ich negatywnego wp³ywu na œrodowisko i dzia³alnoœæ
innych podmiotów2. Podejmowane przez podmioty gospodarki wodnej inwestycje preferuj¹ cel ogólnospo³eczny. Powinny zapewniaæ harmonijny wzrost
1
2

J. Granatowicz, Nastêpny stopieñ na Wiœle poni¿ej W³oc³awka, „Acta Energetica” 2013, nr 3/16.
L. Hofman, K. Wojewódzka-Król, Ekonomika zasobów wodnych, Gdañsk 1988, s. 11.
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gospodarczy i optymalne wykorzystanie ponoszonych nak³adów na zagospodarowanie dróg wodnych, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu potrzeb wszystkich
u¿ytkowników i konsumentów wody, co nazywane jest kompleksowym zagospodarowaniem dróg wodnych. Wielozadaniowy charakter œródl¹dowych dróg
wodnych powoduje, ¿e zarówno korzyœci, jak i straty wystêpuj¹ w wielu dziedzinach gospodarki. W przypadku zaniedbañ inwestycyjnych do strat zaliczyæ
nale¿y m.in.: spadek atrakcyjnoœci gospodarczej i turystycznej regionów, wzrost
zagro¿enia powodziowego, nieodwracalne zmiany w œrodowisku naturalnym
i bilansie wodnym kraju.

2. Przegl¹d planów zagospodarowania dolnej Wis³y
Hydrologicznie Wis³ê podzieliæ mo¿na na trzy odcinki:
– Wis³ê górn¹ – od Ÿród³a do ujœcia prawobrze¿nego dop³ywu Sanu (399 km),
– Wis³ê œrodkow¹ – od ujœcia Sanu do ujœcia Narwi (256 km),
– Wis³ê doln¹ – od ujœcia Narwi do ujœcia rzeki do Morza Ba³tyckiego (391 km)3.
Wody Wis³y wykorzystywane s¹ do pracy elektrowni wodnych i cieplnych,
w przemyœle, gospodarce komunalnej, turystce czy rekreacji. Ponadto Wis³a stanowi czêœæ sieci miêdzynarodowych dróg wodnych Europy. W opublikowanej
w 1998 r. Niebieskiej Ksiêdze, klasyfikuj¹cej miêdzynarodowe drogi wodne
Europy w oparciu o porozumienie AGN, Wis³ê doln¹ w³¹czono do dwóch dróg
wodnych o miêdzynarodowym znaczeniu:
– E-70 ³¹cz¹cej Antwerpiê (Holandiê) z K³ajped¹ (Rosj¹) przez Odrê, Wartê,
drogê wodn¹ Wis³a–Odra, doln¹ Wis³ê, Szkarpawê, Zalew Wiœlany;
– E-40 ³¹cz¹cej Morze Ba³tyckie z Morzem Czarnym.
Dolna Wis³a stanowi wa¿ny obszar inwestycji gospodarki wodnej. Jest to teren
o wysokim poziomie zagro¿enia powodziowego, ogromnym potencjale hydroenergetycznym i ¿eglugowym, a jednoczeœnie wa¿ny korytarz ekologiczny.
Zagospodarowanie tego odcinka wymaga przygotowania kompleksowych planów, uwzglêdniaj¹cych interes wielu podmiotów gospodarki wodnej, co podnosi wartoœæ i koszty planowych inwestycji, wyd³u¿a niejednokrotnie czas realizacji i okres zwrotu inwestycji.
Jednym z pierwszych planów powojennej Polski, dotycz¹cym zagospodarowania Wis³y w sposób kompleksowy, by³y „Za³o¿enia planu perspektywicznego gospodarki wodnej w Polsce” z 1952 r., opracowane przez komitet gospodarki wodnej4. W planie tym zak³adano wykorzystanie potencja³u energetycznego
rzeki oraz jej ¿eglugowych walorów, ³¹cz¹c Œl¹sk z Morzem Ba³tyckim. Realiza3

4

W. Majewski, Mo¿liwoœci wykorzystania dolnej Wis³y dla celów energetycznych i ¿eglugowych [w:] Stan
gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przyk³adzie Pomorza), materia³y
konferencyjne, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdañsk 2011.
I. Ankiersztejn, Kaskada Dolnej Wis³y, „Acta Energetica” 2013, nr 3/16.
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cja planu zak³ada³a budowê stopni wodnych ¿eglugowo-energetycznych na
ca³ej d³ugoœci Wis³y.
W latach 1956–1957 opracowano koncepcjê budowy kaskady dolnej Wis³y
(KDW). Projekt zak³ada³ budowê oœmiu stopni wodnych niskiego spadu oraz
dodatkowo stopieñ Warszawa-Pó³noc. Przy ka¿dym stopniu planowano elektrowniê wodn¹, œluzê ¿eglown¹ oraz przep³awkê dla ryb. Inwestycja mia³a równie¿
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo powodziowe i uregulowaæ problem zjawisk lodowych5. W 1959 r. zatwierdzono projekt wstêpny realizacji stopnia W³oc³awek,
który wybudowany zosta³ w latach 1962–1970. Kolejnym etapem realizacji KDW
mia³ byæ stopieñ wodny Ciechocinek, jednak z powodu kryzysu gospodarczego
i braku œrodków finansowych w 1981 r. prace przerwano.
Ca³oœciowe zagospodarowanie Wis³y, a dodatkowo na odcinku od Bydgoszczy
do ujœcia zapewnienie paramentów V klasy ¿eglownoœci, zak³ada³ przygotowany w 1979 r. „najbardziej kompleksowy program”6, zwany programem „Wis³a”7.
Program ten dotyczy³ budowy w Polsce sieci dróg wodnych IV i III klasy ¿eglownoœci oraz po³¹czenia ich z drogami wodnymi Europy. Wa¿nym aspektem
programu, œwiadcz¹cym o jego wielozadaniowoœci, by³ zakres zaplanowanych
prac, obejmuj¹cy zadania podstawowego budownictwa wodnego (zbiorniki
i stopnie wodne, kana³y ¿eglugowe, oczyszczalnie œcieków, ochronê przeciwpowodziow¹ itp.), zadania towarzysz¹ce, s³u¿¹ce poszczególnym podmiotom,
w tym energetyce wodnej, oraz zadania uzupe³niaj¹ce. Program „Wis³a” by³
gigantyczny pod wzglêdem za³o¿onych celów i daleko wykraczaj¹cym poza
mo¿liwoœci inwestycyjne gospodarki wodnej, zw³aszcza w warunkach kryzysu
gospodarczego i politycznego.
Niezrealizowany program „Wis³a” zosta³ wykorzystany jako podstawa do
opracowania innych programów. W kolejnych dokumentach zweryfikowano
pierwotne za³o¿enia, cele i zakres prac programu „Wis³a”, co spowodowa³o, ¿e
nie by³y one ju¿ tak bardzo kompleksowe, jednak sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce nadal utrudnia³a ich wdro¿enie. W wyniku czego realizacjê kolejnych zadañ odsuwano w czasie.
W wyniku zaniechania programowych inwestycji i budowy kolejnych stopni
wodnych na dolnej Wiœle stopieñ wodny we W³oc³awku od 46 lat funkcjonuje
samodzielnie jako jeden z planowanych oœmiu stopni wodnych. Takie dzia³anie
powoduje wiele niekorzystnych zmian w korycie rzeki, poziomie wody czy
elementach konstrukcyjnych budowy. Planowana w drugiej po³owie XX wieku
inwestycja mia³a nade wszystko cel ¿eglugowo-energetyczny. Obecnie
5

