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WPROWADZENIE
Przedstawiony numer „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka” jest poœwiêcony problematyce wspó³czesnych
badañ transportowych i wyzwañ rozwoju transportu. Zagadnienia te przez 45 lat
by³y przedmiotem zainteresowañ Profesora Jana Burnewicza zwi¹zanego zawodowo z Wydzia³em Ekonomicznym Uniwersytetu Gdañskiego, który jednoczeœnie
obchodzi jubileusz 70-tych urodzin. Z tej okazji niniejsz¹ publikacjê dedykujemy Jubilatowi. W celu Jego uhonorowania w pierwszej czêœci publikacji umieszczono dwa artyku³y przedstawiaj¹ce sylwetkê i osi¹gniêcia Profesora oraz Jego
wk³ad w kszta³towanie polskiej polityki transportowej w latach 1993–1997.
Autorzy poszczególnych artyku³ów to pracownicy naukowi, którzy na swojej
drodze naukowej i zawodowej mieli okazjê wspó³pracowaæ z Profesorem. Nale¿y do nich zarówno ca³y zespó³ stworzonej przez Jubilata w 1991 r. Katedry
Badañ Porównawczych Systemów Transportowych (od stycznia 2017 r. Katedry
Ekonomiki Transportu), wychowankowie Profesora oraz osoby, które spotka³y
Go na swej drodze w roli promotora prac doktorskich oraz recenzenta prac
habilitacyjnych i postêpowañ profesorskich. Artyku³y przygotowali równie¿ zaprzyjaŸnieni profesorowie z innych oœrodków naukowych, którzy przez wiele
lat œciœle wspó³pracowali z Jubilatem. Przedstawione artyku³y wpisuj¹ siê w obszary wspó³czesnych badañ transportowych, wœród których mo¿na wymieniæ
cztery bloki tematyczne stanowi¹ce merytoryczn¹ strukturê publikacji:
– teoretyczne koncepcje wspó³czeszych badañ transportowych,
– metodyka badañ transportowych,
– wyzwania regulacyjne wspó³czesnego transportu,
– wyzwania ga³êziowe w transporcie.
Szczególnie podziêkowania sk³adamy Jubilatowi za przygotowanie artyku³u
z innowacyjnego obszaru badawczego – racjonalnoœci w transporcie.
W imieniu wszystkich Autorów sk³adamy Szanownemu Jubilatowi serdeczne podziêkowania za wiele lat owocnej wspó³pracy. Dziêkujemy za zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ Katedry, Wydzia³u
Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdañskiego. Za³¹czamy równie¿ serdeczne
¿yczenia dalszych sukcesów w twórczej dzia³alnoœci naukowej oraz zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci w realizacji swoich pasji w ¿yciu osobistym.
El¿bieta Adamowicz
Barbara Paw³owska

.
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W DRODZE DO INNOWACJI – DROGA MISTRZA1
Z jakich dat
uk³ada swój kalendarz
rzeczywisty œwiat?
Hanna G. Adamkiewicz-Drwi³³o2

Wprowadzenie
Czas zdecydowanie biegnie zbyt szybko, ale przychodz¹ chwile, kiedy warto siê
zatrzymaæ i spojrzeæ na ¿ycie przez szeroki obiektyw wspomnieñ. Niew¹tpliwie
tak¹ chwil¹ jest jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej. Przedstawienie sylwetki tak znamienitej osoby, jak¹ jest Prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz,
nie jest zadaniem ³atwym. Wszechstronnoœæ zainteresowañ naukowych, bogaty
dorobek naukowy i organizacyjny, dzia³alnoœæ na p³aszczyŸnie krajowej i europejskiej, a wreszcie liczne umiejêtnoœci, pasje i zami³owania Jubilata to g³ówne
w¹tki, których rozwiniêcie wymaga³oby stworzenia du¿ej monografii przedstawiaj¹cej pe³niê ¿ycia Profesora, w ciekawych czasach du¿ych zmian politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. Z tego wzglêdu ogromnym wyzwaniem
jest pokazanie osoby Profesora na paru stronach artyku³u. Inspiracj¹ tematu
opracowania jest osobowoœæ Szanownego Jubilata, nieustannie bêd¹cego w drodze w ró¿nych wymiarach tego s³owa, a jednoczeœnie pozostaj¹cego otwartym
na szerokie horyzonty wyzwañ otaczaj¹cej Go rzeczywistoœci, gotowego do podejmowania ryzyka wdra¿ania wszelkich innowacji. Trudne sprawy i nowe
tematy naukowe to wyzwania dla Profesora, które pobudzaj¹ ciekawoœæ prawdziwego naukowca i staj¹ siê inspiracj¹ do nieustannego rozwoju. Poszukuj¹c
rozwi¹zañ istniej¹cych problemów, jest niedoœcignionym mistrzem w zg³êbianiu
praw tego œwiata, badaniu otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. Zaskakuje kolejnymi
tematami badañ naukowych, staj¹c siê prekursorem nowych kierunków badaw1

2

Informacje przedstawione w artykule s¹ oparte na wspomnieniach Profesora Jana Burnewicza
oraz zachowanym materiale faktograficznym.
H.G. Adamkiewicz-Drwi³³o, Moje siebie ogl¹danie, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2011.
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czych. Jest niekwestionowanym autorytetem naukowym i dydaktycznym œrodowiska ekonomistów oraz transportowców, a przy tym cz³owiekiem niezwykle
skromnym, niezabiegaj¹cym o splendory i w³adzê, wykorzystuj¹cym liczne
umiejêtnoœci i realizuj¹cym swoje pasje.
Osobiœcie zachêcam Jubilata do przygotowania monografii wspomnieñ z bardzo
ciekawego ¿ycia, osadzonego w ogromnych przemianach politycznych, spo³ecznych i gospodarczych Polski.

1. Geneza wytrwa³oœci, pracowitoœci i zami³owania do innowacji
Jan Burnewicz urodzi³ siê 12 czerwca 1947 r. w Zabrodziu w powiecie sokólskim w województwie bia³ostockim. W latach 1954–1961 zdobywa³ wiedzê
w szkole podstawowej w Zabrodziu, ³¹cz¹c czas nauki z licznymi pracami pozalekcyjnymi. ¯ycie w powojennej Polsce nie by³o ³atwe. Ju¿ od 6-ego roku ¿ycia
a¿ do matury ¿elaznym obowi¹zkiem by³o wypasanie krów i owiec. Odbywa³o
siê to dwa razy dziennie: od 6-ej do 9-ej rano i od 17-ej do 20-ej po po³udniu. Do
g³ównych zajêæ pozalekcyjnych w szkole podstawowej nale¿a³o równie¿ poganianie koni w kieracie (przy om³otach), po³ów ryb k³oml¹ w rzece Kumia³ce,
praca na polu przy ¿niwach i wykopkach. Przez ca³¹ szko³ê podstawow¹,
w d³ugie zimowe wieczory odrabianie lekcji odbywa³o siê przy lampie naftowej.
Rodzinna wieœ Zabrodzie zosta³a zelektryfikowana dopiero w 1962 r.
Z pokolenia na pokolenie ktoœ z rodziny by³ so³tysem. W domu rodzinnym
zachowa³o siê zakonspirowane w czasie wojny radio na s³uchawki – odbiornik
kryszta³kowy ECHO, który przed wojn¹ by³ przeznaczony do radiofonizacji
wsi. Innowacj¹ w domu by³o bateryjne radio Juhas, które pojawi³o siê w 1958 r.
Wa¿nym udogodnieniem technicznym by³ silnik spalinowy – zast¹pi³ konie
w kieracie i s³u¿y³ zarówno do prac w stodole, jak i do napêdzania pi³y tarczowej (krajzegi) przy ciêciu drewna. Dum¹ Jubilata by³ zakupiony w 1960 r.
w ³ódzkim sklepie sprzeda¿y wysy³kowej pierwszy aparat fotograficzny polskiej
produkcji ALFA, który mia³ tak twardy spust migawki, ¿e wszystkie zdjêcia by³y
poruszone. Tak zaczê³a siê znana wszystkim wielka pasja fotograficzna Jubilata.
W latach 1961–1965 Profesor kontynuowa³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Suchowoli. Wieœ ta zawsze mia³a wszystkie funkcje ma³ego miasteczka.
W czasach nauki w tutejszym liceum nikt nie wiedzia³, ¿e Suchowola jest geograficznym centrum Europy. Odkryto to i upamiêtniono dopiero w latach 90.
Szczególny wp³yw na póŸniejsz¹ karierê naukow¹ Jubilata wywar³o zami³owanie do jêzyka francuskiego.
Ogromnym wyzwaniem by³o wyrwanie siê z domu na egzaminy wstêpne
do Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Sopocie wbrew decyzjom rodziny, która nie
wierzy³a w umiejêtnoœci Jubilata. Ojciec i starszy brat stanowczo uwa¿ali, ¿e Jego
w³aœciwe miejsce jest w gospodarstwie. Ku ogromnemu zdziwieniu ca³ej rodziny
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w czasie ¿niw przyszed³ na pole znajomy listonosz i przyniós³ wiadomoœæ
o przyjêciu na studia, przyznaniu stypendium i miejsca w domu studenckim.
Od tej pory ¿ycie Jubilata diametralnie siê zmieni³o.

2. Stopnie kariery naukowej i zawodowej

1999
profesor zwyczajny
1994
1983
1973
1970

tytu³ profesora
nauk ekonomicznych

doktor habilitowany
nauk ekonomicznych

doktor
nauk ekonomicznych

magister ekonomii

Rysunek 1. Stopnie kariery Profesora Jana Burnewicza
ród³o: Opracowanie w³asne.

Szacowny Jubilat wy¿sze studia ekonomiczne rozpocz¹³ 1 paŸdziernika 1965 r.
na Wydziale Morskim by³ej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej (WSE) w Sopocie,
wybieraj¹c kierunek transport morski. Dyplom magistra ekonomii uzyska³ 9 marca
1970 r. z wynikiem bardzo dobrym, przedstawiaj¹c pracê magistersk¹ napisan¹
pod kierunkiem prof. dr Remigiusza Zaorskiego W³aœciwoœci s¹dów karnych rozstrzygaj¹cych w sprawach wypadków nawigacyjnych na morzu pe³nym.
Studia Jubilat skutecznie ³¹czy³ ze sportem wyczynowym. Od drugiego roku
by³ zawodnikiem Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Uzyska³ tzw. kartê
sztywn¹ PZL opatrzon¹ numerem 29 600, zobowi¹zuj¹c¹ do brania udzia³u
w zawodach lekkoatletycznych. Do osi¹gniêæ sportowych nale¿y zaliczyæ: bieg
na 100 m – 11,2 s, rzut dyskiem – 56 m, dodatkowo w ciê¿arach: wyciskanie – 70 kg,
rwanie – 110 kg, podrzut – 150 kg. Ówczeœnie studenci æwiczyli mêstwo na szkoleniach wojskowych, które zaczyna³y siê od drugiego semestru. Po drugim i czwartym roku w czasie wakacji obowi¹zkiem by³y dwa miesiêczne obozy wojskowe na
poligonie. Studenci WSE zostali przydzieleni do artylerii. Szanowny Jubilat zdoby³ doœwiadczenie i w tym zakresie, strzelaj¹c z ró¿nych typów armat (ponad
300 wystrzelonych pocisków).
Po uzyskaniu dyplomu magistra podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu kariery
naukowej i 1 paŸdziernika 1970 r. zosta³ studentem Studiów Doktoranckich Gospodarki Morskiej specjalizacji ekonomika transportu na nowo utworzonym
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Uniwersytecie Gdañskim na Wydziale Ekonomiki Transportu. Pierwsze kroki
kariery naukowej Jubilat stawia³ pod opiek¹ prof. dr hab. Andrzeja Piskozuba.
Stopieñ naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyska³ 1 lutego 1973 r. po
z³o¿eniu przypisanych egzaminów oraz na podstawie przed³o¿onej rozprawy
doktorskiej pod tytu³em Komplementarna i substytucyjna rola transportu ruroci¹gowego w stosunku do transportu morskiego (dyplom NR 89). Recenzentem z wydzia³u by³ prof. dr hab. S³awomir Borowicz, natomiast spoza wydzia³u prof. dr
hab. Ignacy Tarski.
Stopieñ doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki
transportu nadano Jubilatowi uchwa³¹ Rady Wydzia³u Ekonomiki Transportu
Uniwersytetu Gdañskiego w dniu 27 wrzeœnia 1983 r. na podstawie przewodu
habilitacyjnego i rozprawy Wp³yw cen transportu na wytwarzanie, dystrybucjê i ceny
towarów. Po uzyskaniu habilitacji Minister Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki pismem z dnia 30 marca 1984 r. powo³a³ dr hab. Jana Burnewicza na stanowisko docenta w Uniwersytecie Gdañskim.
Po habilitacji w 1983 r. zainteresowania Jubilata kierowa³y siê w ró¿ne strony.
Dopiero po latach skrystalizowa³a siê œwiadomoœæ, ¿e najwiêcej jest warta wiedza, która bezpoœrednio czy poœrednio przydaje siê do tworzenia realnej innowacji: technicznej, spo³ecznej czy kulturowej.
Stanowisko profesora Uniwersytetu Gdañskiego Jubilat otrzyma³ 28 paŸdziernika 1991 r. Kolejnym krokiem w karierze by³ nadany przez Prezydenta RP Lecha
Wa³êsê 12 lipca 1994 r. tytu³ profesora nauk ekonomicznych za monografiê profesorsk¹ Transport EWG. Uwieñczeniem pracy naukowo-badawczej jest powo³anie w 1999 r. na stanowisko profesora zwyczajnego.
Profesor Jan Burnewicz od 1972 r. pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie
Gdañskim. Pocz¹tkowo w Katedrze Ekonomiki Transportu, a od roku 1991
w za³o¿onej przez siebie i przez 25 lat kierowanej (do roku 2016) Katedrze Badañ
Porównawczych Systemów Transportowych. W styczniu 2017 r. katedra ta zmieni³a nazwê, wracaj¹c do korzeni, i obecnie Jubilat pracuje w Katedrze Ekonomiki
Transportu kierowanej przez prof. UG dr hab. Monikê B¹k.
W roku 1985 by³ wspó³za³o¿ycielem Spó³dzielni „Doradca”, która zosta³a
za³o¿ona przez 12 ekonomistów i prawników, stanowi¹cych grupê okreœlan¹
czêsto mianem „gdañskich libera³ów”. Mieszcz¹ca siê w Sopocie Spó³dzielnia
„Doradca” zajmowa³a siê doradztwem ekonomicznym dla sektora spó³dzielczego,
zak³adaniem joint ventures, wartoœciowaniem pracy oraz doradztwem podatkowym. Funkcjê dyrektora powierzono Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu, póŸniejszemu premierowi RP.
Do dziœ wœród domowych rekwizytów Jubilata przechowa³a siê ca³kiem
sprawna maszyna do pisania Rheinmetall kupiona jako u¿ywana jesieni¹ 1969 r.
W latach 1969–1991 powsta³y na niej po kolei: praca magisterska, doktorat, habilitacja, ksi¹¿ka profesorska i mnóstwo innych tekstów. Obecne prace Jubilata s¹
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tworzone na innowacyjnym na Uniwersytecie Gdañskim sprzêcie i oprogramowaniu.

3. Wp³yw przyjaŸni francuskich na kszta³towanie drogi Mistrza
Ogromny wp³yw na kszta³towanie drogi naukowej Profesora wywar³ sta¿
habilitacyjny w Pary¿u w okresie grudzieñ 1974 – luty 1975 r. Dobra znajomoœæ
jêzyka francuskiego pozwoli³a Jubilatowi na zdobycie w 1974 r. stypendium
rz¹du francuskiego dla m³odych pracowników nauki. Po¿ytek naukowy tego
sta¿u by³ du¿y, ale wymaga³ wczesnego wstawania, by zaj¹æ dobre miejsce
w kolejce do czytelni Biblioteki Narodowej. Za oszczêdnoœci z mizernego stypendium uda³o siê nawet kupiæ pierwszy w ¿yciu kalkulator, który niestety ju¿
po roku przesta³ dzia³aæ. Có¿, do tej pory intensywnoœæ eksploatacji powoduje,
¿e sprzêt komputerowy Profesora amortyzuje siê w ci¹gu roku.
Kolejn¹ szans¹ mo¿liwoœci rozwoju zagranicznej wspó³pracy naukowej sta³
siê wyjazd z grup¹ studentów z Association Internationale des Étudiants en
Sciences Économiques et Commerciales (AIESEC) do Uniwersytetu Grenoble II
w listopadzie 1985 r. Podczas wyjazdu zawarto trwa³e kontakty naukowe z tamtejszym œrodowiskiem ekonomicznym pozwalaj¹ce prowadziæ wspólne badania
i nawi¹zywaæ ³añcuchowo kontakty z innymi oœrodkami.
W nastêpnych latach dziêki rekomendacji prof. Louisa Rebouda z Université
Grenoble II zosta³a zawi¹zana trwaj¹ca do dziœ wspó³praca naukowa i dydaktyczna z Laboratoire d’Economie des Transports (LET) w Lyonie. Dziêki skutecznej
rekomendacji profesora Maurice’a Bernadeta z LET francuskie Ministerstwo
Badañ i Technologii przyzna³o solidne stypendium naukowe, które pozwoli³o
odbyæ Profesorowi bardzo owocny pod wzglêdem naukowym 6-miesiêczny sta¿
badawczy (kwiecieñ–paŸdziernik 1991 r.) w Lyonie.
Szczególny wp³yw na karierê Jubilata wywar³o 10 lat miêdzynarodowych
seminariów naukowych w Barbizon (Francja). Seminaria naukowe w Barbizon
w latach 1991–1999 to jeden z najmilej wspominanych okresów w karierze naukowej Profesora. Owocne spotkania da³y Mu mo¿liwoœæ zaprzyjaŸnienia siê
z dziesi¹tkami badaczy oraz polityków zajmuj¹cych siê transportem w ró¿nych
krajach i instytucjach europejskich. Wartoœæ dodan¹ stanowi³o równie¿ urzekaj¹ce miejsce – s³ynna odwiedzana przez turystów wieœ malarzy po³o¿ona 70 km
od Pary¿a. Rezultatem dekady spotkañ naukowych w Barbizon by³a seria dziewiêciu
ksi¹¿ek wydawanych co roku pod redakcj¹ Christiana Reynauda. Nawi¹zanie
i zacieœnienie miêdzynarodowych kontaktów naukowych spowodowa³o poszerzenie spektrum zainteresowañ naukowych. Obok teorii ekonomiki transportu
nowym obszarem badañ i publikacji sta³a siê europejska integracja transportu.
G³ównymi promotorami miêdzynarodowej kariery naukowej Szanownego
Jubilata byli: prof. Maurice Bernadet oraz prof. Alain Bonafous z LET w Lyonie,

16

El¿bieta Adamowicz

prof. Werner Rothengatter z Uniwersytetu w Karlsruhe, Ch. Reynaud z Institut
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) w Pary¿u integruj¹cy naukowców z Europy Œrodkowej i Wschodniej we wspólnych przedsiêwziêciach badawczych transformacji gospodarczej i integracji europejskiej.