6

7

W. Majewski, Po drugie autostrada wodna na Wiœle. Dolna Wis³a, czyli korzyœci i powa¿ne zagro¿enia,
„Dziennik Ba³tycki” 31.03.2014.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport wodny œródl¹dowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2014, s. 274.
Kompleksowy program zagospodarowania i wykorzystania Wis³y oraz zasobów wodnych kraju. Koncepcja
Generalna, Biuro Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Zagospodarowania Wis³y, Warszawa 1979.
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przewartoœciowaniu uleg³y korzyœci z planowanej inwestycji oraz zmieni³y
siê warunki jej realizacji. Wa¿nym aspektem realizowanych inwestycji sta³ siê
zrównowa¿ony rozwój i ochrona œrodowiska. Konieczne wiêc by³o ponowne
zaktualizowanie wczeœniejszych planów.
W latach 1998–1999 na zlecenie Ministerstwa Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnych opracowano „Koncepcjê zagospodarowania dolnej Wis³y”.
Nowy program zawiera³ trzy mo¿liwe warianty zagospodarowania dolnej Wis³y
– od ograniczenia dzia³añ wy³¹cznie do ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenia koryta rzeki i istniej¹cych budowli in¿ynierskich po pe³n¹ kaskadê
stopni wodnych dolnej Wis³y8. W przygotowanych wnioskach autorzy pow¹tpiewali w ekonomiczn¹ op³acalnoœæ energetycznego wykorzystania zasobów
rzeki, ale wskazywali piln¹ potrzebê budowy stopnia w Nieszawie, jako zabezpieczenia stopnia we W³oc³awku.

3. Najnowsze koncepcje zagospodarowania dolnej Wis³y
Powstanie drugiego stopnia wodnego na dolnej Wiœle uwzglêdnione zosta³o
równie¿ w innych dokumentach wyznaczaj¹cych plan dzia³ania dla gospodarki
wodnej, tj.: Strategii Gospodarki Wodnej z 2005 r. Projekcie Polityki Wodnej
Pañstwa do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2016) z 2010 r. Budowê stopnia
Ciechocinek/Nieszawa, jako przedsiêwziêcia gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo
wodne doliny dolnej Wis³y, uwzglêdniono równie¿ w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020. Kompleksowa realizacja
inwestycji na dolnej Wiœle wpisuje siê obecnie w zakres dzia³añ ró¿nych podmiotów i ministerstw. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: grupa energetyczna
Energa, Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej czy Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej.
W 2009 r. przygotowania w zakresie budowy stopnia wodnego w okolicach
Ciechocinka/Nieszawy rozpoczê³a grupa energetyczna Energa. Na jej zlecenie
przeprowadzone zosta³y badania co do zasadnoœci i zakresu realizowanych prac
na dolnej Wiœle. Rezultatem przeprowadzonych badañ s¹ m.in. opracowania:
„Hydrodynamiczny model dolnej Wis³y z uwzglêdnieniem koncepcji kaskady
stopni piêtrz¹cych”9 oraz „Badania spo³eczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wis³y”10. Autorzy prac wykazali, ¿e najwiêcej korzyœci dla
8

9

10

„Koncepcja zagospodarowania dolnej Wis³y”, Hydroprojekt Warszawa sp. z o.o., Warszawa 1999, za:
I. Ankiersztejn, Kaskada Dolnej Wis³y…
Hydrodynamiczny model dolnej Wis³y z uwzglêdnieniem koncepcji kaskady stopni piêtrz¹cych, wykonawca
Politechnika Gdañska, Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska, Katedra Hydrotechniki, Gdañsk,
kwiecieñ 2014.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Badania spo³eczno-ekonomiczne skutków zagospodarowania dolnej
Wis³y, Sopot 2015.
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œrodowiska lokalnego i ca³ego kraju przyniesie pe³na kaskadyzacja dolnej Wis³y.
Projekty nawi¹zuj¹ do pierwszych planów zagospodarowania Wis³y, aczkolwiek inwestycje dotycz¹ tylko odcinka rzeki od Warszawy do Gdañska. Autorzy
zak³adaj¹ energetyczno-¿eglugowe wykorzystanie potencja³u tego odcinka przy
jednoczesnym zwiêkszeniu bezpieczeñstwa powodziowego oraz retencji wody
i jej wykorzystaniu przez konsumentów wody. Inwestycja planowana jest na
lata 2017–2020. Przewidywany koszt budowy stopnia wodnego Ciechocinek/
Nieszawa wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ to ok. 3,5 mld z³11.
Niezale¿nie od inwestycji w kaskadyzacjê dolnej Wis³y, od 2014 r. jednym
z podstawowych dokumentów okreœlaj¹cym zakres inwestycji na Wiœle jest
„MasterPlan dla obszarów dorzecza Wis³y”. Opracowany przez Krajowy
Zarz¹d Gospodarki Wodnej plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wis³y w latach 2014–2020 ma s³u¿yæ racjonalnemu wykorzystaniu i ochronie
zasobów wodnych. Obejmuje on ³¹cznie 1534 inwestycji, z tego w regionie dolnej Wis³y 428 (28%)12. Planowanym inwestycjom przypisano œciœle okreœlone
cele (rys. 1). Ponad 60% wszystkich inwestycji ma s³u¿yæ ochronie przed powodzi¹13, a 30% innym celom14. Do inwestycji „innych” zaliczono dzia³ania s³u¿¹ce
m.in.: ¿egludze i turystyce.
U¿eglowienie dolnej Wis³y jest priorytetem w „Za³o¿eniach do planów rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektyw¹
do roku 2030”15 przygotowanych w 2016 r. przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej. W programie zak³ada siê, ¿e do 2020 r. rozpocznie
siê budowa stopnia wodnego poni¿ej W³oc³awka, a do 2030 r. Wis³a, od Warszawy do Gdañska, bêdzie spe³nia³a parametry klasy Va ¿eglownoœci. Uzasadnienie
realizacji inwestycji jest zbie¿ne z wynikami badañ przedstawionymi w opracowaniach przygotowanych dla grupy energetycznej Energa. Oczekiwana jest
poprawa bezpieczeñstwa powodziowego i warunków ¿ycia spo³eczeñstwa,
zrównowa¿ony rozwój gospodarczy w wyniku wzrost przewozów transportem
wodnym œródl¹dowym czy produkcji energii z odnawialnych Ÿróde³ energii,
11

12
13

14

15

Grupa energetyczna Energa poniesie koszty zwi¹zane z czêœci¹ energetyczn¹ stanowi¹ce 25%
wszystkich kosztów. Bêdzie wniosek o decyzjê œrodowiskow¹ dla drugiego stopnia na Wiœle, Grupa
Energa 26.02.2015, http://media-energa-pl.sitebees.com/pr/293322/bedzie-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-drugiego-stopnia-na-wisle [dostêp: 18.11.2016].
MasterPlan dla obszaru dorzecza Wis³y, Warszawa 2014, s. 50.
Do podstawowych dzia³añ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zalicza siê: pracê w korycie
rzek, budowê lub modernizacjê wa³ów przeciwpowodziowych, budowle piêtrz¹ce, przywrócenie
dro¿noœci rzek, budowê lub modernizacjê zbiorników retencyjnych, usuwanie szkód powodziowych. MasterPlan dla obszaru dorzecza Wis³y, s. 51.
Zakres planowanych prac w tych zadaniach jest szeroki i obejmuje m.in.: przebudowê i modernizacjê nabrze¿y portowych i infrastruktury zaplecza portów morskich, budowê przystani ¿eglarskich i pomostów cumowniczych, modernizacjê œluz ¿eglugowych i obiektów hydrotechnicznych.
MasterPlan dla obszaru dorzecza Wis³y, s. 51–52.
Uchwa³a nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjêcia „Za³o¿eñ do planów
rozwoju œródl¹dowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektyw¹ do roku 2030”.
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wzrost konkurencyjnoœci portów morskich i stymulowanie rozwoju regionów
wzd³u¿ drogi wodnej.
pobór wód na cele komunalne
0%
inne
30%

retencja/ochrona przed susz¹
0%

rolnictwo/melioracje
10%

ochrona przed powodzi¹
60%

Rysunek 1. Procentowy udzia³ inwestycji dla dorzecza dolnej Wis³y w odniesieniu do celu
ich realizacji
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Masterplan dla dorzecza Wis³y, s. 51.

Przedstawiaj¹c programy dla dolnej Wis³y, nie mo¿na zapomnieæ o realizowanych lub zrealizowanych projektach w rejonie jej dorzecza, takich jak:
– „Pêtla ¿u³awska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” – program realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013;
w ramach projektu zmodernizowano sieæ portów, przystani ¿eglarskich i pomostów cumowniczych na szlaku wodnym Wis³y, Martwej Wis³y, Szkarpawy,
Wis³y Królewieckiej, Nogatu, Wis³y Œmia³ej, Wielkiej Œwiêtej – Tugi, Mot³awy,
Kana³u Jagielloñskiego, rzeki Elbl¹g i Pas³êki i Zalewu Wiœlanego;
– „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015)” – program realizowany na terenie ¯u³aw od
2009 r., którego celem jest zwiêkszenie bezpoœredniej ochrony przed powodzi¹;
– „Program dla Wis³y i jej dorzecza do roku 2020” opracowany z inicjatywy
Zwi¹zku Miast Nadwiœlañskich; celem tej inicjatywy jest równie¿ ochrona
przed powodzi¹ i susz¹, poprawa ekosystemu Wis³y, poprawa jakoœci wód
powierzchniowych i podziemnych, wspieranie zrównowa¿onego rozwoju
i ochrony œrodowiska.

Programy zagospodarowania dolnej Wis³y

109

Sposób zagospodarowania Wis³y nie jest obojêtny równie¿ obywatelom. Na
³amach „Dziennik Ba³tyckiego” od 22 marca 2013 r. trwa akcja „Po drugie autostrada wodna na Wiœle”, której celem jest odbudowa drogi wodnej na Wiœle
i ustanowienie jednego ministerstwa, jednej instytucji odpowiedzialnej za rozwój dróg œródl¹dowych w Polsce. Wed³ug danych redakcji inicjatywê popiera
ponad 14 000 czytelników. Wielkim poparciem cieszy siê równie¿ inicjatywa
og³oszenia 2017 r., rokiem rzeki Wis³y.

Zakoñczenie
Wielozadaniowy charakter œródl¹dowych dróg wodnych powoduje, ¿e realizowane inwestycje powinny uwzglêdniaæ potrzeby wszystkich podmiotów.
Kompleksowy charakter planowanych w poszczególnych programach inwestycji mia³ zaspokajaæ potrzeby ogólnospo³eczne. Tworzone w sposób kompleksowy programy, obejmuj¹ce inwestycje na ca³ej d³ugoœci Wis³y, wymaga³y du¿ych
nak³adów finansowych i d³ugiego okresu zwrotu. Brak œrodków finansowych
na ca³oœciow¹ realizacjê zaplanowanych dzia³añ powodowa³ fragmentarycznoœæ
wykonywanych prac, a przez to brak kompleksowoœci i niskie efekty. Na tle tak
licznych niezrealizowanych przez lata gigantycznych programów zagospodarowania Wis³y projekt przygotowany przez pracowników Politechniki Gdañskiej
dla grupy energetycznej Energa wydaje siê byæ programem najlepiej przygotowanym do realizacji, pod wzglêdem obszaru dzia³ania, wp³ywu inwestycji na
œrodowisko czy Ÿróde³ finansowania. Obszarem inwestycji objêty zosta³ tylko
odcinek Warszawa–Gdañsk, czyli odcinek Wis³y o najlepszych ¿eglugowo-energetycznych parametrach oraz obszar bêd¹cy w centrum zainteresowañ ministerstw odpowiedzialnych za stan rzek w Polsce.
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PROJECTS FOR DEVELOPING LOWER VISTULA
(Summary)
Vistula is Poland’s longest river (1045 km). It connects the Tri-City agglomeration, sea
ports of Gdansk and Gdynia with central and southern Poland. The area of the Vistula
covers more than 50% of the territory. In the seventeenth century Vistula was the most
navigable river in Europe. It was the main thoroughfare, and stimulated the development of the Polish economy. Today it’s one of the least developed river of Europe. This
condition is the result of years of neglecting of investment in the context of water management and failure to accomplish a comprehensive plan. The article attempts to answer
the question: why, despite so many programs lower Vistula is still un navigable.
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RECENZJA
KSI¥¯KI KRYSTYNY WOJEWÓDZKIEJ-KRÓL
I RYSZARDA ROLBIECKIEGO
PT. SPO£ECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI
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Etap I – Spo³eczno-ekonomiczne przes³anki zagospodarowania dolnej Wis³y
Etap II – Badanie popytu na przewozy drog¹ wodn¹ doln¹ Wis³¹
Etap III – Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolne
Wis³y
Etap IV – Wp³yw kaskady dolnej Wis³y na PKB, wyra¿ony w mln PLN