4. Dzia³alnoœæ na p³aszczyŸnie krajowej i europejskiej
Pierwsz¹ okazj¹ do oswojenia siê z atmosfer¹ wielkiej konferencji miêdzynarodowej by³ udzia³ Profesora w 1992 r. w „VI Œwiatowej Konferencji” organizowanej w ró¿nych miejscach na œwiecie co trzy lata przez World Conference on
Transport Research Society (WCTRS). W 1992 r. w konferencji wziê³o udzia³
1200 badaczy transportu z kilkudziesiêciu krajów. Przy okazji mo¿na by³o odbyæ
podró¿ miêdzy Lyonem a Creuzot poci¹giem TGV i otrzymaæ certyfikat przejazdu z prêdkoœci¹ 300 km/h.
W roku 1994 ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wydelegowa³o Profesora do reprezentowania Polski na posiedzeniu Komitetu
Transportu Wewnêtrznego ONZ w Genewie w dniu 26 wrzeœnia 1994 r.
Profesor Jan Burnewicz jest wybitnym autorytetem zapraszanym jako ekspert
miêdzynarodowy do wspó³pracy przy licznych projektach europejskich. Uczestnicz¹c w pracach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), rzetelnoœci¹ zdobywania i przetwarzania wiedzy przyczyni³ siê do postrzegania
Polski jako kraju wybitnych ekspertów. Praca na forum ECMT w latach
1995–2006 by³a jednym z najbardziej absorbuj¹cych zadañ naukowych Profesora. Najwiêcej wysi³ku wymaga³y prowadzone na tym forum dzia³ania na rzecz
liberalizacji europejskiego rynku transportu samochodowego. Zaszczytem by³y
zaproszenia do udzia³u z zamówionymi referatami na sympozja, seminaria
i tzw. Round Table organizowane przez ECMT. Nak³adem Wydawnictwa OECD
w latach 1995–2006 ukaza³a siê znaczna liczba publikacji zwartych, zawieraj¹cych opracowania Jana Burnewicza wykonanych na zamówienie ECMT.
Dzia³alnoœæ naukowa na rzecz International Road Transport Union (IRU) zosta³a zapocz¹tkowana w 1994 r. dziêki przyjaznym stosunkom z wêgierskimi
specjalistami od transportu samochodowego aktywnymi na forum tej organizacji. Zaszczytem dla Profesora by³o inauguracyjne wyst¹pienie na XXV Œwiatowym Kongresie IRU w Budapeszcie 22 maja 1996 r.
Jubilat do tej pory wspó³pracuje z organizacjami miêdzynarodowymi zajmuj¹cymi siê sprawami transportu: International Transport Forum (ITF), International Road Transport Union, Dyrekcj¹ Generaln¹ Mobilnoœci i Transportu Komisji
Europejskiej.
Profesor wniós³ te¿ istotny wk³ad w tworzenie ³adu rynkowego w polskim
transporcie i w przygotowanie go do integracji z systemem Unii Europejskiej.
W latach 1993–1995 przewodniczy³ zespo³owi specjalistów i przedstawicieli
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w³adz pañstwowych przygotowuj¹cych dokument Polityka transportowa i program dzia³ania w kierunku przekszta³cenia transportu w system dostosowany
do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó³pracy gospodarczej w Europie, który zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów 25 czerwca 1995 r.
(wiêkszoœæ celów tego dokumentu zosta³a w praktyce zrealizowana). W latach
1996–2000 Profesor i jego katedralni wspó³pracownicy brali aktywny udzia³
w przygotowaniu polskiego transportu do cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
sporz¹dzaj¹c dla resortu transportu bie¿¹ce analizy porównawcze dokumentów
transportowych UE i Polski, opracowania scenariuszy integracji polskiego transportu z UE, stworzyli tzw. dossier negocjacyjne na potrzeby negocjacji Polski
z UE w kwestiach transportowych oraz przeprowadzili analizy w zakresie ekonomicznych i spo³ecznych skutków integracji polskiego transportu z Uni¹. Oprócz
tego katedra zrealizowa³a prace badawcze dla w³adz rz¹dowych w zakresie ekonomicznej ewaluacji projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej i budowy autostrad, oceny poziomu obci¹¿eñ fiskalnych przedsiêbiorstw
transportowych i ich kondycji finansowej, prognoz rozwoju transportu w Polsce,
kierunków procesów innowacyjnych w transporcie. W latach 2003–2007 katedra
bra³a aktywny udzia³ w przygotowaniu rz¹dowych dokumentów niezbêdnych
do wdro¿enia systemu wykorzystania funduszy unijnych (pod kierunkiem
Profesora Jana Burnewicza): Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
(SPOT) 2004–2006, Strategii wykorzystania Funduszu Spójnoœci na lata 2004–2006
oraz opiniowaniu Programu Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013. Profesor
jest autorem lub wspó³autorem takich dokumentów pañstwowych jak: Polityka
transportowa (wersje z 1995, 2001 i 2005 r.) i Sektorowy Program Operacyjny
Transport na lata 2004–2006 oraz ekspertyz zwi¹zanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju transportu w Polsce i Unii Europejskiej.
W tworzeniu nowej wiedzy Jubilat k³adzie silny nacisk na symbiozê ujêæ teoretycznych i empirycznych, czego wyrazem by³o jego zaanga¿owanie w powstanie
wielu dokumentów programowych dla w³adz publicznych, które przyczyni³y
siê do przemian ustrojowych w Polsce i w innych krajach. I chocia¿ mistrzowski
kunszt matematyczny Profesora nie zosta³ doceniony na œwiadectwie dojrza³oœci
(tylko ocena dobra), to ¿ycie zweryfikowa³o tê pomy³kê – Profesor Jan Burnewicz jest autorem wielu opracowañ analitycznych, a Jego prognozy rozwoju
transportu sta³y siê podwalin¹ kszta³towania polskiej polityki transportowej.
Wyrazem uznania dla wiedzy w zakresie problematyki transportowej i logistycznej by³o powierzenie Jubilatowi funkcji kierownika panelu tematycznego
Transport w zespole realizuj¹cym w latach 2007–2008 Narodowy Program Foresight Polska 2020, którego realizacja pozwoli³a zaprogramowaæ priorytetowe
kierunki badañ naukowych w Polsce na najbli¿szych kilkanaœcie lat.
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5. Osi¹gniêcia naukowo-badawcze
Dociekliwoœæ naukowa Jubilata uwidoczni³a siê ju¿ w dzieciñstwie. W ówczesnym czasopiœmie dla dzieci „P³omyczek” interesuj¹ca by³a rubryka „Profesor
CoJak odpowiada”, do której pisa³ liczne listy z pytaniami i otrzymywa³ drukowane odpowiedzi.
Profesor Jan Burnewicz jest ekonomist¹ badaj¹cym systemy transportowe na
tle przemian gospodarczo-spo³ecznych oraz procesy innowacyjne, które uznaje
za g³ówn¹ formê zmian cywilizacyjnych pozwalaj¹cych na trwa³y i zrównowa¿ony wzrost jakoœci ¿ycia. Jest autorem ponad 500 prac naukowych, w tym:
53 ksi¹¿ek i rozdzia³ów w ksi¹¿kach, 114 artyku³ów naukowych, 132 referatów
na konferencjach naukowych, 134 raportów z niepublikowanych prac badawczych i 83 innych opracowañ naukowych. Nie sposób jest wymieniæ na ³amach
niniejszego opracowania wszystkich publikacji. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
– Polski rynek us³ug transportu samochodowego [w:] Polski rynek us³ug transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój, red. D. Ruciñska, PWE, Warszawa
2012,
– Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2011,
– Comparaison des systemes de transport [w:] Questions clés pour le transport en Europe,
red. M. Savy, Paris 2009,
– Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wp³yw na zagospodarowanie przestrzenne [w:] Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, red. T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa
2008,
– Liberalizacja i deregulacja a wzrost i rozwój transportu w Europie [w:] Liberalizacja
i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doœwiadczenia, red.
B. Liberadzki, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Warszawa–Poznañ 2007,
– Rozwój badañ ekonomicznych transportu [w:] Z badañ nad transportem i polityk¹
gospodarcz¹, red. S. Flejterski, E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2007,
– Deregulacja i odpolitycznienie transportu, „Transport i Komunikacja” 2007, nr 2,
– rozdzia³y 2.1., 2.2., 3.1., 4.3. [w:] Formy i metody finansowania infrastruktury
transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury
transportu, praca monograficzna, red. A.S. Grzelakowski, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005,
– Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci,
Warszawa 2005,

W drodze do innowacji – droga Mistrza

19

– Financing Motorways in Poland [w:] Procurement and Financing of Motorways in
Europe, eds. G. Ragazzi, W. Rothengatter, Elsevier, 2005 (wspó³autorka:
M. B¹k),
– Polska w orbicie strategii europejskich operatorów logistycznych, „Spedycja, Transport, Logistyka” 2005, t. 5, nr 51,
– Wp³yw cz³onkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, (wspó³autor: K. Sza³ucki),
– Transport in economies in transition [w:] Analytical Transport Economics, ed. J.B. Polak,
A. Heertje, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2000,
(wspó³autorka: M. B¹k),
– Transport EWG, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1991,
– podrêcznik akademicki Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji
i £¹cznoœci, Warszawa 1989. Autorstwo rozdzia³ów: 1, 4, 8, 11 (wspó³autor:
W. Grzywacz),
– rozprawa habilitacyjna Wp³yw cen transportu na wytwarzanie, dystrybucjê i ceny
towarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1983.
W ostatniej dekadzie Katedra Badañ Porównawczych Systemów Transportowych kierowana przez Profesora zrealizowa³a prace w ramach 11 projektów badawczych w wiêkszoœci w ramach 4, 5, 6 i 7 Programu Ramowego UE:
– External Costs of Transportation and Internalisation (EXCOST)
– Improvement of Competitiveness of Rail Transport in the CEEC’s (RAIL)
– Costs and Benefits of Enlargement (CBET),
– Scenarios for the Trans-European Network (SCENARIOS),
– Strategic Assessment of Corridor Developments,
– TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS (CODE-TEN),
– European Transport Scenarios (SCENES),
– Study of Policies Regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures (SPECTRUM),
– Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost (CATRIN),
– Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation (GRACE),
– Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe (I-C-EU).
Katedra pod kierownictwem Profesora bra³a równie¿ udzia³ w realizacji nastêpuj¹cych grantów KBN:
– nr 1 1706 92 03: Funkcjonowanie transportu w Polsce w trakcie przechodzenia do gospodarki rynkowej i stowarzyszenia z EWG, 1992–1993,
– nr PBZ-009-10: Internalizacja kosztów zewnêtrznych transportu i infrastruktury, 1997–1998,
– nr 2 H02C 069 22: Transformacja gospodarcza w krajach Europy Œrodkowej
i Wschodniej na przyk³adzie transportu, 2002–2004,
– nr 2 H02C 079 23: Optymalny model finansowania infrastruktury transportu
w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, 2002–2004.
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Od 2003 r. innowacje sta³y siê g³ównym kierunkiem badañ Jubilata. Fascynacja innowacjami trwa³a od dzieciñstwa, ale dojrza³e spojrzenie na nie skrystalizowa³o siê po zakoñczeniu obowi¹zków organizacyjnych w uczelni po 2002 r.,
co wi¹za³o siê z dodatkowym czasem, który przeznaczy³ na nowe badania. Od
tego okresu zaczê³y pojawiaæ siê publikacje Profesora na ten temat i w¹tki innowacyjne w przygotowywanych ekspertyzach oraz opracowaniach dla w³adz
pañstwowych. Tworzenie innowacji ma charakter interdyscyplinarny i wielosektorowy. Najwiêksze znaczenie ma wizja innowacji, które s¹ najbardziej oczekiwane z punktu widzenia poprawy jakoœci naszego ¿ycia.
Dorobek naukowy Profesora Jana Burnewicza ju¿ dawno pozwoli³ mu zaj¹æ
w polskich naukach ekonomicznych pozycjê uznanego autorytetu w dziedzinie
polityki transportowej, a w szczególnoœci w zakresie transformacji systemowej,
europejskiej integracji gospodarczej i krajów ba³tyckich oraz innowacji. Jest
cz³onkiem World Conference on Transport Research Society i Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2004–2010 by³ cz³onkiem Komitetu Monitoruj¹cego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

6. Mistrz dla swoich wychowanków
Jest wspó³twórc¹ jednej ze szkó³ badañ porównawczych we wspó³czesnej
ekonomii, wyjaœniaj¹cej problemy w ujêciu interdyscyplinarnym, obejmuj¹cym
jednoczeœnie aspekty technologiczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne i spo³eczne.
Wielow¹tkowoœæ oraz rzetelnoœæ prowadzonych badañ, bogaty warsztat badawczy jest dla licznych wychowanków Profesora prawdziw¹ inspiracj¹. Szko³ê
naukow¹ Profesora Jana Burnewicza tworzy grono 10 wypromowanych doktorów, z których profesorami s¹ obecnie Hanna Adamkiewicz pracuj¹ca na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii Politechniki Gdañskiej, Maciej Matczak pracuj¹cy
na Wydziale Przedsiêbiorczoœci i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni,
Monika B¹k – obecny dziekan Wydzia³u Ekonomicznego, Przemys³aw Borkowski –
obecny prodziekan Wydzia³u Ekonomicznego, Aleksandra KoŸlak i Barbara
Paw³owska.
Tworz¹c w 1991 r. Katedrê Badañ Porównawczych Systemów Transportowych, zgromadzi³ zespó³ naukowców, którzy czerpali z Jego umiejêtnoœci i wiedzy, zdobywali kolejne stopnie kariery, a jednoczeœnie zajêli znacz¹ce pozycje
na uczelni oraz dzia³aj¹ poza uczelni¹. Zespó³ jest równie¿ znany na poziomie
krajowym i miêdzynarodowym. W okresie swego istnienia katedra kierowana
przez Jubilata prowadzi³a intensywne badania naukowe, skoncentrowane
wokó³ problematyki ekonomicznej sektora transportu i logistyki, rozwija³a szerok¹ gamê przedmiotów oferowanych na Wydziale Ekonomicznym w zakresie
specjalnoœci transport i logistyka, uczestniczy³a w wa¿nych zadaniach i funkcjach
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organizacyjnych Uniwersytetu Gdañskiego oraz wykonywa³a liczne prace analityczne i eksperckie na rzecz polskich oraz europejskich instytucji publicznych.
Licz¹cy obecnie siedem osób zespó³ nauczycieli akademickich tej katedry
(prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz, prof. UG dr hab. Monika B¹k, prof. UG dr hab.
Aleksandra KoŸlak, prof. UG dr hab. Barbara Paw³owska, prof. UG dr hab. Przemys³aw Borkowski, dr El¿bieta Adamowicz i mgr Agnieszka Wa¿na) to absolwenci
Wydzia³u Ekonomicznego UG (dawnego Wydzia³u Ekonomiki Transportu).
Tabela 1. Wypromowani doktorzy
Imiê i nazwisko

Temat rozprawy

Rok

Hanna Adamkiewicz

Wp³yw postêpu technicznego na konkurencyjnoœæ us³ug
wybranych ga³êzi transportu

1993

Monika B¹k

Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej

1996

Barbara Paw³owska

Zewnêtrzne koszty dzia³alnoœci transportowej – problemy ekonomicznej wyceny negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko naturalne

1998

El¿bieta Adamowicz

Finansowanie rozwoju transportu w systemie gospodarki
rynkowej

1999

Aleksandra KoŸlak

Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie

2000

Bo¿enna Kromer

Analiza spodziewanych skutków w systemie polskiego transportu wynikaj¹cych z integracji z Uni¹ Europejsk¹

2002

Przemys³aw
Borkowski

Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym przedsiêbiorstw

2003

Maciej Matczak

Benchmarking jako metoda kszta³towania polskiego transportu
w europejskim procesie integracyjnym

2004

Gra¿yna Musiatowicz-Podbia³

Ocena efektywnoœci przedsiêwziêæ informatycznych w przedsiêbiorstwie

2005

Waldemar Kunz

Innowacje jako czynnik rozwoju ekonomiczno-spo³ecznego
polskich gmin

2016

ród³o: Opracowanie w³asne.

W dorobku Jubilata znalaz³o siê te¿ 12 recenzji do wniosków o przyznanie
tytu³u naukowego profesora lub powo³anie na stanowisko profesora, 13 recenzji
w przewodach habilitacyjnych i 10 recenzji doktorskich. Profesor wypromowa³
ponad 600 prac magisterskich i ponad 80 prac licencjackich.
Profesor jest prekursorem wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ informatycznych wykorzystywanych w pracy naukowca na wydziale. Najlepszej generacji sprzêt komputerowy, urz¹dzenia mobilne i nowoczesne oprogramowanie nie
tylko w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, programów graficznych itp. jest techniczn¹ podstaw¹ pracy. Intensywnoœæ eksploatacji
znajduj¹ca odzwierciedlenie w prowadzonych pracach badawczych powoduje,
¿e sprzêt Profesora amortyzuje siê w ci¹gu roku. Otwartoœæ Jubilata na wyko-
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rzystywanie nowoczesnej techniki w pracy naukowca przek³ada siê równie¿ na
dba³oœæ o odpowiednie wyposa¿enie stanowisk pracy dla wspó³pracowników
katedry.

7. Dzia³alnoœæ organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Gdañskiego
Obok dzia³alnoœci badawczej i dydaktycznej w Uniwersytecie Gdañskim
Profesor bierze aktywnie udzia³ w dzia³alnoœci organizacyjnej.
W latach 1987–1990 by³ opiekunem Studenckiego Ko³a Naukowego Ekonomiki Transportu, które zrzesza³o liczne grono studentów, wyró¿niaj¹cych siê
bardzo wysokimi wynikami na studiach (œrednia powy¿ej 4). Aktywnie
dzia³aj¹ce ko³o funkcjonowa³o w ogólnopolskiej sieci studenckich kó³ naukowych ekonomiki transportu, organizuj¹c co roku konferencje naukowe. Z inicjatywy opiekuna naukowego odby³y siê dwa wakacyjne obozy naukowe w Lipuszu.
Od 1 wrzeœnia 1984 r. do 30 listopada 1990 r. Profesor sprawowa³ funkcjê prodziekana ds. nauczania Wydzia³u Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdañskiego. Prodziekani ds. nauczania (kszta³cenia) zawsze s¹ najbardziej obci¹¿onymi
w uczelni funkcjonariuszami, maj¹cymi do czynienia z dziesi¹tkami zagubionych studentów. Przygoda z t¹ funkcj¹ w latach 1984–1990 by³a wyj¹tkowo
trudna, gdy¿ w kraju dogorywa³ stary ustrój socjalistyczny, studenci stawali siê
coraz bardziej aktywni politycznie, a za plecami k³êbi³y siê s³u¿by usi³uj¹ce
spacyfikowaæ niespokojn¹ rzeszê studenck¹ (lubi³y bywaæ w gabinecie dziekañskim).
Wiedza, umiejêtnoœci i kompetencje Jubilata znalaz³y wykorzystanie w sprawowaniu szczególnie zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji prorektora ds. nauki
UG w latach 1993–1996.
Ogromnym wyzwaniem dla Profesora by³o sprawowanie przez dwie kadencje (1996–1999 oraz 1999–2002) funkcji Dziekana Wydzia³u Ekonomicznego UG.
Do znacz¹cych dokonañ Jubilata tego czasu mo¿na zaliczyæ: utworzenie w 1997 r.
niestacjonarnych studiów doktoranckich z ekonomii, uzyskanie w 2000 r. przez
Wydzia³ I kategorii KBN, adaptacjê budynku B po opuszczeniu go w 2001 r.
przez pracowników Wydzia³u Prawa i Administracji.
Przez wiele lat by³ cz³onkiem Senatu UG oraz cz³onkiem komisji senackich.
W latach 2012–2016 przewodniczy³ senackiej Komisji ds. Finansów i Rozwoju.
By³ za³o¿ycielem w roku 1991 i do 2016 r. kierownikiem Katedry Badañ Porównawczych Systemów Transportowych. Zespó³ pracowników pod jego kierownictwem jest znany zarówno na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym.
Profesor od roku 2005 kieruje niestacjonarnymi studiami doktoranckimi
z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG. Od roku 2002 jest opiekunem naukowym realizowanej na Wydziale Ekonomicznym UG specjalnoœci transport
i logistyka.
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8. Nagrody i wyró¿nienia
Jubilat by³ wielokrotnie nagradzany za osi¹gniêcia zawodowe i dzia³alnoœæ
organizacyjn¹. Za dzia³alnoœæ naukow¹ i organizacyjn¹ przez wiele lat otrzymywa³ Nagrody Rektora UG (1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989,
1990, 1992, 1995, 1998, 1999, 2000, 2006, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016).
Wyrazem uznania dla wybitnych publikacji s¹:
– Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla Jana Burnewicza przyznana
w 1990 r. za podrêcznik Ekonomika transportu,
– Nagroda stopnia drugiego Rektora Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie
w 1996 r. za ksi¹¿kê Trans’95: Wspólna Europa – szanse i zagro¿enia dla transportu,
– Nagroda Ministra Infrastruktury przyznana w 2006 r. za podrêcznik Sektor
samochodowy Unii Europejskiej.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ na rzecz polskiej nauki otrzyma³ znacz¹ce krajowe odznaczenia:
– Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP
Aleksandra Kwaœniewskiego 26 wrzeœnia 2002 r.,
– Z³oty Krzy¿ Zas³ugi nadany przez Prezydenta RP Lecha Wa³êsê 24 sierpnia
1995 r.,
– Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymany w 1995 r.
W roku 2010 zosta³ Laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdañska imienia
Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych. Nagroda ta zosta³a przyznana Profesorowi Janowi Burnewiczowi za stworzenie szko³y ekonomicznych
badañ porównawczych i podstaw ekonomii innowacji oraz za wk³ad w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu transportowego.

9. Mi³oœæ i pasje
Mi³oœci¹ ¿ycia Profesora jest Jego ¿ona Zofia, z domu Zdanowicz. Pañstwo
Burnewiczowie tworz¹ szczêœliwy zwi¹zek ma³¿eñski od przesz³o 40 lat – pobrali siê 14 wrzeœnia 1975 r. Ma³¿onka Jubilata, filolog jêzyka rosyjskiego, nie tylko
dzielnie wspiera mê¿a w pracy naukowej, ale równie¿ aktywnie uczestniczy we
wszystkich Jego pasjach.
Profesor Jan Burnewicz pomimo obci¹¿aj¹cego ¿ycia zawodowego znajduje
tak¿e czas na rozwijanie wielu zainteresowañ.
Pocz¹tek pasji architektonicznej Jubilata wi¹¿e siê z okresem szko³y podstawowej, kiedy zafascynowany jase³kami odgrywanymi w sali parafialnej, postanowi³ zrobiæ rodzinie i ca³ej wsi niespodziankê, buduj¹c podziemny teatr pod
spichlerzem. Niestety, rozpoczête wykopy szybko zosta³y wykryte przez rodzi-
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ców i nie zosta³y zrozumiane. Niedocenione zdolnoœci budowlane znalaz³y
upust w póŸniejszym okresie ¿ycia, w rezultacie czego powsta³ dom w Lipuszu.
Do pocz¹tku roku 1965 marzeniem Jana Burnewicza by³y studia na architekturze. Po latach wróci³a pasja architektoniczna, która doprowadzi³a w latach
1988–1991 do samodzielnego zaprojektowania i w³asnorêcznego zbudowania
drewnianego domku letniskowego w Lipuszu. Dodatkowym motywem by³a zaszczepiona w g³owie maksyma, ¿e „prawdziwy mê¿czyzna to taki, który zbudowa³ choæ jeden dom”. Po latach wêdrówek z plecakiem na Kaszubach wraz
z ¿on¹ zadecydowali, ¿e w Nowym Karpnie ko³o Lipusza, w pobli¿u Jeziora
Skrzynki Du¿e, wykupi¹ dzia³kê letniskow¹ i zbuduj¹ na niej dom. Wybór
miejsca okaza³ siê bardzo trafny. Urokliwy zak¹tek Kaszub przyci¹ga cisz¹ i bliskoœci¹ natury, lasu, w którym Profesor mo¿e realizowaæ kolejn¹ pasjê – grzybobranie. Profesor do tej pory samodzielnie wykonuje wiêkszoœæ prac budowlanych, remontowych i stolarskich. W roku 2016 z du¿¹ dba³oœci¹ o szczegó³y
samodzielnie k³ad³ now¹ boazeriê. Trudno by³oby znaleŸæ fachowca, który tak
rzetelnie wykonuje powierzone prace.
Pasja podró¿nicza Jubilata zosta³a zainicjowana w 1958 r. pierwsz¹ wycieczk¹
poci¹giem ze stacji kolejowej w Sokó³ce do Warszawy. W Warszawie by³y jeszcze piramidy gruzu, ale atrakcj¹ by³ widok z 30 piêtra Pa³acu Kultury i Nauki,
przejazd schodami ruchomymi na Trasie W-Z oraz minizakupy w Centralnym
Domu Towarowym. W 1959 r. dalej rozwija³ pasje podró¿nicze, zwiedzaj¹c Kraków, Wieliczkê i Zakopane. Obecnie podró¿e Profesora znacznie wykraczaj¹
poza teren Polski. Chocia¿ zami³owanie do Francji jest trwa³e, to jednak wraz
z ¿on¹ nieustannie zwiedzaj¹ nowe miejsca, dziel¹c siê wspomnieniami z podró¿y i fotografiami ukazuj¹cymi piêkno odwiedzanych miejsc.
Pasja fotograficzna wywodzi siê równie¿ z domu rodzinnego, kiedy to w 1960 r.
pojawi³ siê pierwszy aparat fotograficzny – polska ALFA produkcji WZFO. Od tamtego czasu sprzêt fotograficzny podlega³ znacz¹cej ewolucji i zdecydowanie jest
bardziej innowacyjny. Sam sprzêt nie wystarczy jednak do tworzenia wspania³ych dzie³, potrzebny jest jeszcze talent i dobre oko. Niew¹tpliwie Szacowny
Jubilat ma te wszystkie atrybuty. Jego fotografie zachwycaj¹ nie tylko przyjació³
i znajomych. Umieszczane w internecie albumy fotograficzne s¹ równie¿ doceniane przez odbiorców z Polski oraz odleg³ych zak¹tków œwiata.
Zami³owanie do natury przejawia siê w promowaniu jazdy na rowerze.
Wycieczki rowerowe to najchêtniej uprawiany przez Profesora sport w trakcie pobytu w Lipuszu. Ulubione zak¹tki Kaszub zwiedza wraz z ¿on¹, pokazuj¹c piêkno natury poprzez liczne fotografie.
Profesor w pe³ni anga¿uje siê (ca³ym sob¹) we wszystko, co robi, nie spoczywa na laurach, nieustannie pod¹¿a w nowych kierunkach. Obecnie Jego dzia³alnoœæ naukowa i pasje osobiste wpisuj¹ siê w realizacjê strategii Europa 2020.
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Droga Mistrza nie by³a us³ana ró¿ami, ale ciê¿k¹ prac¹ oraz wytrwa³oœci¹ pokona³ wszystkie przeszkody i kroczy dalej…
Nie bój siê wspomnieñ –
nie myœl o przysz³oœci – dziœ
chwil¹ wiecznoœci.
Hanna G. Adamkiewicz-Drwi³³o3

Na dalszej drodze w imieniu ca³ego zespo³u Katedry Ekonomiki Transportu
¿yczê Szanownemu Jubilatowi Profesorowi Janowi Burnewiczowi
wielu wspania³ych chwil i kolejnych inspiracji.

3

H.G. Adamkiewicz-Drwi³³o, Moje siebie ogl¹danie, Oficyna Wydawnicza Miniatura, Gdynia 2011.
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WK£AD PROFESORA DR. HAB. JANA BURNEWICZA
W KREOWANIE POLITYKI TRANSPORTOWEJ POLSKI
W LATACH 1993–1997

Jubileusz 70-lecia Profesora Jana Burnewicza jest wyœmienit¹ okazj¹ do publikacji nawi¹zuj¹cej do osi¹gniêæ Jubilata w nauce, w organizacji ¿ycia Uniwersytetu, ale tak¿e rozwoju polskiego transportu. Profesor Jan Burnewicz bowiem
chêtnie w³¹cza³ siê w wielkie dzie³o stosowania myœli naukowej w praktyce. Na
pocz¹tku lat 90. rozpocz¹³em – jako Minister Transportu i Gospodarki Morskiej –
wspó³pracê z Jubilatem w przygotowaniu polityki transportowej Polski. Dokument zosta³ przyjêty przez Rz¹d 29 sierpnia 1995 r. i konsekwentnie stosowany
do roku 1997. Dokument ten to Polityka transportowa – program dzia³ania
w kierunku przekszta³cenia transportu w system dostosowany do wymogów
gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó³pracy gospodarczej w Europie.
Profesor Jan Burnewicz w przygotowywanym dokumencie zaproponowa³
dwie kategorie priorytetów polityki transportowej, a mianowicie:
1) strategicznie wa¿ne (d³ugofalowe),
2) pilne, do podjêcia niezw³ocznie (bie¿¹ce).
W kategorii spraw pilnych znalaz³y siê takie zagadnienia, jak np.:
– sytuacja finansowa PKP i przedsiêbiorstw PKS,
– trudna sytuacja PLL LOT oraz rybo³ówstwa – zw³aszcza dalekomorskiego,
– oczekiwania p³acowe pracowników,
– niedobór zezwoleñ na wykonywanie miêdzynarodowych przewozów drogowych,
– kryzysowa sytuacja infrastruktury drogowej (bardzo wysoka wypadkowoœæ
na drogach),
– zatory p³atnicze.
W wymienionych obszarach istota dzia³añ polega³a na bie¿¹cym stabilizowaniu sytuacji, partnerskim dialogu z partnerami spo³ecznymi oraz korzystaniu
z dostêpnych œrodków finansowych z miêdzynarodowych instytucji finansowych (Bank Œwiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank
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Inwestycyjny). Rozpoczêto tak¿e intensywn¹ wspó³pracê z Europejskimi Wspólnotami Gospodarczymi i z Komisj¹ Europejsk¹.
Do priorytetów strategicznie wa¿nych zaliczono dostosowanie polskiego
prawa do wymogów dossier prawa europejskiego. Warto odnotowaæ, ¿e plan ten
zosta³ w pe³ni zrealizowany, co znalaz³o odzwierciedlenie w licznych ustawach
reguluj¹cych system transportowy w Polsce i konsekwentnie wdro¿onych w ¿ycie. Przyjêto program nowelizacji lub uchwalenia ³¹cznie 19 ustaw dotycz¹cych
wszystkich ga³êzi transportu. Polityka transportowa powsta³a w latach 1993–1994
i by³a realizowana przez rz¹d SLD–PSL do 1997 r.
Strategiczne znaczenie w realizacji za³o¿eñ polityki transportowej mia³a
wspó³praca europejska. Wejœcie w ¿ycie Uk³adu Stowarzyszeniowego Rzeczpospolita Polska–Unia Europejska (luty 1994 r.) oraz przedstawienie w 1995 r. przez
Komisjê Europejsk¹ bia³ej ksiêgi w sprawie przygotowania krajów stowarzyszonych Europy Œrodkowo-Wschodniej do integracji z jednolitym rynkiem UE stanowi³o sygna³ do zintensyfikowania prac dostosowawczych, równie¿ w zakresie transportu. Wa¿n¹ rolê na tym polu odegra³ Profesor Jan Burnewicz, który ze
wspó³pracownikami podj¹³ siê trudu opracowania tzw. dossier negocjacyjnego
obejmuj¹cego charakterystykê obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych UE w sferze
transportu oraz przedstawienia analiz porównawczych dokumentów transportowych UE i Polski. Pod kierownictwem Profesora zosta³y przeprowadzone tak¿e
badania w zakresie ekonomicznych i spo³ecznych skutków integracji polskiego
transportu z UE.
Uwzglêdniaj¹c wa¿ne znaczenie problematyki transportu w ca³oœci prac dostosowawczych, na podstawie art. 107 Uk³adu Stowarzyszeniowego oraz decyzji
nr 2/94 Rady Stowarzyszenia RP-UE (z 24 czerwca 1994 r.) zosta³ powo³any Podkomitet Stowarzyszenia RP-UE ds. Transportu i Infrastruktury, jako forum do
rozpatrywania najwa¿niejszych spraw z tej dziedziny. Odpowiednio do tego
w Ministerstwie utworzono zespo³y ds. problemów legislacyjnych w transporcie
kolejowym, lotniczym i drogowym. W ramach posiedzeñ dokonano przegl¹du
polskiego prawa transportowego pod k¹tem jego dostosowania do legislacji unijnej, oceniano postêpy dzia³alnoœci praktycznej dotycz¹ce usprawniania systemu
transportowego, w tym modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury, a tak¿e
omawiano kwestie dotycz¹ce przysz³ych umów transportowych z UE. Profesor
Jan Burnewicz aktywnie uczestniczy³ w pracach zespo³u.
Utrzymywano intensywne kontakty Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej (MTiGM) z instytucjami Unii Europejskiej – zarówno na szczeblu kierownictwa resortu, jak te¿ poszczególnych departamentów. Prowadzono tzw.
dialog strukturalny na forum Ministrów Transportu Krajów UE z Ministrami
Transportu Krajów Stowarzyszonych. W roku 1994 ówczesne Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej wydelegowa³o Jana Burnewicza do reprezentowania Polski na posiedzeniu Komitetu Transportu Wewnêtrznego ONZ.
Znacz¹cy wk³ad Profesora w kszta³towanie polityki transportowej zosta³ wnie-
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siony w ramach prac na forum ECMT w latach 1995–2006. W najwiêkszym wymiarze prace koncentrowa³y siê na dzia³aniach na rzecz liberalizacji europejskiego rynku transportu samochodowego. W roku 1995 powierzono Profesorowi
funkcjê przewodnicz¹cego grupy przygotowuj¹cej rezolucjê ministrów w sprawie eliminacji barier w dostêpie do rynków transportowych dla operatorów spoza
UE. Ekspercka wiedza Profesora Jana Burnewicza zosta³a doceniona licznymi zaproszeniami do wyg³oszenia referatów wiod¹cych na sympozjach, seminariach
i tzw. Round Table organizowanym przez ECMT.
W ramach prac nad realizacj¹ za³o¿eñ polityki transportowej delegacja
MTiGM, pod przewodnictwem Ministra Transportu, wziê³a aktywny udzia³
w drugiej (Kreta 14–16 marca 1994 r.) i trzeciej (Helsinki 23–25 czerwca 1997 r.)
„Paneuropejskiej Konferencji Transportowej”, organizowanych przez Parlament
Europejski, Komisjê Europejsk¹ przy wspó³udziale ECMT oraz Europejskiej
Komisji Gospodarczej ONZ. Równie¿ na zaproszenie Ministra TiGM w kwietniu
1996 r. goœci³ w Polsce Komisarz Europejski ds. Transportu Neil Kinnock. Kolejn¹
wizytê z³o¿y³ w maju 1997 r. przy okazji rozpoczêcia prac mostowych na autostradzie A4 miêdzy Wroc³awiem a Nogawczycami, gdzie œrodki finansowe na
budowê zapewniono z programu PHARE. W lipcu 1996 r. opracowano syntetyczn¹ informacjê dotycz¹c¹ polskiego transportu w odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej w sprawie opinii (avis) o wniosku Polski o cz³onkostwo
w Unii Europejskiej.
Wiosn¹ 1996 r. Komisja Europejska podjê³a tzw. inicjatywê Transport Infrastructure Needs Assessment TINA, która by³a wspólnym przedsiêwziêciem UE
i pañstw stowarzyszonych. Jej celem by³o okreœlenie g³ównej sieci transportowej
w ka¿dym z pañstw stowarzyszonych na podstawie metod i kryteriów przyjêtych w Unii, która m.og³aby byæ w³¹czona do systemu Transeuropean Transport Network (TEN) w chwili przyst¹pienia danego kraju do UE i stanowi³aby
bazê wyjœciow¹ do planowania dzia³añ w horyzoncie roku 2015.
Wdro¿one legislacje i przygotowane analizy stanowi³y podstawê do istotnych zmian infrastrukturalnych i systemowych w polskim transporcie. W 1997 r.
rozpoczêto prace mostowe na autostradzie A4 miêdzy Wroc³awiem a Nogawczycami. Rozpoczêto modernizacje infrastruktury drogowej i kolejowej E20
(Berlin–Warszawa–Miñsk–Moskwa). Zintensyfikowano prace przygotowania
i koordynacji budowy oraz eksploatacji sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Przekazano pierwsze koncesje na budowê i eksploatacjê p³atnych autostrad A4,
A2, A1. Restrukturyzacja najwiêkszego, polskiego przewoŸnika PKP skutkowa³a
zwiêkszeniem wydajnoœci pracy. W MTiGM du¿o uwagi poœwiêcano pracom
nad programowaniem wydatków bud¿etu resortu z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne oraz opracowaniom i analizom rocznych planów inwestycji ze
szczególnym uwzglêdnieniem inwestycji centralnych. Dokonano równie¿ uwolnienia cen PKP i PKS, a cenami urzêdowymi zosta³y objête us³ugi przewozowe,
które maj¹ bezpoœredni wp³yw na bud¿ety domowe oraz na wzrost wydatków
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u producentów np. energii, opa³u itp. Dzia³ania okreœlone w przygotowanym
przez Jubilata dokumencie Polityka transportowa i program dzia³ania w kierunku przekszta³cenia transportu w system dostosowany do warunków gospodarki
rynkowej i nowych warunków wspó³pracy gospodarczej w Europie znalaz³y
odzwierciedlenie w zredagowanym przez prof. dr hab. Romualda Bauera we
wrzeœniu 1997 r. sprawozdaniu z dzia³alnoœci MTiGM w okresie II kadencji Sejmu RP. Jest to raport z realizacji celów polityki transportowej oraz osi¹gniêtych
wyników. Powy¿szy tekst okolicznoœciowy dla uczczenia Jubileuszu Profesora
Jana Burnewicza powsta³ na podstawie powy¿szych dwóch dokumentów.
Przeprowadzone badania i przygotowane w latach 1993–1997 przez Szacownego Jubilata Profesora Jana Burnewicza analizy i ekspertyzy w ramach
wspó³pracy z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej by³y istotnym
elementem tworzenia podstaw gospodarczych, legislacyjnych i organizacyjnych
nowego polskiego systemu transportowego.