1. Ocena ogólna
Przedmiot recenzji jest obszernym opracowaniem naukowo-badawczym
(355 stron), sk³adaj¹cym siê z czterech czêœci (zwanych „etapami”), opartym na
licznych materia³ach Ÿród³owych i bogatym materiale faktograficznym zebranym w 167 tabelach i 166 rysunkach.
Autorami opracowania s¹ uznani ekonomiœci transportu, profesorowie specjalizuj¹cy siê w problematyce transportu wodnego œródl¹dowego, czemu dali
wyraz w wielu publikacjach ksi¹¿kowych i innych opracowaniach. Recenzowana
praca jest efektem Ich wieloletnich, wszechstronnych badañ nad infrastruktur¹
transportu w kontekœcie jej wp³ywu na rozwój spo³eczno-ekonomiczny regionów. Infrastruktura transportu wodnego œródl¹dowego ma szczególne miejsce
w tych badaniach. Stwierdzam zatem, ¿e opracowanie powy¿sze wykonali najwy¿szej klasy eksperci.
Zleceniodawc¹ badañ bêd¹cych przedmiotem opracowania jest Energa S.A.
w Gdañsku.
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Kompleksowe zagospodarowanie dróg wodnych œródl¹dowych jest wspó³czesnym wyzwaniem polityki transportowej Unii Europejskiej i Polski. Wymóg
zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego zwraca uwagê na potencja³ dróg wodnych w kontekœcie pog³êbiaj¹cych siê problemów gospodarki
wodnej, bezpieczeñstwa energetycznego, wzrostu kosztów zewnêtrznych
dzia³alnoœci transportowej, a tak¿e wyzwañ, w obliczu których stoj¹ porty morskie. Prezentowane opracowanie dotyczy dolnej Wis³y – elementu polskiego
systemu dróg wodnych o wzrastaj¹cym znaczeniu dla portów Trójmiasta. Autorzy, w sposób wysoce profesjonalny i wyczerpuj¹cy, na gruncie teorii ekonomiki
transportu i polityki gospodarczej, z wykorzystaniem dorobku badañ europejskich z zakresu transportu wodnego œródl¹dowego, opracowali oryginalne studium na temat spo³eczno-ekonomicznych efektów kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wis³y. Wykorzystali dla tego celu nowoczesny
warsztat metodyczny, zarówno z punktu widzenia badañ ekonomicznych, jak
i aktualnie obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej standardów w zakresie prowadzenia oceny efektywnoœci projektów inwestycyjnych. W ostatnich dekadach
nie powsta³o w Polsce opracowanie o tak szerokim zakresie badañ odnoœnie do
infrastruktury dróg wodnych œródl¹dowych.
Opracowanie obejmuje szerokie spectrum zagadnieñ mieszcz¹cych siê
w przedmiocie badañ, w tym:
– podstawy teoretyczne, wyjaœniaj¹ce istotê gospodarki wodnej,
– za³o¿enia metodyczne – przegl¹d stosowanych metod badania i uzasadnienie
dokonanego wyboru,
– obliczenia umo¿liwiaj¹ce weryfikacjê wyników w przypadku zmiany uwarunkowañ,
– analizê wyników badañ oraz ich skutków.
Dziêki wyj¹tkowo starannej redakcji opracowania, jasnoœci wywodu i w³aœciwej sekwencji rozwa¿añ oraz wyszukanej szacie graficznej z³o¿one zagadnienia
mierzenia efektywnoœci inwestycji czy zale¿noœci makroekonomicznych, odniesione do wielofunkcyjnoœci dróg wodnych, staj¹ siê przystêpne dla szerokiego
grona odbiorców tego opracowania. Szczególnie pomocne s¹ liczne ujêcia schematyczne, syntetyczne prezentacje wyników badañ na koñcu poszczególnych
podrozdzia³ów oraz starannoœæ autorskich uogólnieñ i wniosków. Opracowanie
jest perfekcyjne pod wzglêdem edytorskim.
W œwietle przedstawionych spostrze¿eñ ogólnych stwierdzam, ¿e jest to
publikacja po¿yteczna i oczekiwana. Wyra¿am przez to uznanie Zleceniodawcy,
¿e decyzjê w zakresie takich badañ podj¹³.
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2. Ocena merytoryczna poszczególnych etapów badañ
W opracowaniu Etapu I „Spo³eczno-ekonomiczne przes³anki zagospodarowania dolnej Wis³y” Autorzy, podkreœlaj¹c specyficzny, wielofunkcyjny charakter œródl¹dowych dróg wodnych, zwrócili uwagê na istotê i znaczenie kompleksowoœci (wielozadaniowoœci) prowadzonych inwestycji na drogach wodnych.
G³ówny akcent zosta³ po³o¿ony na Ÿród³a korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y, polegaj¹cego na jej zestopniowaniu (kaskadyzacji). Autorzy przede wszystkim dokonali wnikliwej analizy korzyœci zwi¹zanych z:
– wykorzystaniem drogi wodnej dolnej Wis³y do celów transportowych, w tym
g³ównie do obs³ugi zaplecza portów morskich,
– wykorzystaniem potencja³u energetycznego rzek,
– ochron¹ przeciwpowodziow¹,
– rozwojem turystyki i sportów wodnych,
– rozwojem regionalnym,
– zaspokojeniem potrzeb wodnych gospodarki poprzez zwiêkszenie mo¿liwoœci retencyjnych w kraju.
Rozwa¿ania oparte s¹ na bardzo obszernych Ÿród³ach danych, charakteryzuj¹cych doœwiadczenia europejskie oraz polskie. W ostatniej czêœci tego etapu
Autorzy przedstawiaj¹ argumenty, które przekonuj¹, ¿e rezygnacja z realizacji
inwestycji kompleksowych, uwzglêdniaj¹cych potrzeby poszczególnych
dzia³ów gospodarki narodowej, jest równoznaczna z pojawieniem siê licznych
problemów spo³eczno-gospodarczych i charakteryzuj¹ szczegó³owo zagro¿enia,
jakie bêd¹ skutkiem zaniechania kompleksowego zagospodarowania drogi
wodnej dolnej Wis³y.
Transportowe zagospodarowanie œródl¹dowej drogi wodnej jest uwarunkowane istnieniem odpowiedniego zapotrzebowania na przewozy, st¹d te¿
logiczn¹ konsekwencjê badañ stanowi Etap II „Badania popytu na przewozy
drog¹ wodn¹ doln¹ Wis³¹”. W opracowaniu tego etapu Autorzy, na tle teoretycznych podstaw istoty i metod badañ popytu na przewozy, dokonali analizy
szeregu prognoz popytu na przewozy ³adunków i pasa¿erów, opracowanych
przez ró¿ne miêdzynarodowe i krajowe instytucje. Szczególn¹ uwagê zwrócili
na tendencje zmian i prognozy obrotów portów morskich na œwiecie i w Polsce.
Dokonuj¹c analizy czynników popytu na przewozy ³adunków doln¹ Wis³¹,
Autorzy wykazali, ¿e wysoka dynamika wzrostu prze³adunków w portach morskich stanowi g³ówny czynnik kszta³tuj¹cy popyt na przewozy ³adunków t¹
drog¹ wodn¹, zw³aszcza w zakresie przewozów kontenerowych. Oceny uwzglêdnia³y tak¿e potencja³ przewozowy innych ga³êzi transportu.
Za g³ówny efekt badañ przeprowadzonych w tym etapie pracy nale¿y uznaæ
okreœlenie mo¿liwego popytu na przewozy ³adunków t¹ drog¹ wodn¹. Potencjalny minimalny popyt na przewozy ³adunków ¿eglug¹ œródl¹dow¹ po zago-
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spodarowaniu dolnej Wis³y zosta³ przez Autorów oszacowany na poziomie
12 mln ton. Podstawowa trudnoœæ, jaka wi¹za³a siê z realizacj¹ tego celu, wynika³a z braku odpowiednich doœwiadczeñ w zakresie transportowego wykorzystania tej drogi wodnej. Aktualnie bowiem przewozy na Wiœle maj¹ incydentalny charakter i wahaj¹ siê w granicach 0,5 mln ton rocznie. Dlatego te¿ Autorzy