TEORETYCZNE KONCEPCJE
WSPÓ£CZESNYCH
BADAÑ TRANSPORTOWYCH

.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 64 (2017)

Jan Burnewicz1

RACJONALNOŒÆ W TRANSPORCIE
Streszczenie: Transport jest sfer¹ gospodarcz¹ podatn¹ na dzia³ania irracjonalne zarówno w fazie powstawania potrzeb (rodzenia siê popytu), jak i w trakcie ich zaspokajania. Inspiracjê do poprawy racjonalnoœci podmiotów zwi¹zanych z transportem
daje istniej¹ce bogactwo myœli filozoficznej i psychologicznej poœwiêconej formom
racjonalnoœci teoretycznej i praktycznej. Wspó³czeœnie pojêta racjonalnoœæ jest postaw¹
odrzucaj¹c¹ wszelkie dogmaty ideologiczne. Opiera siê na zbiorze nieroz³¹cznych
ogólnych obiektywnych kryteriów, obejmuj¹cych takie wymogi jak: respektowanie
wymowy faktów i zwi¹zków miêdzy nimi, nabieranie przekonania po przemyœleniu,
wyszukiwanie wszystkich mo¿liwych wariantów decyzji, komunikatywnoœæ i sprawdzalnoœæ (weryfikowalnoœæ) przekonañ. W ekonomii racjonalnoœæ jest pojêciem
nadrzêdnym i szerszym w stosunku do takich pojêæ jak: efektywnoœæ, sprawnoœæ, produktywnoœæ czy ekologicznoœæ.
Racjonalizacja zjawisk i procesów ekonomiczno-spo³ecznych na etapie powstawania
potrzeb transportowych wymaga refleksji teoretycznej, pozwalaj¹cej uzasadniæ niezbêdnoœæ zaspokojenia tych potrzeb zg³aszanych zarówno przez osoby fizyczne, jak
i przedsiêbiorców. Niezbêdnoœæ potrzeb transportowych nie mo¿e byæ weryfikowana
za pomoc¹ sztucznych wzorców (takich jak wskaŸniki transportoch³onnoœci) i konfrontacji popytu z potencja³em systemu transportowego. Racjonalne s¹ wszelkie potrzeby transportowe przyczyniaj¹ce siê do wzrostu gospodarczego, obni¿ki kosztów produkcji i poprawy dobrobytu spo³eczeñstwa.
Procesy gospodarcze w transporcie cechuj¹ siê na ogó³ znamionami racjonalnoœci, co
wynika z uczulenia przedsiêbiorców na oszczêdne gospodarowanie zasobami i kontrolê kosztów dzia³alnoœci. Najwiêksze zagro¿enie irracjonalnoœci¹ kryje siê w intencjach
decydentów politycznych, nieponosz¹cych konsekwencji za chybione i Ÿle zorganizowane inwestycje infrastrukturalne oraz subiektywne koncepcje regulacji rynków
transportowych.
S³owa kluczowe: teoria racjonalnoœci, racjonalnoœæ praktyczna, racjonalnoœæ w ekonomii, racjonalny popyt, racjonalizacja transportu

THE RATIONAL PRINCIPLE IN TRANSPORT
Summary: Transport activities are prone to irrational actions on both demand and
supply side. The abundant research on rationality in the fields of philosophy and psychology could be inspiration for improving rationality in transport. The modern understanding of rationality bases it on the foundation of objective criteria, search for
possible variants of actions and selection processes based on verifiable statements.
1
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In economics rationality is parent idea to the efficiency, productivity or ecology. The
rationality on the demand side of transport activities allows for justification of demand needs. This requirement cannot be verified by using artificial concepts like
transport intensity ratio or by confronting real demand with transport system potential. Rational are those transport needs which result in economic growth, reduction of
transport costs and improvement in society welfare. Economic processes in transport
could be in general characterized as rational by default due to the entrepreneurs desire to reduce resources use and control of costs. The danger to rationality principle
lies in the actions of political decision makers not responsible for wrong or poorly
conducted infrastructure investments or subjective regulations of transport markets.
Keywords: theory of rationality, practical rationality, rationality in economics, rational
demand, rationality in transport

Wstêp
Celem artyku³u jest aplikacja teorii racjonalnoœci w sektorze transportu i wype³nienie istniej¹cej luki zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W warstwie
teoretycznej opracowanie zosta³o wykonane metod¹ ogólnie nazywan¹ weryfikacjonizmem, w postaci selekcji i syntezy od wieków nawarstwiaj¹cej siê wiedzy
o racjonalnoœci, stroni¹c zdecydowanie od podejœcia falsyfikacjonistycznego,
które mo¿e prowadziæ do kwestionowania elementarnych zasad racjonalnoœci.
W warstwie empirycznej aplikacji kanonu zasad teoretycznych racjonalnoœci
w transporcie dokonano metod¹ analizy przyczynowo-skutkowej polegaj¹cej
na logicznym ustaleniu zwi¹zków miêdzy konkretnymi koncepcjami i dzia³aniami w sektorze transportu a ogólnymi zasadami racjonalnoœci. Dziêki badaniom
empirycznym (zw³aszcza statystycznym) jest mo¿liwe spojrzenie aksjologiczne
na respektowanie zasad racjonalizmu w transporcie.
Pocz¹tki pogl¹dów na temat racjonalnoœci mo¿na odnaleŸæ w rozwa¿aniach
Arystotelesa i Platona, ale nowoczeœnie rozumiane jej pojêcie jest u¿ywane w nauce
od czasów Kartezjusza, uwa¿anego za filozofa g³êbokiego prze³omu. Symbolem
nowego pojêcia racjonalnoœci by³a maksyma Kartezjusza „cogito, ergo sum” –
„myœlê, wiêc jestem”, ale okaza³a siê niewystarczaj¹ca do uzasadnienia pewnoœci ca³ej naszej wiedzy o œwiecie. Racjonalizm w wydaniu francuskiego myœliciela
dotyczy zjawisk zachodz¹cych w œwiadomoœci cz³owieka, czyli sfery subiektywizmu. Miar¹ niezawodnoœci wiedzy by³a dla niego jasnoœæ i wyraŸnoœæ. Aby
tak¹ wiedzê uzyskaæ, naukowiec musi zaczynaæ od rzeczy najprostszych, posuwaj¹c siê stopniowo do rzeczy bardziej skomplikowanych. Koncepcja racjonalnoœci Kartezjusza mia³a zreszt¹ zarówno kontynuatorów (Baruch Spinoza i Christian Wolff), jak i krytyków (Voltaire, Gottfried W. Leibniz i Giambattista Vico)2.

2

Z. Drozdowicz, O racjonalnoœci w filozofii nowo¿ytnej. Wyk³ady, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznañ 2008, s. 7–8.
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W XIX i XX w. jedne z najwa¿niejszych aspektów racjonalnoœci zbadali i objaœnili tacy wielcy myœliciele jak Immanuel Kant3 i Max Weber4. Wspó³czeœnie pojêcie racjonalnoœci jest nie tylko cech¹ jakoœci nauki, ale i jakoœci wszelkich dzia³añ
ludzkich, w tym tak¿e praktycznych.
Racjonalnoœæ jest pojêciem nazywanym nieraz filozofi¹ sensu5. W ró¿nych jêzykach istnieje wiele jego synonimów, które ujmuje siê w dwóch grupach:
a) odnosz¹cych siê do wiedzy (sensownoœæ, s³usznoœæ), b) odnosz¹cych siê do
praktyki dokonywania wyborów (rozs¹dnoœæ, rozwa¿noœæ)6. Rozró¿nia siê dwa
sposoby wykazania siê racjonalnoœci¹: a) racjonalnoœæ afirmacji (twierdzenia
czegoœ), b) racjonalnoœæ negacji (w¹tpienie w coœ lub zaprzeczenie czemuœ). Racjonalnoœæ nie jest pojêciem zerojedynkowym, gdy¿ istniej¹ ró¿ne jego gradacje:
od ca³kowitej irracjonalnoœci (dzia³añ wy³¹cznie destrukcyjnych, wojennych) do
racjonalnoœci absolutnej (maksimum sumy ró¿nych efektów przy du¿ej „estetyce”
sposobów ich osi¹gania). Istnieje wiele stanów poœrednich racjonalnoœci, którym
trudno przypisaæ oczywiste i akceptowalne kategorie oraz nazwy, chocia¿
stwierdzenie, ¿e pewne dzia³anie jest czêœciowo racjonalne, coœ mówi, ale jednoczeœnie niewiele znaczy.
Z intuicyjnego odczucia potrzeby bycia racjonalnym wynika zasada, ¿e we
wszystkich sferach ¿ycia ludzkiego konieczna jest logika, rozs¹dek i odpowiedzialnoœæ. Ich brak prêdzej czy póŸniej nieuchronnie prowadzi do negatywnych
skutków – w postaci utraty korzyœci – a nawet katastrof. Trudno jednak oczekiwaæ, by wszystkie ludzkie dzia³ania by³y planowane, optymalizowane, realizowane i kontrolowane z matematyczn¹ dok³adnoœci¹, tak jak przy starcie lub l¹dowaniu samolotu. Wprawdzie obecnie istnieje du¿y zasób wiedzy w zakresie
racjonalnoœci naukowej, ale poszukuje siê dostêpnych dla jak najwiêkszej liczby
podmiotów w miarê prostych zasad i procedur praktycznego postêpowania racjonalnego, co jest szczególnie potrzebne w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym.
W wielu dyscyplinach nauki panuje jednak tendencja do zawi³ego modelowania racjonalnoœci, podczas gdy przeciêtny cz³owiek jest nastawiony na bardziej
intuicyjne i praktyczne podejmowanie decyzji.
Racjonalnoœæ jest podstawowym punktem odniesienia w ekonomii, zarówno
na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. S¹ myœliciele proponuj¹cy rozpatrywanie w ekonomii ró¿nych rodzajów racjonalnoœci, wyró¿niaj¹c takie jej for3

4

5

6

Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t³um. M. ¯elazny, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruñ
2013; I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, t³um. B. Bornstein, Wydawnictwo Antyk, Kêty 2002.
Zob. M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, t³um. D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002; M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, t³um.
B. Baran, J. Miziñski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
R. Kwaœnica, Dwie racjonalnoœci: od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wydawnictwo Naukowe
Dolnoœl¹skiej Szko³y Wy¿szej Edukacji TWP, Wroc³aw 2007.
W jêzyku francuskim w sferze wiedzy (connaissance) stosowane jest pojêcie rationnel (rozumny,
s³uszny, trafny), natomiast w sferze praktyki stosowane jest pojêcie raisonnable (rozs¹dny, rozwa¿ny, ostro¿ny).
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my, jak: pe³na, ograniczona, warunkowana, konstruktywistyczna, ekologiczna
i inne. Nie jest to dobra droga wartoœciowania zachowañ ekonomicznych, gdy¿
prowadzi do wypaczenia istoty racjonalnoœci, któr¹ jest integralna wieloaspektowa i wielokryterialna m¹droœæ. Warto natomiast analizowaæ przejawy racjonalnoœci (b¹dŸ irracjonalnoœci) w postawach ludzi w ró¿nych sferach gospodarki
i w ró¿nych sytuacjach.
Transport jest sfer¹ gospodarcz¹ podatn¹ na dzia³ania irracjonalne zarówno
w fazie powstawania potrzeb (rodzenia siê popytu), jak i w trakcie ich zaspokajania. Popyt na transport nie ma takich naturalnych regulatorów jak potrzeba
zaspokajania g³odu czy ochrony przed zimnem. Irracjonalnoœæ jest te¿ immanentn¹ cech¹ procesów przewozowych i rozwoju systemów transportowych.
Wspó³czeœnie g³ównym przejawem tej irracjonalnoœci jest trudnoœæ przezwyciê¿enia quasi-monopolu drogowego w systemach i rynkach transportowych, do
którego w zakresie od¿ywiania siê mog³oby byæ podobne jedynie permanentne
konsumowanie bu³eczek z kawiorem, a w zakresie ubierania siê – noszenie
wy³¹cznie fraka. Sam cel – wiêksze zrównowa¿enie ga³êziowe transportu – jest
byæ mo¿e racjonalny, ale dyskusyjna i w¹tpliwa jest racjonalnoœæ sposobów równowa¿enia struktury wspó³czesnych systemów transportowych za pomoc¹ takich
œrodków jak rozdzielenie zarz¹dzania infrastruktur¹ i zarz¹dzania przewozami,
upowszechnienie odp³atnoœci za korzystanie z infrastruktury czy subwencje dla
nierentownych form transportu. S³aboœæ takich koncepcji wynika ze zbyt w¹sko
pojêtej racjonalnoœci ekonomicznej, niedoceniania innowacji i postêpu technicznego oraz lekcewa¿enia kosztowych skutków wdro¿enia w ¿ycie proponowanych rozwi¹zañ i instrumentów.

1. Teoria racjonalnoœci
Potoczne pojêcie racjonalnoœci jest obci¹¿one nieostroœci¹. Jak zauwa¿a Ryszard
Kleszcz, termin „racjonalnoœæ” nasuwa trudnoœci interpretacyjne, poniewa¿ istnieje wiele p³aszczyzn, na których mo¿e byæ on stosowany. Poza tym pojêcie to
ma charakter zarówno opisowy, jak i normatywny. Istnieje wiêc mnogoœæ koncepcji i typów tego, co jest racjonalne7.
Elementarnym sposobem objaœnienia istoty racjonalnoœci jest etymologia
tego s³owa. W ogólnym ujêciu wywodzi siê ono od ³aciñskiego s³owa ratio, które
zazwyczaj znaczy racjê, rozum, rachunek, powód, podstawê, zasadê, przyczynê.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s³owa „racja” i „racjonalnoœæ” nale¿y braæ w dwóch znaczeniach – w znaczeniu rozumowoœci racji (racja powstaje za pomoc¹ umys³u)
7

R. Kleszcz, Kryteria racjonalnoœci, „Filozofia Nauki” 1996, nr 2, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/
Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r1996-t4-n2/Filozofia_Nauki-r1996-t4-n2-s121-133/Filozofia_Nauki-r1996-t4-n2-s121-133.pdf [dostêp: 8.11.2016].
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i w znaczeniu rozumnoœci racji (racja ma charakter rozumny, sensowny logiczny, pewny).
Racjonalnoœæ jest pojêciem trudno definiowalnym z uwagi na jego wieloaspektowoœæ. Wyrazem tego jest problematycznoœæ przytoczenia zwiêz³ej i trafnej
definicji powszechnie przyjêtej w ró¿nych jêzykach. W leksykonach i encyklopediach w jêzyku angielskim najwiêcej jest definicji opartych na semantycznym
znaczeniu tego s³owa, a trudno znaleŸæ definicjê podsumowuj¹c¹ wielowiekowy wysi³ek filozofów, metodologów, biologów i psychologów. EncyclopFdia
Britannica pod has³em „rationality” omawia kwestie rozs¹dku (reason, reasonabless), okreœlanego jako „the faculty or process of drawing logical inferences”,
odwo³uj¹c siê przy tym do I. Kanta, który przez rozs¹dek rozumia³ zdolnoœæ
syntetyzowania faktów w jednoœæ za pomoc¹ zrozumia³ych zasad i koncepcji
dostarczanych przez intelekt, które nastêpnie s³u¿¹ do dzia³ania (rozum praktyczny)8. We francuskiej encyklopedii Larousse pojêcie rationalité jest bardzo zdawkowo okreœlone jako cecha tego, co jest racjonalne („caractere de ce qui est rationnel: la rationalité d’un fait scientifique”9).
W interpretacji zamieszczonej w internetowej wersji s³ownika jêzyka polskiego10 istota racjonalnoœci obejmuje kierowanie siê rozumem, respektowanie
wymogu logicznego rozumowania, opieranie siê na nowoczesnych naukowych
metodach, planowanie daj¹ce dobre wyniki. Inna definicja tego pojêcia g³osi, ¿e
racjonalnoœæ jest cech¹ œwiadomej dzia³alnoœci ludzkiej polegaj¹c¹ na dobieraniu odpowiednich œrodków do osi¹gniêcia zamierzonych celów, maj¹c¹ aspekt
metodologiczny (postêpowanie zgodnie z posiadan¹ wiedz¹) i aspekt rzeczowy
(przedmiotowy) równoznaczny ze skutecznoœci¹ dzia³ania opartego na doborze
œrodków dostosowanych do istniej¹cej sytuacji11.
Zgodnie z oczekiwaniami tak fundamentalne pojêcie jak racjonalnoœæ jest
przedmiotem wszechstronnych rozwa¿añ naukowych i licznych publikacji12.
8
9