badania popytu na przewozy ³adunków doln¹ Wis³¹ oparli na badaniu ankietowym oraz metodzie wnioskowania przez analogiê. Autorzy s³usznie uznali, ¿e
miarodajn¹ podstaw¹ tych badañ mo¿e byæ intensywnoœæ wykorzystania
œródl¹dowej drogi wodnej £aby.
Wa¿n¹ przes³ank¹ zagospodarowania œródl¹dowych dróg wodnych jest mo¿liwoœæ aktywizacji sportów wodnych i turystyki. Dlatego te¿, opieraj¹c siê na
pog³êbionej analizie tendencji europejskich i polskich w zakresie rozwoju turystyki, w tym turystyki wodnej oraz poda¿y us³ug, w tej czêœci opracowania
Autorzy podjêli badania maj¹ce na celu okreœlenie skali popytu na przewozy
pasa¿erskie doln¹ Wis³¹. Wyniki badania wskazuj¹, ¿e w wariancie minimalnym
mo¿liwe jest przywrócenie wielkoœci przewozów pasa¿erskich na tej drodze
wodnej z po³owy lat 70. ubieg³ego wieku (3,1 mln osób rocznie), a w warunkach
modernizacji i budowy nowych portów oraz przystani osi¹gniêcie poziomu
4,5 mln osób (5 mln wraz z przewozami przybrze¿nymi).
W Etapie III „Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y” dokonano wysoce poznawczego przegl¹du metod analizy
op³acalnoœci projektów inwestycyjnych oraz oceny ryzyka inwestycji, uwzglêdniaj¹c specyfikê inwestycji gospodarki wodnej. Przyjmuj¹c w³aœciwe za³o¿enia,
dokonano szacunku kosztów i korzyœci zagospodarowania dolnej Wis³y przez
pryzmat wielofunkcyjnoœci drogi wodnej. Zgodnie z jedn¹ z podstawowych
regu³ stosowanych przy tego typu rachunku, badania te przeprowadzono dla
dwóch scenariuszy:
– stanu, jaki istnia³by w sytuacji braku kompleksowego zagospodarowania
dolnej Wis³y (wariant bezinwestycyjny) oraz
– stanu nowego, osi¹gniêtego w wyniku zagospodarowania tej drogi wodnej
poprzez jej kaskadyzacjê (wariant inwestycyjny).
Podejœcie to pozwoli³o Autorom na oszacowanie kosztów netto tego przedsiêwziêcia (kosztów inwestycji wraz z kosztami utrzymania drogi wodnej dolnej
Wis³y) oraz korzyœci przyrostowych. Badania korzyœci przyrostowych kaskady
dolnej Wis³y, zaprezentowane w tej czêœci ksi¹¿ki, maj¹ charakter analityczny,
gdy¿ zosta³y przeprowadzone odrêbnie dla ró¿nych grup interesariuszy, w tym
z obszaru transportu, energetyki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, potrzeb
wodnych (ludnoœci, przemys³u, rolnictwa, lasów) oraz turystyki. Szacunkiem
objêto równie¿ korzyœci trudno wymierne. Bardziej szczegó³owo ujmuj¹c, w tej
czêœci opracowania wskazano na korzyœci przyrostowe wynikaj¹ce z tytu³u:
– zwiêkszenia oszczêdnoœci dla u¿ytkowników transportu wskutek poprawy
funkcji transportowej drogi wodnej dolnej Wis³y,
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– zwiêkszenia przychodów dla RZGW w zwi¹zku ze zwiêkszonym ruchem
statków na tej drodze wodnej,
– zwiêkszenia oszczêdnoœci wskutek zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeñ przez transport,
– zwiêkszenia oszczêdnoœci w wyniku obni¿enia liczby wypadków w transporcie,
– wzrostu dochodów pañstwa ze zwiêkszonych obrotów portów morskich,
– zwiêkszenia oszczêdnoœci uzyskanych w wyniku wykorzystania potencja³u
hydroenergetycznego dolnej Wis³y,
– zwiêkszenia oszczêdnoœci uzyskanych w wyniku zmniejszenia strat powodziowych,
– zmniejszenia strat w rolnictwie i leœnictwie dziêki zmniejszeniu ryzyka suszy
w regionach po³o¿onych bezpoœrednio nad drog¹ wodn¹ doln¹ Wis³¹,
– zwiêkszania wp³ywów wskutek rozwoju turystyki w regionie.
Szacunki kosztów netto i korzyœci przyrostowych pozwoli³y na okreœlenie
korzyœci netto, które z kolei stanowi³y podstawê dla przeprowadzenia analizy
wskaŸnikowej op³acalnoœci zagospodarowania dolnej Wis³y. Rachunek ten oparty zosta³ na stosowanych aktualnie podstawowych miarach oceny op³acalnoœci
inwestycji, takich jak ekonomiczna zaktualizowana wartoœæ netto (ENPV) oraz
wskaŸnik korzyœci/koszty (Benefits – Costs Ratio). Badania te wieñczy ocena ryzyka inwestycji – kaskady dolnej Wis³y – oparta na analizie wra¿liwoœci, przy
za³o¿eniu: spadku wielkoœci przewozów ³adunków o 20%, wzrostu nak³adów
inwestycyjnych o 25% oraz jednoczesnego spadku przewozów ³adunków o 20%
i wzroœcie nak³adów inwestycyjnych o 25%. Wykorzystanie wskazanych narzêdzi metodycznych i przyjêtych za³o¿eñ pozwoli³o Autorom na wykazanie wysokiej op³acalnoœci i niewielkiego ryzyka inwestycyjnego dla przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na kaskadzie dolnej Wis³y.
Etap IV „Wp³yw kaskady dolnej Wis³y na PKB, wyra¿ony w mln PLN” stanowi makroekonomiczne spojrzenie na skutki zagospodarowania drogi wodnej
dolnej Wis³y. W rozdziale tym na tle teoretycznych podstaw dotycz¹cych PKB
jako syntetycznego miernika rozwoju gospodarczego przedstawiono tendencje
zmian PKB w Polsce i regionach po³o¿onych nad drog¹ wodn¹ dolnej Wis³y
oraz przeprowadzono analizê wp³ywu realizacji kaskady dolnej Wis³y na wzrost
gospodarczy. Ta czêœæ rozwa¿añ stanowi zasadniczy obszar badañ w tej czêœci
rozdzia³u. Wp³yw ten oszacowano, opieraj¹c siê na tradycyjnie stosowanych
metodach rachunku PKB, w tym zw³aszcza metodzie wydatkowej i metodzie
wartoœci dodanej. Tê ostatni¹ metodê zastosowano do szacunku przyrostu PKB
z tytu³u przyjêtej w opracowaniu koncepcji zagospodarowanie dolnej Wis³y
w takich sferach gospodarki, jak: transport, rolnictwo i leœnictwo, energetyka,
turystyka oraz budownictwo. Wskazano ponadto na korzyœci p³yn¹ce dla PKB
z tytu³u podatków generowanych przez dodatkowe obroty portów morskich,
mo¿liwe dziêki realizacji koncepcji zagospodarowania dolnej Wis³y. W kontekœcie
oceny metod pomiaru efektów realizacji koncepcji zagospodarowania dolnej
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Wis³y oraz przyjêtego podejœcia do problematyki podzia³u nak³adów s³uszne
jest stwierdzenie Autorów (s. 35): „Wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe, inwestycja kompleksowa powinna byæ oceniana ca³oœciowo, bez stosowania sztucznych
podzia³ów zniekszta³caj¹cych istotê tego przedsiêwziêcia, które nie jest przecie¿
sum¹ inwestycji jednozadaniowych, a jedn¹ inwestycj¹, realizuj¹c¹ jedynie ró¿ne cele”.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e w poszczególnych etapach badawczych jasno i precyzyjnie okreœlono przedmiot i zakres badañ. Sekwencja wyodrêbnionych etapów i struktura podrozdzia³ów jest logiczna, uporz¹dkowana
i stanowi spójn¹ ca³oœæ. Zaproponowany przez Autorów uk³ad opracowania
umo¿liwi³ osi¹gniêcie wynikaj¹cego z tytu³u pracy celu opracowania.

3. Uwagi szczegó³owe
Pod rozwagê Autorów opracowania przedk³adam propozycjê modyfikacji
tytu³u na nastêpuj¹cy: „Ekonomiczno-spo³eczne efekty zagospodarowania dolnej Wis³y”. Ponadto warto te bardzo interesuj¹ce rozwa¿ania poprzedziæ oddzielnym wstêpem.

4. Ocena koñcowa
Opracowanie jest oryginalnym dorobkiem Autorów. Stworzyli wartoœciowe
opracowanie o charakterze naukowo-badawczym, przedstawiaj¹ce teoretyczne
i metodyczne przes³anki analizy, ekonomizacji i oceny spo³eczno-ekonomicznych efektów inwestycji realizowanych na œródl¹dowych drogach wodnych, na
przyk³adzie dolnej Wis³y.
Publikacja wyra¿a nowoczesne podejœcie do zadañ i misji publikacji naukowej. Przes¹dza o tym wysoka wartoœæ naukowa, poznawcza i aplikacyjna opracowania, a tak¿e charakteryzuj¹ca je jasnoœæ wywodu w przedmiocie badañ
o du¿ym stopniu z³o¿onoœci, bogata faktografia oraz wyszukana szata graficzna.
Rozwa¿ania oparte s¹ na najnowszej, starannie dobranej literaturze przedmiotu
oraz Ÿród³ach danych statystycznych.
Rzetelna analiza kosztów i korzyœci zagospodarowania dolnej Wis³y weryfikuje wiele pogl¹dów na temat op³acalnoœci zagospodarowania dróg wodnych
i wykazuje wysokie efekty spo³eczno-ekonomiczne przedsiêwziêcia, nisk¹ wra¿liwoœæ inwestycji na zmiany uwarunkowañ oraz szanse realizacji ze wzglêdu na
wymagane relatywnie niskie roczne nak³ady inwestycyjne. Wyniki dociekañ badawczych Autorów mog¹ byæ podstaw¹ decyzji gospodarczych prowadz¹cych
do efektywnego zagospodarowania tej drogi wodnej oraz przewodnikiem metodycznym dla programu rozwoju dróg wodnych œródl¹dowych w Polsce.
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Dziêki wskazanym walorom naukowym i poznawczym celowe jest opublikowanie opracowania. Zainteresuje ono œrodowiska naukowe (ekonomiczne
i techniczne), studentów specjalnoœci transportu i logistyki, polityków, samorz¹dowców oraz krêgi biznesu. Publikacja powinna zainteresowaæ szczególnie
grupy interesariuszy potencja³u dróg wodnych, zw³aszcza z obszaru transportu,
energetyki, gospodarki wodnej, turystyki, rolnictwa i leœnictwa oraz rozwoju
regionalnego.
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I RYSZARDA ROLBIECKIEGO
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Dlaczego powsta³a ta ksi¹¿ka?
O Wiœle wiemy naprawdê du¿o, zarówno w aspekcie technicznym, jak i œrodowiskowym. Wis³ê jako drogê wodn¹ istotn¹ dla pañstwa doceniono ju¿ w XV
wieku. W okresie najwiêkszego rozkwitu Polski i Gdañska, czyli w wieku XVI
i XVII, wymiana handlowa Rzeczypospolitej odbywa³a siê g³ównie przez port
w Gdañsku obs³uguj¹cy 85% eksportu i 75% importu Rzeczypospolitej. Wartoœæ
obrotów gdañskiego portu stanowi³a 20–30% obrotów ca³ego regionu Morza
Ba³tyckiego.
W XIX wieku uregulowano Wis³ê na terenie zaboru pruskiego, od miejscowoœci Silno do ujœcia. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, w okresie miêdzywojennym, powsta³y pierwsze plany zagospodarowania Wis³y i wykorzystania
jej do celów gospodarczych, energetycznych i rekreacyjnych. By³y to jednak tylko
plany, których realizacjê przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej. Po wojnie, w nowym uk³adzie geograficznym kraju, centralne po³o¿enie Wis³y stanowi³o bardzo
istotn¹ mo¿liwoœæ gospodarczego wykorzystania rzeki w przysz³oœci. Powsta³o
wiele planów budowy nowych obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych. Pierwsza po wojnie koncepcja kaskady stopni energetyczno-¿eglugowych
dolnej Wis³y – KDW – powsta³a w 1957 r. jako opracowanie Polskiej Akademii
Nauk i Hydroprojektu. Z ca³ej kaskady zrealizowano tylko jeden stopieñ
piêtrz¹cy, W³oc³awek, którego budowê zakoñczono w 1970 r.
Wieloletnie zaniedbywanie gospodarki wodnej oraz jej marginalizowanie,
zw³aszcza w kontekœcie radykalizacji postaw organizacji proekologicznych, a tak¿e
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podejœcie bran¿owe w systemie administrowania Pañstwem sprawi³y, ¿e niezbêdne w gospodarce wodnej mechanizmy koordynacyjne ca³kowicie zawiod³y.
Skutek jest taki, ¿e nie wykorzystujemy potencja³u gospodarczego naszych
rzek, co ma konsekwencje nie tylko ekonomiczne, ale tak¿e spo³eczne i œrodowiskowe.
Zdaniem wielu specjalistów jedynie budowa zwartej kaskady jest sensownym
sposobem kompleksowego zagospodarowania Wis³y na odcinku od Warszawy do
Tczewa. Ka¿dy ze stopni osobno i wszystkie razem bêd¹ mieæ charakter wielofunkcyjny, co pozwoli na wykorzystanie wszystkich bogactw, jakie niesie jedenasta pod wzglêdem d³ugoœci rzeka w Europie. Kaskada dolnej Wis³y bêdzie zatem przedsiêwziêciem, które:
– zlikwiduje zagro¿enie powodzi¹,
– zwiêkszy retencjê sp³ywu powierzchniowego i umo¿liwi nawadnianie terenów o najwiêkszym niedoborze wody w okresie wegetacyjnym, czyli na Mazowszu, Kujawach i Wielkopolsce,
– umo¿liwi po³¹czenie portu w Gdañsku z centrum kraju,
– umo¿liwi wykorzystanie potencja³u hydroenergetycznego – 50% zasobów
krajowych,
– z³agodzi problemy transportowe miast,
– przyczyni siê do rozwoju gospodarczego terenów nadwiœlañskich.
Jak widaæ, katalog korzyœci jest naprawdê imponuj¹cy. Analiza aktów prawnych wykaza³a, ¿e budowa kaskady w obszarze Natura 2000, obwarowana
wprawdzie szeregiem wymogów o charakterze œrodowiskowym, jest jednak
mo¿liwa. Pozosta³o zatem kluczowe pytanie, czy taka inwestycja jest op³acalna?
Na to pytanie nie by³o odpowiedzi. Energa zwróci³a siê zatem do uznanego,
nie tylko w Polsce, zespo³u z Uniwersytetu Gdañskiego z propozycj¹ przyjêcia
zlecenia na wypracowanie odpowiedzi. Propozycja zosta³a przyjêta i w ten sposób powsta³o bardzo wa¿ne i oczekiwane, zarówno w krêgach decydentów, jak
i w wielu œrodowiskach zawodowych, opracowanie „Spo³eczno-ekonomiczne
skutki zagospodarowania dolnej Wis³y”.
Praca sk³ada siê z czterech etapów, które w ksi¹¿ce mo¿e nale¿a³oby nazwaæ
rozdzia³ami:
– Etap I. Spo³eczno-ekonomiczne przes³anki zagospodarowania dolnej Wis³y.