10

11

12

EncyclopFdia Britannica, https://www.britannica.com/topic/reason [dostêp: 11.10.2016].
Encyclopédie Larousse en ligne, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rationalit%C3%A9/
66650 [dostêp: 11.10.2016].
S³ownik Jêzyka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/racjonalny;2573230.html [dostêp:27.10.2016].
Zob. te¿ Leksykon PWN, red. A. Karwowski, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972,
s. 972.
Nowa encyklopedia powszechna, t. 5, red. D. Kalisiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1999, s. 427. Józef ¯yciñski wyró¿ni³ dwie podobne formy racjonalnoœci: a) racjonalnoœæ treœciow¹,
b) racjonalnoœæ metodologiczn¹ – zob. J. ¯yciñski, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1985. Równie¿ Tadeusz Kotarbiñski wyró¿ni³ dwa podobne rodzaje racjonalnoœci:
a) metodologiczn¹ (prakseologiczn¹), b) rzeczow¹ – zob. T. Kotarbiñski, Traktat o dobrej robocie,
Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1973, s. 138.
W najwiêkszej na œwiecie bibliotece cyfrowej Questia (zbiory z nauk humanistycznych i spo³ecznych)
istnieje oko³o 34 700 publikacji maj¹cych w tytule s³owo „rationality” (a jest to tylko niewielka czêœæ
istniej¹cych publikacji w jêzyku angielskim) (https://www.questia.com/searchglobal#!/?keywords
=Rationality!AllWords&pageNumber=4&mediaType=books). W publikacjach tych najwiêcej
uwagi poœwiêca siê zwi¹zkom rozumu z racjonalnoœci¹, roli racjonalnoœci w kognitywistyce, wy-
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Mimo tego wysi³ku badawczego istnieje wiele kwestii otwartych, zw³aszcza dotycz¹cych relacji miêdzy racjonalnoœci¹ indywidualn¹ i zbiorow¹, pos³ugiwania
siê w praktyce pojêciem racjonalnoœci ograniczonej, odmiennoœciami postêpowania racjonalnego w ró¿nych sferach ¿ycia oraz ewolucj¹ znaczenia racjonalnoœci w systemie wartoœci spo³eczeñstwa. W ostatnich latach s¹ podejmowane
nowe aspekty tej problematyki, np. racjonalnoœæ dobroczynnoœci, paradoksy racjonalnoœci, postawy racjonalne w koncepcji gender oraz inne.
Racjonalnoœæ ma wiele komplementarnych cech, takich jak: logicznoœæ, prawdziwoœæ, ³ad, skutecznoœæ i po¿ytecznoœæ. Ich istnienie sk³ania niektórych myœlicieli do dzielenia racjonalnoœci na ró¿ne kategorie. Przyk³adem jest niespójna
klasyfikacja, której dokona³ R. Kleszcz, wyró¿niaj¹c nastêpuj¹ce typy racjonalnoœci13: 1) pojêciow¹, 2) logiczn¹, 3) ontologiczn¹, 4) teoriopoznawcz¹, 5) metodologiczn¹, 6) praktyczn¹, 7) aksjologiczn¹. Wystarczy³oby skoncentrowaæ uwagê na dwóch rodzajach racjonalnoœci: a) teoretycznej, b) praktycznej14.
W historii filozofii nale¿y odnotowaæ powstanie wielu wa¿nych pogl¹dów
charakteryzuj¹cych i precyzuj¹cych istotê i rodzaje racjonalnoœci. Przyk³adowo
w filozofii I. Kanta spotykamy siê z wyró¿nieniem trzech form racjonalnoœci:
a) kognitywnej (rozum jako rozs¹dek), b) etycznej (w³adza s¹dzenia), c) estetycznej (sztuka poznania przyrody)15. Myœliciel ten rozpatrywa³ racjonalnoœæ przez
pryzmat czystego i praktycznego rozumu, co przedstawi³ w swych dwóch najbardziej znanych dzie³ach16. Natomiast M. Weber wszelkie dzia³ania cz³owieka

13

14

15

16

mogom racjonalnoœci, racjonalnoœci moralnej, irracjonalnoœci i urojeniom. Wœród ksi¹¿ek anglojêzycznych najczêœciej cytowane pozycje to: M.S. Zouboulakis, The varieties of economic rationality:
from Adam Smith to contemporary behavioural and evolutionary economics, Routledge, New York 2014;
The Oxford Handbook of Rationality, eds. A.R. Mele, P. Rawling, Oxford University Press, New York
2004; R. Nozick, The Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton 1993; J. Nida-Rümelin,
Economic Rationality and Practical Reason, Springer, Dordrecht 1997; D. Davidson, Problems of Rationality, Clarendon, Oxford 2004.
R. Kleszcz, O racjonalnoœci. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
£ódzkiego, £ódŸ 1998, s. 44–85.
Odwrotnie jest w literaturze niemieckiej, w której zidentyfikowano 20 ró¿nych typów racjonalnoœci:
1. reine oder formale Folgerungsrationalität (Folgerichtigkeit und Beweisbarkeit), 2. hierarchisch-architektonische Rationalität, 3. materiale Rationalität, 4. rationale Rekonstruktion, 5. instrumentale Mittelrationalität (Zweckrationalität), 6. entscheidungstheoretische Rationalität (abstrakt-formal,
strategisch-spieltheoretisch, dialogisch), 7. Rationalität als nachträgliche Selbstrechtfertigung,
8. Wertrationalität, 9. moralische Rationalität (universell deontologisch), 10. Rationalität der öffentlichen Vertretbarkeit, 11. Verständigungsrationalität, 12. pragmatische Vereinbarkeitsrationalität,
13. reflexive Rationalität, 14. konstruktivistische Rationalität, 15. szientistische Rationalität, 16. funktionalistische Rationalität, 17. prinzipielle Rationalität (global und lokal), 18. okkasionelle
Rationalität (global und lokal) 19. vollständige Rationalität, 20. unvollständige Rationalität. Zob:
H. Lenk, H.F. Spinner, Rationalitätstypen, Rationalitätskonzepte und Rationlitätstheorien im Überblick.
Zur Rationalismuskritik und Neufassung der Vernunft heute [w:] Pragmatik: Handbuch pragmatischen
Denkens, bd. 3, red. H. Stachowiak, F. Meiner, Hamburg 1989, s. 1–31.
E. Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalnoœæ, Wydawnictwo Liberi Libri,
Stare Koœcieliska 2014, http://www.liberilibri.pl/morawiec [dostêp: 28.10.2016], s. 149.
Zob. przypis 2.
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podzieli³ na cztery typy: a) celowo racjonalne, b) wartoœciowo-racjonalne,
c) charyzmatyczne (emocjonalne), d) tradycyjne. Spoœród wymienionych typów
szczególn¹ rolê odgrywa pierwszy rodzaj dzia³ania – ze wzglêdu na powi¹zanie
z nim pojêcia racjonalnoœci. Dzia³aniem celowo-racjonalnym M. Weber nazwa³
takie, w którym dzia³aj¹cy orientuje siê na „cel, œrodki i skutki uboczne oraz rozwa¿a przy tym racjonalnie œrodki w odniesieniu do celów, jak i w odniesieniu
do skutków ubocznych, podobnie jak mo¿liwe ró¿ne cele”15. We wszystkich rodzajach dzia³añ cz³owieka wyró¿ni³ cztery formy racjonalnoœci: a) praktyczn¹,
b) teoretyczn¹, c) materialn¹ (substantive), d) formaln¹16. Weberowskie formy racjonalnoœci nie s¹ pojêciami autonomicznymi dope³niaj¹cymi siê w jedn¹ ca³oœæ.
S¹ to pojêcia wzajemnie przenikaj¹ce siê i nak³adaj¹ce siê. W ramach racjonalnoœci praktycznej istnieje jej postaæ materialna i postaæ formalna, nazywane te¿
przez innych autorów racjonalnoœci¹ wynikow¹ i proceduraln¹.
Pojêcie racjonalnoœci jest u¿ywane g³ównie w ocenach koncepcji, decyzji,
dzia³añ i dzie³ cz³owieka, nie zaœ w odniesieniu do naturalnych przedmiotów
materialnych czy zjawisk (nie rozpatruje siê np. racjonalnoœci zawartoœci metalu
w rudzie czy racjonalnoœci opadów deszczu, ale mo¿na pytaæ o racjonalnoœæ istnienia wirusów i chorób). Zgodnie z istot¹ tego pojêcia dane postêpowanie (czy
dany typ postêpowania) pojedynczego cz³owieka mo¿na oceniæ jako racjonalne17 b¹dŸ nieracjonalne (irracjonalne). Z pewn¹ powœci¹gliwoœci¹ ocenia siê i szereguje osoby pod wzglêdem racjonalnoœci, jedne uznaj¹c za wykazuj¹ce siê
racjonalizmem, a inne za postêpuj¹ce stale i konsekwentnie w sposób irracjonalny18. Za pomoc¹ tego pojêcia mo¿na te¿ wartoœciowaæ postêpowanie w³adz
publicznych (np. racjonalnoœæ ich programów i strategii rozwoju). Z punktu
widzenia racjonalnoœci s¹ oceniane ca³e systemy gospodarcze i spo³eczne19. Powœci¹gliwoœci wymagaj¹ te¿ próby oceny racjonalnoœci zachowañ ca³ego spo³eczeñstwa, chocia¿ znamy z historii udokumentowane b³êdy pope³niane przez
ca³e narody (demokratycznie zadecydowane poparcie totalitaryzmu, zawiedzione sympatie, sojusze i alianse miêdzynarodowe, zlekcewa¿one szanse kryj¹ce siê
15

16

17

18
19

M. Weber, Etyka protestancka…, s. 19, cyt. za: P. Polaczuk, O racjonalnoœci dzia³ania w ujêciu Maksa
Webera, „Studia Warmiñskie” 2011, nr 48, s. 10–11, http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/01-Polaczuk.pdf [dostêp: 3.11.2016].
S. Kalberg, Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in
History, „The American Journal of Sociology” 1980, Vol. 85, No. 5, http://www.bu.edu/sociology/files/2010/03/Weberstypes.pdf [dostêp: 11.11.2016].
Ujmuj¹c bardziej szczegó³owo zakresy stosowania pojêcia racjonalnoœci, mo¿na wyró¿niæ takie
punkty odniesienia jak: oceny cech osobowych, sposoby postêpowania, sposoby oszczêdzania,
przejawy logicznego myœlenia, poziom inteligencji, trafnoœæ argumentowania stanowiska, przejawy
skutecznego dzia³ania (zaradnoœæ ¿yciowa). Pokrewnymi pojêciami z postêpowaniem racjonalnym s¹ np.: rozs¹dek, logika, dorzecznoœæ, rozum, rozumnoœæ, sensownoœæ, pragmatyzm, pragmatycznoœæ, rzeczowoœæ, trzeŸwoœæ, ¿yciowoœæ, praktycznoœæ.
R. Audi, Theoretical Rationality: Its Sources, Structure, and Scope [w:] The Oxford Handbook..., s. 49.
Mimo sporów gospodarkê socjalistyczn¹ uznano za system nieracjonalny, podczas gdy ideologowie socjalizmu usi³owali dowieœæ nieracjonalnoœci gospodarki kapitalistycznej.
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w niektórych innowacjach itd.). Czêstoœæ wystêpowania postaw irracjonalnych
w spo³eczeñstwie jest wiêksza, ni¿ mog³oby siê to wydawaæ, czego dowodzi
Dan Ariely22. Oznak¹ tego jest chocia¿by fakt, ¿e od 1956 r. dzia³a Towarzystwo
P³askiej Ziemi23, na medycynê alternatywn¹ obywatele USA wydaj¹ rocznie
ponad 30 mld USD, a jeszcze 200 lat temu palono czarownice i do tej pory zabija
siê je w Afryce. Do postaw irracjonalnych sk³aniaj¹ najczêœciej z³udzenia, pozory, wiara w cuda, propaganda medialna i ró¿nego rodzaju manipulacje marketingowe.
Wspó³czeœnie pojêta racjonalnoœæ jest postaw¹ odrzucaj¹c¹ wszelkie dogmaty
ideologiczne (poza przywi¹zaniem do nieskrêpowanego, logicznego myœlenia
oraz mo¿liwoœci rozumnego poznawania œwiata). Jest postaw¹ elastyczn¹, ale
konsekwentn¹ wobec wymogu prawdy obiektywnej. Jej podstaw¹ jest zbiór
nieroz³¹cznych ogólnych obiektywnych kryteriów, obejmuj¹cych takie wymogi
jak: respektowanie wymowy faktów i zwi¹zków miêdzy nimi, nabieranie przekonania po przemyœleniu, wyszukiwanie wszystkich mo¿liwych wariantów decyzji, komunikatywnoœæ i sprawdzalnoœæ (weryfikowalnoœæ) przekonañ24. Nieracjonalne s¹ przekonania i dzia³ania ludzkie oparte na tendencyjnie dobranych
kryteriach, preferowaniu jednych wymogów i lekcewa¿eniu innych. Na tym tle
ujawnia siê przewaga oceny racjonalnoœci dokonana przez silny intelektualnie
indywidualny podmiot nad sonda¿em racjonalnoœci przeprowadzony w reprezentatywnej grupie cz³onków ca³ej spo³ecznoœci. Wœród indywidualnych przekonañ i dzia³añ mo¿na zidentyfikowaæ i wybraæ takie, które zas³uguj¹ na miano
racjonalnych, natomiast przekonania zbiorowe s¹ pewn¹ wypadkow¹ przekonañ i dzia³añ zarówno racjonalnych, jak i irracjonalnych.
Racjonalnoœæ teoretyczna (czysto rozumowa) ma wyraŸne ograniczenia. Podobnie jak w turystyce, gdzie nie mo¿na czysto rozumowo wyobraziæ sobie
wszystkich szczegó³ów nieznanego miejsca, które zamierza siê zwiedziæ, ludzka
wyobraŸnia naukowa nie mo¿e zast¹piæ doœwiadczenia empirycznego w zakresie przebiegu ró¿nych zjawisk. Te dwie si³y racjonalnoœci (rozum i doœwiadczenie) s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i poleganie tylko na jednej z nich nieuchronnie
prowadzi³oby do irracjonalnoœci.
Przejawy racjonalnoœci s¹ po¿¹dane w wielu sferach ¿ycia, ale przywi¹zuje
siê do nich zró¿nicowan¹ wagê. W sferze sztuki (literatura, malarstwo, teatr,
film) racjê bytu maj¹ czêsto dzie³a irracjonalne, gdy¿ s¹ bardziej innowacyjne
22

23

24

Zob. D. Ariely, Potêga irracjonalnoœci. Ukryte si³y, które wp³ywaj¹ na nasze decyzje, t³um. T. Grzegorzewska, Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wroc³aw 2009; E. Bergen, Naturalna historia nonsensu, t³um.
H. Krahelska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964; S. Sutherland, Rozum na manowcach. Dlaczego
postêpujemy irracjonalnie, t³um. H. Jankowska, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1996.
The Flat Earth Society, http://www.theflatearthsociety.org/home/index.php [dostêp: 15.10.2016]
oraz Facebook: The Flat Earth Society, https://www.facebook.com/FlatEarthToday [dostêp:
15.10.2016].
Zob. R. Kleszcz, Kryteria racjonalnoœci…, s. 121–133.
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i interesuj¹ce ni¿ tradycyjne dzie³a racjonalne. W sferze techniki, medycynie
i gospodarowaniu wymóg racjonalnoœci musi byæ traktowany maksymalnie powa¿nie, chocia¿ w praktyce istnieje wiele dylematów, alternatywnych rozwi¹zañ i znaków zapytania. Zaspokajanie ludzkich potrzeb musi mieæ charakter
realny, a nie pozorny. Gwarancj¹ tego jest racjonalne postêpowanie i d¹¿enie do
osi¹gania racjonalnych stanów.
Poza filozofi¹ pojêciem racjonalnoœci zajmuje siê tylko czêœæ dziedzin nauki.
Czyni¹ to zw³aszcza dyscypliny badaj¹ce cz³owieka i jego zachowanie. W ujêciu
psychologicznym dzia³anie racjonalne to dzia³anie z rozmys³em, w przeciwieñstwie do dzia³ania impulsywnego czy odruchowego. W socjologii przyjmuje siê,
¿e podmiot racjonalny kieruje siê hierarchi¹ wartoœci i preferencji uznanych
w danej grupie spo³ecznej23. W naukach technicznych racjonalnoœæ jest czymœ
tak oczywistym, ¿e rzadko podnosi siê ten problem (za irracjonalne bez wahania uznaje siê negowanie praw fizyki czy mechaniki). W naukach medycznych
szeroko rozumiana racjonalnoœæ ma najbardziej z³o¿ony charakter. Istniej¹ na
tym polu dylematy etyczne i ekonomiczne dotycz¹ce wyboru skutecznych wariantów terapii czy sensownoœci przed³u¿ania ¿ycia za wszelk¹ cenê (irracjonalne jest zarówno przesadne oszczêdzanie w zakresie nak³adów na ochronê zdrowia, jak i decydowanie o finansowaniu najbardziej kosztownych przypadków
leczenia osób uznanych w œwietle wiedzy medycznej za nieuleczalnie chore).
Racjonalnoœæ opiera siê na jasno zdefiniowanych wartoœciach i skutecznoœci
ich osi¹gania. Jak stwierdza Ewa A. Lekka-Kowalik24, skutecznoœæ w realizacji
wartoœci staje siê naczelnym kryterium oceny dzia³ania jako s³usznego (zrelatywizowanego do ustanowionego celu). Zauwa¿a przy tym, ¿e dzia³anie s³uszne
z punktu widzenia sprawiedliwoœci mo¿e byæ jednoczeœnie nies³uszne z punktu
widzenia zysku ekonomicznego. Cz³owiek, nie dysponuj¹c obiektywn¹ hierarchi¹ wartoœci, uznaje wykonanie dzia³ania s³usznego z punktu widzenia ustanowionego celu za powinnoœæ i tym sposobem skutecznoœæ zajmuje miejsce dobra
moralnego w ocenie ludzkich dzia³añ. Postêpuj¹c tym tokiem rozumowania,
E.A. Lekka-Kowalik dochodzi do wniosku, ¿e dzia³alnoœæ, która bierze pod uwagê jedynie skutecznoœæ, przestaje byæ rozumn¹ dzia³alnoœci¹ ludzk¹. Technicy
czy naukowcy, wykonuj¹cy nakazane instrumentalno-racjonalnie czynnoœci
prowadz¹ce do zamierzonego celu (stosuj¹c siê do racjonalnoœci praktycznej),
23