– Etap II. Badanie popytu na przewozy drog¹ wodn¹ doln¹ Wis³¹.
– Etap III. Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania
dolnej Wis³y.
– Etap IV. Wp³yw kaskady dolnej Wis³y na PKB, wyra¿ony w mln PLN.
W Etapie I omówiono korzyœci p³yn¹ce z zagospodarowania dolnej Wis³y
oraz zagro¿enia zwi¹zane z zaniechaniem podjêcia tych prac. Bardzo mocno zosta³o podkreœlone, ¿e w gospodarce wodnej nie ma inwestycji infrastrukturalnych jednozadaniowych. Inwestycje kompleksowe (wielozadaniowe) posiadaj¹
wy¿sz¹ efektywnoœæ, poniewa¿:
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– cele takich inwestycji s¹ zgodne z celami ogólnogospodarczymi (umo¿liwiaj¹
wybór wariantu inwestycji najkorzystniejszego z punktu widzenia ca³ej gospodarki);
– nak³ady na realizacjê inwestycji kompleksowych s¹ mniejsze od sumy
nak³adów na realizacjê rozwi¹zañ jednozadaniowych.
Na poparcie tych stwierdzeñ przytoczono wiele przyk³adów rozwi¹zañ
europejskich i, niestety, z powodów niezale¿nych od autorów, bardzo nielicznych polskich.
Za bardzo wa¿ne uwa¿am przedstawienie idei zrównowa¿onego rozwoju,
co oznacza w³aœciwe wywa¿enie proporcji miêdzy aspektem spo³ecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Obecnie bardzo czêsto mamy do czynienia z ocen¹
inwestycji przy zastosowaniu tylko jednego kryterium i nieuwzglêdnianie pozosta³ych, co oczywiœcie narusza tê zasadê. Skutek jest taki, ¿e mamy ró¿nego
rodzaju niepotrzebne konflikty, a w konsekwencji niemo¿noœæ uzgodnienia stanowisk pomiêdzy stronami i blokadê przedsiêwziêcia.
Kolejnym wa¿nym w¹tkiem jest omówienie koniecznoœci rozwi¹zania narastaj¹cych problemów zwi¹zanych z obs³ug¹ zaplecza portów morskich Gdañska
i Gdyni. Aktualnie w obs³udze zaplecza uczestniczy jedynie transport samochodowy i kolejowy. Brak trzeciego korytarza transportowego mo¿e zagroziæ
konkurencyjnoœci tych portów, a w konsekwencji mo¿e w znacznym stopniu
oznaczaæ zmarnowanie ju¿ ponoszonych i planowanych wydatków na rozbudowê suprastruktury portowej.
Etap I koñczy akapit o konsekwencjach zaniechania rozwoju œródl¹dowych
dróg wodnych, czyli o bezpowrotnej utracie szans na:
– zrównowa¿ony rozwój gospodarki,
– uzyskanie przez dynamicznie rozwijaj¹ce siê polskie porty morskie dominuj¹cej pozycji na Ba³tyku,
– stymulowanie rozwoju regionalnego.
Jak widaæ, przes³anki do zagospodarowania dolnej Wis³y s¹ bardzo istotne,
nasuwa siê wiêc pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na przewozy drog¹
wodn¹? OdpowiedŸ zawiera Etap II.
Po omówieniu metod badania popytu na przewozy ³adunków i pasa¿erów
przedstawiono krytyczn¹ analizê prognoz popytu na przewozy podanych
przez oœrodki miêdzynarodowe i krajowe. Niezale¿nie od ró¿nic liczbowych pomiêdzy prognozami panuje pe³na zgoda, ¿e przewozy drog¹ morsk¹, a zatem
i prze³adunki w portach morskich, bêd¹ ros³y. Dynamika wzrostu popytu na
przewozy w poszczególnych regionach czy krajach bêdzie oczywiœcie ró¿na, ale
wszêdzie najszybciej bêdzie ros³o zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe.
W ten trend œwiatowy doskonale wpisuj¹ siê porty morskie Gdañska i Gdyni, które planuj¹ zwiêkszenie prze³adunków do 2030 r. do:
– 99,6 mln ton, w porcie Gdañsk – wobec 32,4 mln ton w 2014 r.,
– 37,1 mln ton, w porcie Gdynia – wobec 19,4 mln ton w 2014 r.
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Podane wielkoœci zawarte s¹ w scenariuszu prawdopodobnym i oznaczaj¹
trzykrotny wzrost prze³adunków w porcie Gdañsk i prawie dwukrotny w porcie
Gdynia. Podjête obecnie inwestycje w obu portach pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e podane prognozy bêd¹ spe³nione. W tym miejscu powstaje pytanie, czy tak¹ masê
towarow¹ bêdzie mo¿na obs³u¿yæ bez udzia³u drogi wodnej. Podane przyk³ady
rozwi¹zañ transportu zaplecza w portach europejskich, takich jak Rotterdam,
Amsterdam, Antwerpia czy Hamburg, pokazuj¹ ró¿norodnoœæ przyjmowanych
rozwi¹zañ, jednak¿e w ka¿dym przypadku transport wodny œródl¹dowy ma
istotne i stale rosn¹ce znaczenie. Rozwa¿ania dotycz¹ce popytu na przewozy
³adunków doln¹ Wis³¹ doprowadzi³y Autorów do nastêpuj¹cego oszacowania:
popyt na przewozy doln¹ Wis³¹ wyniesie rocznie co najmniej 12 mln ton. Jest to
wielkoœæ ustalona na podstawie wyników badañ ankietowych wœród przedsiêbiorstw, których lokalizacja, wielkoœæ i struktura produkcji s¹ podstaw¹ wnioskowania o tym, ¿e ich potrzeby transportowe powinny byæ obs³ugiwane przez
transport wodny œródl¹dowy.
Realnoœæ podanego oszacowania zosta³a zweryfikowana metod¹ analogii
opart¹ na porównaniu Gdañska i Gdyni z Hamburgiem, a Wis³y z £ab¹. Takie
porównanie pomimo istniej¹cych ró¿nic jest w pe³ni uprawnione. Analiza danych z okresu 2012–2013 wykaza³a, ¿e obci¹¿enie przewozami dolnej £aby,
a wiêc wy³¹cznie w celu obs³ugi portu Hamburg, wynosi³o 9–12 mln ton.
Etap II koñczy analiza popytu na przewozy pasa¿erskie ¿eglug¹ œródl¹dow¹
w rejonie dolnej Wis³y, której wyniki s¹ nastêpuj¹ce: przewozy turystyczne drogami wodnymi w rejonie dolnej Wis³y wynios¹ rocznie oko³o 4,5 mln pasa¿erów
w wariancie minimalnym. Ten wynik porównano z przewozami drogami wodnymi w rejonie £aby, które wynosz¹ 9 mln osób rocznie. To porównanie pokazuje, ¿e przyjêto bardzo ostro¿ne (zachowawcze) oszacowanie. Jest zatem bardzo prawdopodobne, ¿e istniej¹ du¿e rezerwy rozwojowe, czyli bêdzie lepiej,
a nie gorzej.
Etap III zatytu³owany „Szacunek kosztów i korzyœci kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y” jest szczególnie interesuj¹cy z punktu widzenia
zamawiaj¹cego. Zawiera bowiem odpowiedŸ na kluczowe pytanie dotycz¹ce
kaskady dolnej Wis³y: czy ta inwestycja jest op³acalna?
Na Etap III sk³adaj¹ siê cztery czêœci. W czêœci pierwszej omówiono metodykê
badañ efektywnoœci inwestycji, g³ównie w odniesieniu do obszaru gospodarki
wodnej, oraz problem ryzyka inwestycyjnego i zwi¹zan¹ z tym analizê wra¿liwoœci.
W czêœci drugiej oszacowano koszty zagospodarowania dolnej Wis³y, w tym:
– koszty utrzymania w wariancie bezinwestycyjnym,
– nak³ady inwestycyjne na zagospodarowanie dolnej Wis³y,
– koszty utrzymania w wariancie inwestycyjnym,
– koszty netto projektu (koszty przyrostowe).
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W czêœci trzeciej podano szacunek korzyœci w:
transporcie i turystyce,
ochronie przeciwpowodziowej,
energetyce wodnej,
zaspokajaniu potrzeb wodnych,
rozwoju spo³eczno-gospodarczym, w tym regionalnym.
Czêœæ czwarta to analiza wyników, na któr¹ sk³adaj¹ siê:
– zestawienie kosztów i korzyœci zagospodarowania dolnej Wis³y,
– analiza wskaŸnikowa op³acalnoœci zagospodarowania dolnej Wis³y,
– analiza wra¿liwoœci inwestycji.
Do analizy op³acalnoœci kaskady dolnej Wis³y przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
– KDW tworzy 10 stopni – W³oc³awek + 9,
– koszt budowy 9 stopni – 31,5 mld PLN,
– czas budowy – 30 lat,
– czas budowy 1 stopnia – 5 lat,
– jednoczeœnie mo¿na budowaæ maks. 2 stopnie.
Metodykê badañ efektywnoœci ekonomicznej inwestycji oparto na:
– analizie op³acalnoœci projektu z punktu widzenia gospodarki i spo³eczeñstwa,
– zasadzie przyrostowoœci, czyli porównaniu stanu nierealizowania inwestycji
i stanu osi¹gniêtego w wyniku realizacji przedsiêwziêcia,
– przyjêciu okresu odniesienia 30 lat,
– wspó³czynniku dyskontowym, który umo¿liwia sprowadzenie wartoœci przep³ywów finansowych z poszczególnych okresów do wartoœci bie¿¹cej (na rok
rozpoczêcia inwestycji),
– przyjêciu 5% spo³ecznej stopy dyskontowej zalecanej w okresie 2014–2020
przez Komisjê Europejsk¹ w przypadku du¿ych projektów w pañstwach
cz³onkowskich objêtych polityk¹ spójnoœci,
– oszacowaniu wartoœci rezydualnej.
Do oceny op³acalnoœci w odniesieniu do efektów wymiernych wykorzystano
dwa wskaŸniki:
– ENPV (Economic Net Present Value) – ekonomiczna wartoœæ bie¿¹ca projektu;
wskaŸnik ten s³u¿y do decyzji o przyjêciu b¹dŸ odrzuceniu projektu, je¿eli
ENPV 0, to projekt jest korzystny z punktu widzenia ekonomiczno-spo³ecznego;
– B/C (Benefits Costs Ratio), okreœlenie stosunku korzyœci do kosztów s³u¿y efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych; je¿eli B/C 1, projekt generuje
wiêcej korzyœci ni¿ kosztów.
ENPV kaskady dolnej Wis³y w okresie objêtym analiz¹ (30 lat), przy stopie
dyskontowej 5% oszacowano na poziomie 83,8 mld PLN, a wskaŸnik korzyœci/
koszty (B/C) na poziomie 6,11. Wielkoœci te œwiadcz¹ o wysokiej op³acalnoœci
tego przedsiêwziêcia pod wzglêdem ogólnospo³ecznym.
–
–
–
–
–
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Gdy uwzglêdni siê dodatkowo efekty trudno wymierne, takie jak:
– wdra¿anie standardów unijnych w Polsce,
– przyspieszenie rozwoju gospodarczego,
– zaspokojenie potrzeb spo³ecznych,
op³acalnoœæ przedsiêwziêcia jeszcze wzroœnie. Ponadto nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e te efekty trudno wymierne mog¹ w okreœlonych warunkach spo³eczno-gospodarczych mieæ priorytetowe znaczenie dla gospodarki.
W celu oceny ryzyka inwestycji, jak¹ jest kaskada dolnej Wis³y, Autorzy
przeprowadzili analizê wra¿liwoœci. Okaza³o siê, ¿e inwestycja jest obarczona
jedynie niewielkim ryzykiem.
Na Etap IV „Wp³yw kaskady dolnej Wis³y na PKB, wyra¿ony w mln PLN”
sk³adaj¹ siê trzy czêœci. W czêœci pierwszej omówiono istotê produktu krajowego brutto oraz metody jego kalkulacji, czyli:
– metodê wydatkow¹,
– metodê wartoœci dodanej,
– metodê dochodow¹.
Do oceny wp³ywu realizacji KDW na PKB Autorzy przyjêli metodê wydatkow¹ i
metodê wartoœci dodanej.
W czêœci drugiej dokonano analizy dotychczasowych zmian PKB w Polsce
i w regionach po³o¿onych nad doln¹ Wis³¹. Z przeprowadzonej analizy wynika,
¿e pomimo wy¿szego tempa wzrostu PKB w Polsce ni¿ przeciêtnie w krajach
UE w 2014 r. PKB Polski na jednego mieszkañca w relacji do œredniej unijnej
znajdowa³ siê na 23 miejscu wœród krajów UE. Autorzy stawiaj¹ tezê, ¿e „zmniejszanie dystansu poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce, a w efekcie dysproporcji pomiêdzy PKB na 1 mieszkañca, bêdzie w du¿ym stopniu uzale¿nione od
stworzenia odpowiedniego potencja³u infrastrukturalnego, w tym infrastruktury
transportowej, która jest jednym z podstawowych czynników determinuj¹cych
konkurencyjnoœæ gospodarki”.
Podkreœlono znaczenie du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych w kreowaniu
efektów mno¿nikowych. Przedsiêwziêcia takie oznaczaj¹ wzrost zatrudnienia
nie tylko w bezpoœrednich pracach inwestycyjnych, ale i w ca³ym otoczeniu.
Budowa i eksploatacja KDW bêdzie pozytywnie oddzia³ywaæ na wzrost gospodarczy w regionach po³o¿onych nad doln¹ Wis³¹.
W czêœci trzeciej oszacowano wp³yw realizacji KDW na PKB w kraju i w regionach zlokalizowanych nad doln¹ Wis³¹. Z oszacowania przyrostu PKB metod¹
wydatkow¹ wynika, ¿e „wielkoœæ wydatków ró¿nych dziedzin gospodarki
zwi¹zanych z realizacj¹ KDW, ³¹cznie z nak³adami inwestycyjnymi, bêdzie
kszta³towa³a siê na poziomie od 3,2 do 10,1 mld PLN w ostatnim roku inwestycji”.
W oszacowaniu przyrostu PKB metod¹ wartoœci dodanej okreœlono wp³yw
budowy KDW na transport, rolnictwo i leœnictwo, energetykê, turystykê i budownictwo.
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Budowa KDW umo¿liwi zwiêkszenie obrotów portów Gdañska i Gdyni,
a wynikaj¹ce z tego podatki bêd¹ g³ównym Ÿród³em korzyœci dla pañstwa. Wysokoœæ dochodów pañstwa z tytu³u zwiêkszonych obrotów portowych mo¿e
wzrosn¹æ rocznie do 11,8 mld PLN po zakoñczeniu budowy.

Podsumowanie
W mojej ocenie praca „Spo³eczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania
dolnej Wis³y” stanowi prze³om w tocz¹cej siê od wielu lat dyskusji o op³acalnoœci
kompleksowego zagospodarowania dolnej Wis³y. Zebrane materia³y i dokonana
analiza jednoznacznie wykaza³a bardzo wysok¹ op³acalnoœæ tego przedsiêwziêcia przy niewielkim ryzyku inwestycyjnym.
Wniosek koñcowy mo¿e byæ tylko jeden: nale¿y jak najszybciej przyst¹piæ
do budowy tej niezwykle wa¿nej dla Polski inwestycji.