24

J. Unold, Racjonalnoœæ – kategoria indywidualistyczna czy zbiorowa? [w:] Efektywnoœæ – rozwa¿ania nad
istot¹ i pomiarem, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
Wroc³aw 2005, s. 436, cyt. za: M. Musia³, Racjonalnoœæ gospodarowania finansami osobistymi,
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/16_M.Musial_Racjonalnosc_gospodarowania....pdf [dostêp: 29.10.2016].
E.A. Lekka-Kowalik, Kryteria racjonalnoœci postêpu naukowego: skutecznoœæ czy m¹droœæ? [w:] Spo³eczno-kulturowe konteksty racjonalnoœci, red. Z. Drozdowicz, S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM, Poznañ 2012, s. 19–20, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/ 4802/1/Spoleczno_kulturowe_konteksty_racjonalnosci.pdf [dostêp: 1.11.2016].
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upodabniaj¹ siê do maszyn wykonuj¹cych zadane im operacje bez œwiadomoœci, co i dlaczego robi¹27.
Nale¿y doceniæ trafn¹ refleksjê M. Webera na temat dzia³añ nazywanych „racjonalizacj¹”. Autor pisze, ¿e mo¿na racjonalizowaæ ka¿d¹ z dziedzin ¿ycia
z najró¿niejszych punktów widzenia i przy ró¿nie wyznaczonych celach, ale
wtedy to, co dla jednego jest racjonalne, mo¿e byæ dla innych irracjonalne.
Racjonalizm ekonomiczny jest zale¿ny zarówno od racjonalnej techniki i racjonalnego prawa, jak i od ludzkich zdolnoœci i predyspozycji oraz praktyczno-racjonalnego sposobu ¿ycia28.
Istniej¹ obawy, ¿e idealistycznie pojêta racjonalnoœæ i presja na racjonalizacjê
¿ycia mo¿e prowadziæ do jego dehumanizacji, ale i ograniczenia wolnoœci. Jak
stwierdza Rafa³ Czekaj, weberowska „¿elazna klatka” oznacza³a podleg³oœæ
spo³ecznego ¿ycia instytucjonalnym procedurom, które ograniczaj¹ egzystencjê
cz³owieka do ram wyznaczonych przez struktury organizacyjne, w których nie
ma miejsca na sacrum, wartoœci i ducha. St¹d rz¹dz¹c¹ tym procesem racjonalnoœæ M. Weber nazywa³ nieracjonalnoœci¹. W ostatniej dekadzie XX w. zjawisko
„nieracjonalnej racjonalnoœci” by³o popularnym tematem badañ (George Ritzer
i in.), ukuto nawet pojêcie racjonalnej „makdonaldyzacji spo³eczeñstwa”29.
Z pojêciem racjonalizmu œciœle jest powi¹zane pojêcie obiektywizmu. W potocznym rozumieniu obiektywizm oznacza postawê, w której prezentacja i ocena sytuacji pozostaj¹ w œcis³ej zgodnoœci z faktami, a wiêc s¹ przedstawiane
i analizowane w sposób pozbawiony emocji, nieuwzglêdniaj¹cy w³asnych interesów czy prywatnych opinii. W filozofii obiektywizm ma dwojakie znaczenie:
a) w obszarze ontologii oznacza pogl¹d, ¿e przedmiot poznania ma charakter
obiektywny, nie zale¿y w ¿aden sposób od tego, kto go poznaje, b) w obszarze
aksjologii z kolei oznacza, ¿e wartoœci etyczne i estetyczne istniej¹ niezale¿nie
od œwiadomoœci i ich prze¿ywania przez podmiot, a tak¿e bez powi¹zania z warunkami spo³ecznymi czy historycznymi30. Podstawa obiektywizmu to psychologiczna natura cz³owieka, który nie jest bezduszn¹ maszyn¹ matematyczn¹,
lecz istot¹ potrafi¹c¹ myœleæ w kategoriach jakoœci.
W rozwa¿aniach nad racjonalnoœci¹ ludzkich zachowañ i decyzji nale¿y
uwzglêdniaæ charakter wartoœci, na których opiera siê to pojêcie. W kategorii
wartoœci mieœci siê szerokie spektrum dobra i z³a, co oznacza, ¿e racjonalnoœæ
nie jest jednoznaczna, a nawet rozpatruje siê jej obiektywne i subiektywne
ograniczenia. Nie istnieje racjonalnoœæ bezwzglêdnie obiektywna (absolutna),
27
28
29

30

Ibidem, s. 21–22.
M. Weber, Etyka protestancka…, s. 15–16.
R. Czekaj, Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna, Wydawnictwo TAiWPN Universitas, Kraków
2013, s. 31. Zob. te¿ G. Ritzer, Makdonaldyzacja spo³eczeñstwa: wydanie na nowy wiek, t³um. L. Stawowy,
Wydawnictwo Muza, Warszawa 2009.
Obiektywizm kontra obiektywnoœæ, http://www.skrivanek.pl/pl/po-godzinach/porady-jezykowe/polskie/obiektywizm-kontra-obiektywnosc.aspx [dostêp: 23.10.2016].
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niezale¿na od charakteru danych podmiotów i uwarunkowañ, w których podejmuj¹ one decyzje. Wobec tego powstaje pytanie: czy racjonalnoœæ ma charakter obiektywny, relatywny, subiektywny? Nie mo¿na wykluczyæ tezy, ¿e ma
ona po czêœci trochê tych trzech cech. Rodzi siê jednak obawa, ¿e pomiar racjonalnoœci za pomoc¹ wymyœlonego z³o¿onego wskaŸnika móg³by wskazywaæ, ¿e
racjonalne s¹ dzia³ania, które dla danej jednostki s¹ jaskrawo nieracjonalne,
a racjonalne dla wiêkszej zbiorowoœci.
1.1. Racjonalnoœæ nauki
Zarówno zwolennicy, jak i krytycy naukowej wizji œwiata uznaj¹, ¿e naukowoœæ i racjonalnoœæ uzupe³nia³y siê wzajemnie przez wieki. Wspó³czeœnie sytuacja jest inna, a kwestia racjonalnoœci nauki sta³a siê jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnieñ filozoficznej refleksji nad nauk¹31. Wiedza i nauka s¹
wytworami ludzkiego umys³u, wiêc ze swej istoty mog³yby byæ racjonalne.
Umieszczanie jednak¿e szyldu „naukowy” nad dowolnym tekstem zawieraj¹cym przemyœlenia nad pewnym zjawiskiem czy problemem nie wystarcza, by
z góry przyj¹æ, ¿e jest on racjonalny. Status naukowy danego dzie³a uprawnia
do przypuszczenia, ¿e cechuje je racjonalnoœæ formalna32, ale niekoniecznie
rzeczowa.
Wprawdzie w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wspó³czesnej nauki nie mo¿na wskazaæ zbyt wielu przypadków irracjonalnych, ale nie brak jest poszczególnych dzie³ i teorii kontrowersyjnych, zawieraj¹cych pierwiastki irracjonalnoœci.
Zagro¿eniem dla racjonalnych dyscyplin nauki jest irracjonalistyczny nurt w filozofii bazuj¹cy na przekonaniu o niemo¿noœci rozumowego poznania rzeczywistoœci. Stawianie pytañ o racjonalnoœæ nauki i istnienie wielu znacz¹cych publikacji na ten temat nie jest zatem przypadkiem33. Naukowy charakter poznania
rzeczywistoœci stwarza wiêksze mo¿liwoœci dociekañ racjonalnych ni¿ w poznaniu praktycznym typowym dla przeciêtnych ludzi, ale nie wyklucza pu³apek
31

32

33

S. Amsterdamski, Tertium Non Datur? Szkice i polemiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1994, s. 29–30.
Wed³ug J. ¯yciñskiego racjonalnoœæ formalna jest rodzajem racjonalnoœci poznawczej, odnoszonej
do systemów formalnych. Minimalnym warunkiem jej wyst¹pienia jest wewnêtrzna niesprzecznoœæ pewnego systemu formalnego. Zob. J. ¯yciñski, Teizm i filozofia analityczna…, s. 187–206, cyt. za:
M. Bombik, Typy racjonalnoœci Cz. I, „Studia Philosophiae Christianae” 2001, nr 37, s. 5–42, http://docplayer.pl/39570823-Mieczyslaw-bombik-typy-racjonalnosci-cz-1-studia-philosophiae-christianae37-1-5-42.html [dostêp: 21.11.2016].
Zob. np. W.H. Newton-Smith, Rationality of Science, Routledge, London 1981; O racjonalnoœci w nauce i w ¿yciu spo³ecznym, red. Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM, Poznañ 2009; W. Sady, Spór o racjonalnoœæ naukow¹. Od Poincarégo
do Laudana, Wydawnictwo Funna, Wroc³aw 2000; M. Walczak, Racjonalnoœæ nauki: problemy, koncepcje,
argumenty, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006; J. Szmyd, Myœlenie i zachowanie nieracjonalne.
Tradycyjne i wspó³czesne wymiary. Z psychologii i filozofii irracjonalizmu, Wydawnictwo Naukowe
Œl¹sk, Katowice 2012.
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irracjonalnoœci. Dzia³anie naukowe polega na poruszaniu siê g³ównie w przestrzeni nieznanej, nieopisanej ¿adnymi zasadami i prawid³owoœciami, co w naturalny sposób nara¿a na tworzenie pogl¹dów nietrafnych. Z tego powodu nie
mo¿na starych teorii naukowych oceniaæ jako irracjonalnych (nie mo¿na wiêc
potêpiaæ Galileusza za jego b³êdy), lecz uznawaæ je za kroki przybli¿aj¹ce do racjonalnej wizji œwiata. W poznaniu praktycznym wnikliwoœæ jest wprawdzie
s³absza ni¿ w nauce, ale istnieje bogaty arsena³ sprawdzonych procedur, algorytmów, zabezpieczeñ i norm, które ograniczaj¹ ryzyko irracjonalnoœci. W nauce
jest jednak wiêksza dyscyplina i surowoœæ wymogów stawianych procedurom
poznawczym (wymaga siê zarówno poszanowania faktów i prawdy, jak i du¿ej
elastycznoœci), podczas gdy w dzia³alnoœci praktycznej nawet precyzyjne przepisy prawne i systemy kontrolne nie chroni¹ przed kaprysami i irracjonalnoœci¹
zwyk³ych ludzi.
W badaniach naukowych istniej¹ ró¿ne postawy i podejœcia metodologiczne
wobec interpretacji i objaœniania zagadnienia racjonalnoœci, co stawia pod znakiem zapytania obiektywizm teorii odnosz¹cych siê do niej. Nale¿y przyj¹æ, ¿e
pojêcia postawy i podejœcia nie s¹ synonimami, chocia¿ jest miêdzy nimi du¿e
podobieñstwo. Pojêcie postawy naukowej jest nadrzêdne i bardziej ogólne ni¿
pojêcie podejœcia naukowego. Postawa naukowa oznacza pewien wzglêdnie
trwa³y stosunek emocjonalny lub stosunek oceniaj¹cy oraz sposób reagowania
jednostki lub ca³ego spo³eczeñstwa na stan danego przedmiotu (idei, zjawisk,
sytuacji, rzeczy, ludzi, zwierz¹t)34. Wed³ug Rados³awa Kazibuta œwiat zachodni
uprawia obecnie naukê wed³ug nowo¿ytnego paradygmatu poznania naukowego, który cechuje racjonalno-krytyczny i scjentystyczny sposób myœlenia35.
Podejœcie naukowe jest natomiast pojêciem charakteryzuj¹cym wykonawczy
(metodologiczny, proceduralny) aspekt poznania rzeczywistoœci i jest ono wê¿sze od pojêcia postawy naukowej. O ile postawa poznawcza mo¿e byæ w ogóle
racjonalna lub irracjonalna, o tyle podejœcie naukowe jest wyborem racjonalnej
metody poznania w ramach racjonalnej postawy.
Racjonalnoœci nie zapewnia dochodzenie do prawdy poprzez przyjêcie
wy³¹cznie postawy filozoficznej nazywanej racjonalizmem36, bêd¹cej przeciwieñ34

35

36

Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje przeciwstawnych postaw badawczych: agnostyczne i teoriopoznawcze, aprioryczne i empiryczne, autorytarne i liberalne, altruistyczne i egoistyczne, bierne
i zaanga¿owane, pozytywne i negatywne, przyjazne i wrogie, s³abe i silne, nacjonalistyczne i uniwersalne, a tak¿e postawy maj¹ce postaæ tendencji do unikania, tendencji do zbli¿ania siê, tendencji do dominowania lub do podlegania, postawy jawne i ukryte, i inne.
R. Kazibut, Cnotliwy Chrzeœcijanin czy Sceptyczny Chemik? Robert Boyle wobec dylematu: wyznaniowoœæ
a naukowoœæ, „Przegl¹d Religioznawczy” 2013, nr 4, http://www.ptr.edu.pl/ sites/default/files/Przeglad% 20Religioznawczy%204_2013.pdf [dostêp: 14.06.2016].
Racjonalizm jest filozoficznym podejœciem epistemologicznym, które zak³ada mo¿liwoœæ dotarcia
do prawdy za pomoc¹ samego rozumu. Rozum ma prymat nad doœwiadczeniem poprzez stworzenie systemu opartego na aksjomatach, z których dziêki dedukcji mo¿na wywieœæ ca³oœæ wiedzy. G³ówni reprezentanci racjonalizmu to: Platon, Kartezjusz, B. Spinoza, G. Leibniz. Szczególny
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stwem empiryzmu37. Oparcie siê na czysto rozumowych przes³ankach nie daje
gwarancji, ¿e postêpowanie bêdzie racjonalne w sensie skutecznoœci osi¹gania
celów. W œwietle wspó³czesnej wiedzy metodologicznej racjonalnoœæ jest kombinacj¹ zarówno wysi³ku intelektualnego, jak i doœwiadczenia praktycznego oraz
innych pozanaukowych zasad osi¹gania celów. Jest wiele przyk³adów ilustruj¹cych, jak postawa czystego filozoficznego racjonalizmu nieraz prowadzi³a do
formu³owania irracjonalnych s¹dów, teorii i wizji (takich jak np. geocentryczna
teoria budowy wszechœwiata, teorie kosmologiczne, idea „rozwiniêtego spo³eczeñstwa socjalistycznego” i inne), a z kolei praktyka „zwyk³ych ludzi” pozwala
na tworzenia wzorców dobrej praktyki racjonalnej (takich jak japoñski system
usprawnieñ Kaizen). Racjonalnoœæ teoretyczna (naukowa) przekonañ potrzebuje spe³nienia pewnych wa¿nych warunków, takich jak: wewnêtrzna niesprzecznoœæ teorii czy stosowanie odpowiednio mocnych œrodków dowodowych. Jak
zauwa¿a J. ¯yciñski, racjonalnoœæ jest zró¿nicowana w poszczególnych dyscyplinach nauki. O innym typie racjonalnoœci poznawczej mo¿na mówiæ w naukach formalnych, o innych w naukach realnych, a ca³kowicie odmienne s¹
pragmatyczne kryteria okreœlaj¹ce racjonalnoœæ dzia³añ w ogólnoœci38.
Ryzyko irracjonalnoœci jest najwiêksze w dyscyplinach nauki, w których wci¹¿
s¹ s³abe podstawy ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne procesów poznania. Najmniejsze jest ryzyko irracjonalnoœci w naukach przyrodniczych
i œcis³ych, najwiêksze – w naukach spo³ecznych. NajgroŸniejsz¹ pu³apkê badawcz¹ stanowi ontologiczna niejasnoœæ przedmiotu poznania. Pierwszego
systematycznego wyk³adu ontologii (dawniej nazywanej metafizyk¹) dokona³
Ch. Wolff (1679–1754), który nazwa³ j¹ filozofi¹ pierwsz¹ i okreœli³ jako naukê
o „bycie w ogóle, o ile jest bytem”39. W ujêciu I. Kanta ontologia jest nauk¹, która
tworzy system pojêæ intelektu (kategorie, zjawiska). Podstawowe pojêcia ontologii to: byt40, substancja, rzeczywistoœæ materialna i idealna, rzecz, przedmiot,
cecha, kategoria, istnienie realne, istnienie pozorne. Do tych najczêœciej wymienianych pojêæ nale¿y tak¿e dodaæ „sytuacjê problemow¹” w rozumieniu Karla Poppera.
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charakter ma racjonalizm krytyczny, którego twórc¹ jest K. Popper. Uwa¿a³, ¿e jedynym skutecznym racjonalizmem jest krytyczny stosunek do wiedzy bêd¹cej tylko zbiorem hipotez.
Empiryzm jest filozoficznym podejœciem epistemologicznym opartym na zasadzie, ¿e Ÿród³em
ludzkiego poznania s¹ wy³¹cznie lub przede wszystkim bodŸce zmys³owe, które docieraj¹ do naszego umys³u ze œwiata zewnêtrznego, zaœ wszelkie idee, teorie itp. s¹ w stosunku do nich wtórne.
Znani przedstawiciele tego podejœcia to Francis Bacon, John Locke, David Hume.
Zob. J. ¯yciñski, Rodzaje i warunki racjonalnoœci poznawczej, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”
1983, t. 5, s. 26–37, https://www.filozofiawnauce.pl/files/attachment/j_zycinski_rodzaje_i_warunki_racjonalnosci_poznawczej.pdf [dostêp: 9.11.2016].
B. PaŸ, Ontologia versus metafizyka? Geneza, rozwój i ró¿ne postaci nowo¿ytnej teorii bytu, „Filo-Sofija”
2011, nr 15, s. 817–847.
Najtrudniejsze pytania ontologiczne to np.: czy nieskoñczonoœæ jest bytem? Czy nicoœæ jest bytem? Czy myœl ludzka jest bytem? Czy przyroda ma cechy matematyczne?
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Ka¿da dyscyplina naukowa zajmuje siê okreœlon¹ postaci¹ bytu: materialn¹,
abstrakcyjn¹, funkcjonaln¹, relacyjn¹, estetyczn¹ itd. W naukach ekonomicznych przedmiot poznania nie ma postaci materialnej, gdy¿ badanymi bytami
nie s¹ ani rzeczy (badaj¹ je nauki œcis³e i techniczne), ani ludzie (bada je psychologia, socjologia i pedagogika). Ekonomia bada relacje zachodz¹ce miêdzy stworzonymi pojêciami gospodarczymi, które nie istniej¹ w przyrodzie w fizycznej
postaci. W idealnym ujêciu relacje te s¹ naœwietlane racjonalnie wówczas, gdy
wyjaœniane jest zarówno powstawanie ró¿nych stanów pojêæ gospodarczych
(wyra¿anych iloœciowo), jak i systemowo odtwarzany jest przebieg procesów
zmieniaj¹cych te relacje. W praktyce poznanie ekonomiczne daleko odbiega od
idea³u ontologicznego. Powsta³o bardzo wiele prac bêd¹cych tylko szczegó³owym opisem obiektów i procesów gospodarczych (nieraz nadmiernie technicznych), zawieraj¹cych bardzo subiektywne teorie, a nawet bardzo osobiste
upodobania do pewnych form dzia³alnoœci gospodarczej, opartych na szczególnych przypadkach i zbyt wyidealizowanych modelach.
1.2. Racjonalnoœæ praktyczna
Jak wy¿ej wspomniano, w klasyfikacji rodzajów racjonalnoœci wielu badaczy
rozró¿nia racjonalnoœæ teoretyczn¹ (naukow¹) i racjonalnoœæ praktyczn¹. Wyczerpuj¹ca i uporz¹dkowana wiedza o racjonalnoœci powstaje w wyniku teoretycznych i eksperymentalnych badañ naukowych. O ile jednak racjonalnoœæ
teoretyczna jest przedmiotem wielu analiz i publikacji, o tyle racjonalnoœæ praktyczna w ograniczonej mierze jest ujmowana w skatalogowane zbiory wiedzy.
Poszukuj¹c w nauce fundamentalnych wskazówek, jak w praktyce postêpowaæ racjonalnie, warto najpierw siêgn¹æ do dzie³ i myœli I. Kanta oraz M. Webera.
W krytyce praktycznego rozumu I. Kant zajmuje stanowisko aprioryzmu
i racjonalizmu. Jego pojêcie praktycznego rozumu jest oparte na idealnej osobie
ludzkiej zdolnej do postêpowania wed³ug rozumowo uchwyconych zasad moralnych. Rozum teoretyczny (spekulatywny) poznaje to, co jest; poznanie rozumu praktycznego jest poznaniem tego, co byæ powinno, a rezultatem tak pojêtego poznania s¹ normy postêpowania zwi¹zane z pobudkami cz³owieka, w tym
z d¹¿eniem do szczêœcia (wszelka zmys³owa pobudka niweczy wartoœæ moraln¹
czynu). Czysty rozum jest sam przez siê praktyczny i daje cz³owiekowi prawo
powszechne, które nazywamy prawem moralnym41. U I. Kanta najbardziej zadziwiaj¹ce jest stwierdzenie, ¿e empiryzm niszczy ca³kowicie moralnoœæ intencji42. Filozof stanowczo wyklucza ze swej etyki wszelki empiryczny czynnik
w postaci materialnych pobudek woli. Ten sposób rozumowania nie móg³ wiêc
stanowiæ podstawy do rozwoju wspó³czesnego myœlenia o racjonalnoœci
praktycznej.
41
42

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu..., s. 47.
Ibidem, s. 81.
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Pojêciu racjonalnoœci praktycznej du¿o uwagi poœwiêci³ M. Weber, który zauwa¿y³, ¿e racjonalizm to pojêcie historyczne, zawieraj¹ce w sobie mnogoœæ
przeciwieñstw. W Etyce protestanckiej pisa³, ¿e jeœli pod pojêciem praktycznego
racjonalizmu rozumieæ sposób ¿ycia œwiadomie sprowadzaj¹cy œwiat do doczesnych interesów pojedynczego „ja” i oceniaj¹cy wszystko wed³ug niego, to styl ten
do dziœ maj¹ we krwi w³aœnie narody liberum arbitrium, takie jak W³osi i Francuzi.
Protestancki purytanizm (zw³aszcza kalwinizm) niós³ ze sob¹ etos racjonalnego,
mieszczañskiego systemu gospodarczego i racjonalnej organizacji pracy, a z etyki
¿ydowskiej wzi¹³ tylko to, co do tych ram pasowa³o: afirmatywny stosunek pracy
i zamo¿noœci43. W obszernym dziele Ekonomia i spo³eczeñstwo M. Weber naœwietli³
pojêcie racjonalnoœci praktycznej (wyrachowanej) z wielu punktów widzenia:
historyczno-etnicznego, religijnego, prawnego i socjologiczno-ekonomicznego.
Jego bogate rozwa¿ania trudno jednak zsyntetyzowaæ i zacytowaæ fragment
dzie³a stanowi¹cy esencjê jego rozumienia tego rodzaju racjonalnoœci, które jest
uwarunkowane ró¿nymi okolicznoœciami. Pojêcie to wi¹za³ przede wszystkim
z realizacj¹ czysto pragmatycznych i egoistycznych interesów za pomoc¹ najbardziej adekwatnych œrodków, co w historii by³o czêsto „temperowane” normami etycznymi i religijnymi44.
Racjonalnoœæ praktyczna opiera siê na wiedzy, doœwiadczeniu i zdolnoœci do
logicznego myœlenia. W praktyce pojêcie racjonalnoœci jest powszechnie przywo³ywane w sposób intuicyjny, czêsto bez sprawdzenia jego z³o¿onoœci i powi¹zañ z innymi pokrewnymi kategoriami myœlenia i decydowania. Oczywista
wydaje siê teza, ¿e naukowe wyjaœnienie racjonalnoœci daje najwiêksze mo¿liwoœci skutecznego stosowania jej w praktyce. Nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e wszelkie teorie naukowe powinny cechowaæ siê racjonalnoœci¹ w sensie filozoficznym
i metodologicznym, w przeciwnym razie wiedza nie mia³aby wartoœci i wiarygodnoœci. Nie mo¿na jednak twierdziæ, ¿e racjonalnoœæ oparta wy³¹cznie na praktyce jest pojêciem gorszej kategorii ni¿ racjonalnoœæ naukowa. Wrêcz przeciwnie, o dobrobycie i szczêœciu ludzkoœci decyduje przede wszystkim racjonalnoœæ
praktyczna. Problem polega na tym, by zasady racjonalnoœci praktycznej by³y
powszechnie znane, skuteczne, przystêpne, respektowane i doskonalone. Mo¿na
do tego doprowadziæ, upowszechniaj¹c pragmatyczne instrukcje racjonalnego
postêpowania i tworz¹c normy prawa stoj¹ce na stra¿y racjonalnoœci.
Racjonalnoœæ praktyczna towarzyszy niezliczonym sytuacjom ¿yciowym
cz³owieka, w których – z uwagi na ograniczonoœæ czasu na podjêcie decyzji – jest
ona czêsto uproszczona (powierzchowna, u³omna i nierzadko pochopna), ale
jest to postawa wystarczaj¹co skuteczna w osi¹ganiu celów. O ile atutem racjo-
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M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu…, s. 54.
M. Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, University of California Press,
Berkeley–Los Angeles–London 1978, https://archive.org/details/MaxWeberEconomyAndSociety,
s. 26, 77 [dostêp: 14.11.2016].
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nalnoœci naukowej jest pog³êbiona i usystematyzowana wiedza, o tyle podstaw¹
racjonalnoœci praktycznej jest doœwiadczenie i intuicja cz³owieka trafnie podejmuj¹cego decyzje. Przewaga wiedzy naukowej wynika z si³y argumentacji i ze
stworzonego systemu upowszechniania wiedzy (publikacje), podczas gdy doœwiadczenie praktyczne w du¿ej mierze pozostaje wiedz¹ ukryt¹, któr¹ jednak
mo¿na ujawniæ i przekazaæ innym podmiotom specjalnymi kana³ami informacyjnymi. Najwiêkszym atutem racjonalnoœci praktycznej jest jej konkretnoœæ
i szczegó³owoœæ. O ile filozof radzi, by przed ka¿d¹ decyzj¹ zrozumieæ sens
i aspekty racjonalnoœci, o tyle podmiot praktyczny stara siê znaleŸæ jak najskuteczniejsz¹ procedurê racjonalnego postêpowania.
Podbudowê racjonalnoœci praktycznej powinna stanowiæ racjonalnoœæ teoretyczna, ale potrzebny jest odpowiedni transfer wiedzy naukowej w tym zakresie. Stworzenie systemu tego transferu nie jest prost¹ spraw¹, zw³aszcza ¿e powinien obejmowaæ wiedzê filozoficzn¹, logiczn¹ i matematyczn¹, a nie tylko
zawodow¹. Zwykli ludzie nie maj¹ bowiem wrodzonej sk³onnoœci ws³uchiwania siê w zawi³y jêzyk ludzi nauki. Tworzenie systemu racjonalnoœci praktycznej
jest jednak niezwykle wa¿ne, gdy¿ wzmacnia szanse na jakoœciowy rozwój
spo³eczno-ekonomiczny. Im wiêcej osób bêdzie dysponowa³o przystêpn¹ instrukcj¹ postêpowania racjonalnego, tym sprawniej i efektywniej bêd¹ funkcjonowa³y systemy ekonomiczno-spo³eczne i tym wiêksza bêdzie sprawiedliwoœæ
spo³eczna. Œrodowisko naukowe nie podejmuje jednak próby stworzenia tego
rodzaju popularnych instrukcji racjonalnoœciowych. Wielu zwyk³ych ludzi,
w tym decydentów politycznych, ignoruje œwiadomie potrzebê wystrzegania
siê postêpowania irracjonalnego.

2. Racjonalnoœæ w ekonomii
Szczególnym rodzajem racjonalnoœci jest jej aplikacja w ekonomii, nieraz nazywana niepoprawnie racjonalnoœci¹ ekonomiczn¹. Ma ona podwójny wymiar:
a) jednostkowy (osobisty, mikroekonomiczny), b) zbiorowy (makroekonomiczny), które nie s¹ ze sob¹ spójne, a czêsto s¹ wrêcz radykalnie przeciwstawne45.
W oksfordzkim Handbook of Rationality wskazano na trzy rodzaje racjonalnoœci
wa¿ne w tworzeniu teorii ekonomicznych: a) maksymalizacja w³asnego interesu
(self-interest), b) maksymalizacja u¿ytecznoœci (utility), c) racjonalnoœæ ograniczona
(bounded rationality)46. W naturalnym mikroekonomicznym ujêciu dla jednostek
fizycznych (osób) racjonalne jest tylko to, co daje im oczywist¹ i odczuwaln¹ ko45
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Powszechnie cytowana jest maksyma Adama Smitha – „to, co jest roztropnoœci¹ w prywatnym ¿yciu ka¿dej rodziny, nie mo¿e byæ chyba szaleñstwem w ¿yciu wielkiego królestwa”. H. Hazlitt,
Ekonomia w jednej lekcji, t³um. G. £uczkiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ludwiga von Misesa,
Warszawa 2012, s. 76.
P. Weirich, Economic Rationality [w:] The Oxford Handbook of Rationality…., s. 380–396.
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rzyœæ, niezale¿nie od tego, jakim sposobem zostanie ona osi¹gniêta. Z kolei dla
systemu makroekonomicznego (pañstwa, rz¹du) racjonalne jest to, co gwarantuje rozwój ekonomiczno-spo³eczny kraju i poprawê stanu sprawiedliwoœci
spo³ecznej. Mo¿e wiêc zdarzyæ siê, ¿e du¿a czêœæ spo³eczeñstwa uznaje za racjonalne uruchamianie strumieni dochodów indywidualnych niezale¿nych od zasobów finansowych przedsiêbiorstw i pañstwa, podczas gdy dla w³adz pañstwowych racjonalne s¹ dzia³ania s³u¿¹ce stabilizacji finansowej gospodarki
w okreœlonym okresie. Racjonalnoœæ makroekonomiczna nie jest wiêc prost¹
sum¹ racjonalnoœci szczegó³owych (bran¿owych i mikroekonomicznych). Jak
stwierdza Wiktor Szewczak, racjonalnoœæ rozumiana tak, jak tego chc¹ ekonomiœci, jest atrybutem indywidualnym, przys³uguje jednostkom. Jej przeniesienie
na poziom zbiorowy jest zaœ rezultatem dzia³ania rynków koordynuj¹cych
dzia³ania jednostkowe47.
Pojêcie racjonalnoœci le¿y u podstaw wspó³czesnych teorii ekonomicznych,
ale jego konceptualizacja nastrêcza sporo trudnoœci. Wyrazem rozwoju wiedzy
o racjonalnoœci dzia³añ ludzkich jest wzbogacanie stosowanej terminologii
i powstawanie nowych pojêæ. Wspó³czeœnie rozwa¿a siê nie tylko kwestie racjonalnoœci w ekonomii, ale tak¿e problem ekonomiki racjonalnoœci48. Nie wystarczy
formalnie byæ racjonalnym (myœl¹cym), lecz trzeba kalkulowaæ korzyœci wynikaj¹ce z postêpowania racjonalnego i straty powodowane przez postêpowanie
irracjonalne. Nieracjonalne mo¿e byæ ¿mudne poszukiwanie wyrafinowanych
i skomplikowanych w u¿yciu narzêdzi wyboru racjonalnych rozwi¹zañ (b³êdne
ko³o racjonalnoœci, „nieracjonalna racjonalnoœæ”).
Du¿e znaczenie dla trafnej charakterystyki racjonalnoœci ma jej wspó³czesna
interpretacja na gruncie ekonomii. Wœród wielu myœlicieli i publikacji wyró¿nia
siê wk³ad naukowy noblisty Verona L. Smitha, który przedstawi³ argumenty na
rzecz wspó³istnienia racjonalnoœci konstruktywistycznej49 i ekologicznej. W jego
interpretacji racjonalnoœæ konstruktywistyczna odnosi siê do jednostek lub organizacji i wi¹¿e siê z celowym wykorzystaniem rozumu do analizowania i zaleca47
48
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W. Szewczak, Oblicza racjonalnoœci, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruñ 2013, s. 59.
Zob. np.: The Economics of Rationality, ed. B. Gerrard, Routledge, London–New York 1993, http://
cnqzu.com/library/To%20Organize/Books/Gerrard%20(ed)%20-%20The%20Economics%20of%20
Rationality.pdf [dostêp: 4.12.2016].
Spo³eczny konstruktywizm uformowa³ siê w drugiej po³owie XX w. w Stanach Zjednoczonych
i w Niemczech. Cechuje go za³o¿enie, zgodnie z którym wiedza o œwiecie (równie¿ wiedza naukowa) jest nierozerwalnie wpleciona w kulturê i uwarunkowana (determinowana) spo³ecznie, a obrazuje to w³aœnie przymiotnik „spo³eczny” (social). Wiedza zatem jest konstruowana przez ludzi –
teorie naukowe oraz potoczne s¹dy s¹ spo³ecznymi konstruktami, podobnie jak opisywane w nich
obiekty teoretyczne. Spo³eczni konstruktywiœci s¹ przekonani, ¿e ca³a nasza wiedza jest konstruowana. Zob. M. Wendland, Perspektywa konstruktywistyczna jako filozoficzna podstawa rozwa¿añ nad komunikacj¹, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 4, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2876/
1/Micha%C5%82%20Wendland%20-%20Perspektywa%20konstruktywistyczna%20jako%20filozoficzna%20podstawa%20rozwa%C5%BCa%C5%84%20nad%20komunikacj%C4%85.pdf [dostêp:
8.11.2016].
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nia dzia³añ ocenianych jako lepsze ni¿ alternatywne i mo¿liwe do zrealizowania
dzia³ania, które tak¿e mog¹ byæ wybrane. W odniesieniu do instytucji konstruktywizm wi¹¿e siê z celowym projektowaniem systemów regu³ nastawionych na
osi¹gniêcie po¿¹danych wyników. W tym znaczeniu konstruktywizm obejmuje
„optymalne projektowanie” instytucji z zamiarem stworzenia bodŸców sk³aniaj¹cych podmioty do wybierania lepszych dzia³añ ni¿ te, które by³yby wybrane,
gdyby przyjêto alternatywne rozwi¹zania. Smith zwraca uwagê na istnienie racjonalnoœci ekologicznej odnosz¹cej siê do emergentnego ³adu (polegaj¹cego na
nieustannym rozwoju, w czasie którego ze struktur ni¿szego rzêdu powstaj¹
nowe, nieredukowalne do nich struktury wy¿szego rzêdu). Jest ona zbiorem
praktyk, norm i ewoluuj¹cych regu³ instytucjonalnych rz¹dz¹cych dzia³aniami
jednostek, które s¹ czêœci¹ naszego kulturowego i biologicznego dziedzictwa
i które tworzy³y siê w trakcie interakcji miêdzy ludŸmi, nie by³y zaœ wynikiem
œwiadomego projektowania przez cz³owieka. Te dwie koncepcje racjonalnoœci
nie musz¹ immanentnie pozostawaæ wzglêdem siebie w opozycji50.
Nie powinno budziæ kontrowersji stwierdzenie, ¿e w ekonomii racjonalnoœæ
jest pojêciem nadrzêdnym i szerszym w stosunku do takich pojêæ, jak efektywnoœæ, sprawnoœæ, produktywnoœæ czy ekologicznoœæ. Te szczegó³owe cechy ekonomiczne s¹ mo¿liwe do opisania iloœciowego i poddania optymalizacji, ale
odzwierciedlaj¹ jedynie fragment mo¿liwych wyborów dokonywanych przez
cz³owieka. Racjonalnoœæ jest z istoty pojêciem szerokim, jakoœciowym i wieloaspektowym, nara¿onym jednak na dowolnoœæ interpretacji w zale¿noœci od interesów i aspiracji podmiotów podejmuj¹cych decyzje ekonomiczne. Wprawdzie stworzono teoriê racjonalnego wyboru, ale podlega ona surowej krytyce ze
wzglêdu na pos³ugiwanie siê wyidealizowanymi podmiotami i dowolnie okreœlonymi uwarunkowaniami ich zachowania oraz brakiem uogólnionych wyników empirycznych badañ zachowañ podmiotów realnych. O ile stworzono
miary efektywnoœci czy produktywnoœci, o tyle trudno wskazaæ udane propozycje miar racjonalnoœci.
Racjonalnoœæ ekonomiczna cz³owieka cywilizowanego nie sprowadza siê do
bezwarunkowego wyrachowania i niekrêpowanego d¹¿enia do osi¹gania korzyœci.
Przyk³adem œwiadomej irracjonalnoœci jest przypadek pracowników firmy domagaj¹cych siê podwy¿ki wynagrodzeñ w sytuacji zagro¿enia upad³oœci¹ tej firmy.
Irracjonalny jest tak¿e pêd przedsiêbiorców do powiêkszania korzyœci finansowych kosztem degradacji œrodowiska naturalnego i spo³ecznego. W systemie
gospodarczym racjê bytu ma wy³¹cznie racjonalnoœæ motywowana zapewnieniem d³ugofalowego, wieloaspektowego interesu zbiorowego.
Symbolem racjonalnoœci mikroekonomicznej sta³o siê pojêcie homo oeconomicus.
Poszczególne szko³y i nurty myœli ekonomicznej w ró¿ny sposób interpretowa³y
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istotê tej racjonalnoœci (wyrazem tego s¹ odmienne teorie sformu³owane przez:
ekonomiê klasyczn¹, nurt subiektywno-marginalistyczny, psychologiczn¹
szko³ê austriack¹, neoklasyczn¹ szko³ê anglo-amerykañsk¹, matematyczn¹
szko³ê lozañsk¹, ekonomiê instytucjonaln¹, keynesizm, szko³ê chicagowsk¹,
now¹ ekonomiê klasyczn¹, now¹ ekonomiê instytucjonaln¹). Istnia³ jednak
wspólny mianownik rozumienia pojêcia homo oeconomicus jako cz³owieka racjonalnego, aczkolwiek abstrakcyjnego. Wspó³czesna koncepcja homo oeconomicus
jest rozumiana mniej jednoznacznie, czego wyrazem s¹ chocia¿by pogl¹dy noblisty Herberta A. Simona51, który stworzy³ pojêcie ograniczonej racjonalnoœci
(bounded rationality)52 oraz wyraŸnie psychologiczne interpretacje prezentowane
w nurtach ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Niektórzy nawet dopatruj¹
siê zmiany paradygmatu nauk ekonomicznych i odchodzenia od klasycznego
aksjomatu cz³owieka racjonalnego na rzecz cz³owieka emocjonalnego53.
Otwarte pozostaje pytanie, czy istnieje wspólna baza dla pojêæ racjonalnoœci
mikro- i makroekonomicznej (poza samym faktem pos³ugiwania siê rozumem). W pewnej mierze spoiwem tych pojêæ mog³aby byæ koncepcja racjonalnego gospodarowania, ujmowanego w dwóch wariantach: a) jako maksymalizacja rezultatów przy za³o¿onym poziomie nak³adów, b) jako minimalizacja
nak³adów przy za³o¿onym poziomie efektów. Pojawienie siê pojêcia ograniczonej racjonalnoœci (bounded rationality) stawia pod znakiem zapytania praktyczn¹
mo¿liwoœæ „maksymalizacji” lub „minimalizacji” czegokolwiek w planowaniu
ludzkich dzia³añ (zw³aszcza mikroekonomicznych).
W wyniku prowadzonych badañ naukowych stworzono te¿ podzia³ na racjonalnoœæ rzeczywist¹ (ze wzglêdu na osi¹gniêty wynik) i racjonalnoœæ proceduraln¹ (ze
wzglêdu na sposób podejmowania decyzji). W analizach ekonomicznych najczêœciej jest rozpatrywana racjonalnoœæ proceduralna, bardziej podatna na ró¿ne modyfikacje ni¿ racjonalnoœæ wynikowa.
W stosunku do ogólnego pojêcia racjonalnoœci pojêciem pochodnym jest racjonalizacja bêd¹ca czynnoœci¹ zmierzaj¹c¹ do usprawnienia okreœlonej dzia³al-
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H.A. Simon otrzyma³ Nagrodê Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 1978 r., a jej uzasadnienie zosta³o zawarte w formule „for his pioneering research into the decision-making process
within economic organizations” – patrz: All Prizes in Economic Sciences, http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ [dostêp: 23.11.2016].
Ograniczona racjonalnoœæ wed³ug H.A. Simona przejawia siê w postawie podmiotów gospodarczych d¹¿¹cych do rozwi¹zañ, które s¹ zadowalaj¹ce, a nie maksymalizuj¹ce. Wynika to z ograniczonej zdolnoœci obliczeniowej ludzkich umys³ów. W zwi¹zku z tym ludzie maj¹ sk³onnoœæ wybierania na co dzieñ nie tego, co jest dla nich rzeczywiœcie najlepsze, lecz tego, co wydaje siê dobre
w chwili wyboru.
Zob. K. Wach, Od cz³owieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych,
„Horyzonty Wychowania” 2010, nr 9, s. 95–104 oraz L. Wojcieska, Wspó³czesna koncepcja homo socio-oeconomicus, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 180, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/
content_uploads/23_L.Wojcieska_Wspolczesna_koncepcja....pdf [dostêp: 29.10.2016].
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noœci poprzez ulepszenia techniczne i organizacyjne54. Istnieje wiele synonimów
racjonalizacji, takich jak: ulepszenie, modyfikacja, przekszta³cenie, modernizacja, udogodnienie, uzdrowienie i inne. W w¹skim rozumieniu – w zakresie
wynalazczoœci – stosuje siê pojêcie „racjonalizatorstwa”. W szerokim rozumieniu mo¿na racjonalizowaæ ¿ycie spo³eczne, religijne i kulturalne. Zdarzaj¹ siê
jednak przypadki, ¿e s³owo „racjonalizacja” jest tylko przykrywk¹ pewnych negatywnych dzia³añ, np. redukcji miejsc pracy, centralizacji zarz¹dzania, ciêæ bud¿etowych, podwy¿szenia op³at itp.
Jak zauwa¿a Edmund Morawiec, mimo solidnej naukowej podbudowy racjonalnoœci ¿yjemy w czasach jej zasadniczej krytyki, a wszystkie przypisywane
rozumowi cechy s¹ uwa¿ane za wrêcz negatywne. Aktualnie rozum jest zastêpowany przez zmys³owoœæ, uczucia, popêdy, wolê, jednym s³owem – irracjonalizm ¿ycia jako takiego. Wszêdzie tam, gdzie rozum jest ujmowany i krytykowany jako znamiê czy wrêcz wzorzec, na którym budowano w ró¿nych epokach
kulturê, trzeba by by³o zapytaæ: czy istnieje mo¿liwoœæ sensownego cofniêcia siê
przed czasy oœwiecenia, kiedy œlepa wiara wystarcza³a za wszystko55? Sformalizowana racjonalnoœæ (ujêta w normy prawne i techniczne) jest oczywistym
ograniczeniem „swawolnej” wolnoœci, eliminuje bowiem dzia³ania szkodliwe
dla jednostek i spo³eczeñstwa. Lepiej jednak zrezygnowaæ z pewnego zakresu
wolnoœci ni¿ pod¹¿aæ œcie¿k¹ niepohamowanej chêci zaspokajania wszelkich zachcianek, nie licz¹c siê z ¿adnymi uwarunkowaniami. W ekonomii istniej¹ dwie
si³y, które narzucaj¹ przeciwstawne wartoœci racjonalne: rynek i pañstwo.

3. Racjonalnoœæ w transporcie
3.1. Racjonalnoœæ w teorii ekonomiki transportu
W ka¿dej sferze ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego racjonalnoœæ ludzkiego
postêpowania ma cechy uniwersalne i cechy specyficzne. Kierowanie siê tylko
ogólnymi zasadami racjonalnoœci mo¿e byæ dla danej jednostki zgubne, zw³aszcza gdy inne jednostki maj¹ przeciwstawne motywacje. Istniej¹ uzasadnione
powody, by przyjrzeæ siê specyficznym uwarunkowaniom stosowania zasady
racjonalnoœci w transporcie, w którym skutki nieracjonalnoœci maj¹ wyj¹tkowo
du¿y rezonans i wymiar.
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Encyklopedia powszechna PWN, t. 3, red. H. Bonecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975,
s. 763; Leksykon naukowo-techniczny, red. S. Czerni et al., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1984, s. 796; Ma³a encyklopedia ekonomiczna, red. K. Secomski et al., PWE, Warszawa 1974,
s. 671.
E. Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalnoœæ…, s. 12.

Racjonalnoœæ w transporcie

53

Zasada homo economicus w pierwotnej wersji56 sprowadza³a siê do maksymalizacji osobistych korzyœci, co oznacza³o po prostu d¹¿enie do bogacenia siê
wszelkimi mo¿liwymi sposobami. Jeœli jednak przeanalizowaæ strukturê naturalnych potrzeb cz³owieka, to nie wszystkie zdobywane dobra rzeczowe i pozyskiwane us³ugi identycznie powiêkszaj¹ bogactwo jednostki i wynikaj¹c¹ z tego
satysfakcjê. Hipotez¹ badawcz¹ niniejszego opracowania jest twierdzenie, ¿e
iloœciowa maksymalizacja korzystania z us³ug i procesów transportowych nie
jest racjonalna w œwietle kryterium ogólnej satysfakcji konsumenta. Intensywnoœæ korzystania z transportu powinna byæ optymalnie dostosowana do
sprawnego i efektywnego funkcjonowania gospodarki oraz wielkoœci potrzeb
pierwotnych cz³owieka. Optymalizacji wymagaj¹ zarówno procesy powstawania potrzeb transportowych, jak i procesy ich zaspokajania. Prawid³owy popyt
na us³ugi i procesy transportowe nie jest ani za du¿y, ani za ma³y w stosunku do
potrzeb pierwotnych cz³owieka. Zbyt intensywny transport osób czy ³adunków
zwiêksza koszty zaspokajania podstawowych potrzeb, a transport zredukowany
do minimum mo¿e utrudniaæ osi¹gniêcie fizycznego stanu zaspokojenia tych
potrzeb. Metody optymalizacji procesów transportowych nie powinny jednak
byæ nadmiernie skomplikowane, wymagaj¹ce „wiedzy tajemnej”, gdy¿ zarówno
podmioty oferuj¹ce us³ugi transportowe, jak i zdecydowana wiêkszoœæ u¿ytkowników tych us³ug nie jest w stanie podejmowaæ w pe³ni racjonalnych decyzji, co
potwierdza s³usznoœæ koncepcji ograniczonej racjonalnoœci podmiotów gospodarczych (bounded rationality). Nie mo¿na te¿ racjonalizowaæ popytu na transport za
pomoc¹ administracyjnych ograniczeñ.
Realne procesy ekonomiczne w transporcie wymagaj¹ce racjonalnego zaanga¿owania cz³owieka maj¹ inny charakter po stronie popytowej (jest to: a) wybór œrodka transportu, b) korzystanie z us³ug transportowych), a inny po stronie
poda¿owej (jest to: c) gospodarowanie zasobami niezbêdnymi w transporcie,
d) œwiadczenie us³ug transportowych). W ka¿dej z tych grup dzia³añ kryj¹ siê
du¿e mo¿liwoœci postêpowania racjonalnego i du¿e ryzyko koncepcji oraz decyzji irracjonalnych. Podrêczniki ekonomiki transportu i inne publikacje powinny
prezentowaæ ogólne zasady dzia³añ racjonalnych i unikania kroków irracjonalnych. Refleksja teoretyczna jest niezbêdn¹ podstaw¹ metodologiczn¹ tworzenia
modeli postêpowania racjonalnego, a analiza zjawisk transportowych obserwowanych empirycznie jest niezbêdna dla weryfikacji trafnoœci i u¿ytecznoœci tych
modeli.
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Koncepcja homo economicus uleg³a daleko id¹cej modyfikacji w procesie nowo¿ytnego rozwoju
myœli ekonomicznej. Zob. np. L. Wojcieska, Wspó³czesna koncepcja homo socio-oeconomicus…;
K. Grzesiuk, Powstanie i ewolucja modelu homo economicus, „Roczniki Ekonomii i Zarz¹dzania” 2014,
t. 6, nr 2, https://www.kul.pl/files/433/roczniki_2015_nr_2/12-Grzesiuk_Corr.pdf [dostêp: 4.12.2016].
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Od czasu publikacji w 1850 r. pierwszego w dziejach usystematyzowanego
dzie³a z ekonomiki transportu, jakim by³a Railway Economy57, powstawa³o wiele
coraz dojrzalszych metodologicznie i merytorycznie podrêczników i innych
publikacji. W niniejszym opracowaniu nie ma miejsca na omówienie czy zrecenzowanie poszczególnych podrêczników i ocenê trendów myœlenia ekonomicznego o transporcie. Nale¿y jednak sprawdziæ, czy podnosi siê w nich kwestiê racjonalnego dzia³ania w transporcie, i jak jest naœwietlana. W Railway Economy
s³owo „rational” nie zosta³o u¿yte ani razu. Zreszt¹ Adam Smith w swym wielkim dziele The Wealth Of Nations z 1776 r. u¿y³ s³owa „rational” tylko dwa razy
i to w odniesieniu do postaw ludzkich w podziale pracy i do racjonalnoœci postaw religijnych. Pojêcie to nie jest te¿ rozpatrywane we wszystkich wspó³czesnych podrêcznikach i monografiach z zakresu ekonomiki transportu. Ich autorzy, koncentruj¹c siê na ekonomice i polityce transportowej, czasami traktuj¹
racjonalnoœæ jako coœ wystarczaj¹co zrozumia³ego w ujêciu potocznym i nie podejmuj¹ siê jego interpretacji naukowej w odniesieniu do gospodarowania
w transporcie. W œwietle rozwa¿añ przeprowadzonych we wczeœniejszych punktach niniejszego opracowania taki stan rzeczy w teorii ekonomiki i polityki
transportowej nale¿y oceniæ jako unikanie trudnego i wa¿nego tematu.
W podrêcznikach i monografiach z ekonomiki transportu opublikowanych
w okresie miêdzywojennym i w pierwszych dekadach po II wojnie œwiatowej
autorzy wprawdzie u¿ywali czasem pojêcia racjonalnoœci, ale nie wnikali w jego
istotê i nie proponowali ¿adnych modeli podejmowania racjonalnych decyzji.
Przyk³adowo Philip Locklin w swym wielokrotnie wydawanym podrêczniku
Economics of Transportation58 rozpatrywa³ pokrewny termin – „reasonableness”,
ale g³ównie w odniesieniu do zasadnoœci i poprawnoœci stosowania taryf kolejowych, natomiast pojêcia „rationality” u¿ywa³ w odniesieniu do sensownoœci decyzji kontrolnych podejmowanych przez Interstate Commerce Commission,
jako regulatora rynku transportowego w USA59. W jego podrêczniku nie ma rozwa¿añ na temat racjonalnoœci w zakresie praktycznych sposobów zaspokajania
popytu na us³ugi transportowe. Pojêcie racjonalnoœci pojawi³o siê w kilkakrotnie
wydawanym w latach 1936–1963 podrêczniku Michaela Roberta Bonavii The
Economics of Transport. Autor rozpatrywa³ je w odniesieniu do racjonalnej wiel-
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D. Lardner, Railway Economy; a Treatise on the New Art of Transport, Its Management, Prospects and Relations, Commercial, Financial, and Social: With an Exposition of the Practical Results of the Railways in
Operation in the United Kingdom, on the Continent, and in America, Harper and Brothers Publishers,
New York 1850 (reprint HardPress Publishing 2012), https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=miun.
aes9701.0001.001 [dostêp: 28.11.2016].
D.P. Locklin, Economics of Transportation, Business Publications, Inc. 1935 i 1938, Richard D. Irwin,
Inc. 1947, 1954, 1956, 1960, 1962, 1966, 1972.
Ibidem, wydanie z 1956 r., rozdzia³y: Reasonableness of Rates on Particular Commodities i Reasonableness of Rates Between Particular Points, s. 430–478.
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koœci przedsiêbiorstwa transportowego i racjonalnoœci kontroli monopoli pod
k¹tem obni¿ki kosztów transportu60.
W latach 60. i 70. XX w. w literaturze ekonomicznej zaczêto bardziej szczegó³owo interpretowaæ ideê racjonalnego dzia³ania w transporcie. Przyk³adem
jest monografia Hugh S. Nortona Modern Transportation Economics, w której naœwietlono rolê transportu w racjonalnej lokalizacji zak³adów produkcyjnych
(wed³ug autora idealne by³oby minimalizowanie kosztów transportu)61, racjonalnoœæ ustalania poziomu taryfowych stawek przewozowych metod¹ ad valorem
(„what the traffic will bear”)62 oraz racjonalnoœæ federalnej polityki transportowej w USA63. Racjonalnoœæ potraktowano jako kluczow¹ zasadê w rozwi¹zywaniu problemów transportowych przez brytyjskiego ekonomistê i praktyka biznesu transportowego Johna Michaela Thomsona, który naœwietli³ j¹ w 1974 r.
w podrêczniku Modern Transport Economics64. Sytuacjê w transporcie nakreœli³ on
jako stan permanentnego chaosu, który mo¿na przezwyciê¿yæ dzia³aniami
racjonalizacyjnymi w postaci oddzia³ywania na popyt na us³ugi transportowe,
modernizacjê i lepsze wykorzystanie infrastruktury, zmniejszenie kongestii
miejskiej, zwiêkszenie sprawnoœci ekonomicznej i technologicznej systemów
transportowych. Nie mo¿na siê jednak zgodziæ z jego tez¹, ¿e dla potencjalnego
popytu na transport nie ma w³aœciwie granic65.
W latach 70. XX w. pojêcie racjonalnoœci pojawi³o siê tak¿e w polskich podrêcznikach i monografiach z ekonomiki transportu. Przemys³aw Ma³ek w Ekonomice
transportu sporo miejsca poœwiêci³ nieracjonalnym potrzebom transportowym
i nieracjonalnym przewozom, proponuj¹c pewne koncepcje racjonalizacyjne66.
Publikowano te¿ opracowania poœwiêcone w ca³oœci racjonalizacji transportu,
takie jak Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu Bronis³awa Stêplowskiego67
czy Racjonalne kszta³towanie potrzeb transportowych Romana Kuziemkowskiego68.
Cech¹ charakterystyczn¹ ówczesnego rozumienia racjonalnoœci w polskim
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M.R. Bonavia, The Economics of Transport, Bradford & Dickens, London 1946, s. 67, 135, http://krishikosh. egranth.ac.in/bitstream/1/19093/1/BPT7188.pdf [dostêp: 5.12.2016].
H.S. Norton, Modern Transportation Economics, Charles E. Merrill Books, Columbus 1963, s. 172. Autor
odwo³uje siê w tym zakresie do publikacji innych autorów, takich jak: J.H. von Thünen, Der isolierte
Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, G. Fischer, Jena 1910; W. Isard, Location
and Space Economy, John Wiley and Sons, New York 1956; E.M. Hoover, The Location of Economic
Activity, McGraw-Hill Book Co., New York 1948.
H.S. Norton, Modern Transportation Economics…, s. 424.
Ibidem, s. 427–447.
J.M. Thomson, Modern Transport Economics, Penguin Education 1974. Polskie wydanie: Nowoczesna
ekonomika transportu, t³um. K. Dorosz, Wydawnictwo Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1978.
J.M. Thomson, Nowoczesna ekonomika transportu…, s. 29.
P. Ma³ek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1971, s. 40–43, 95–103.
B. Stêplowski, Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci,
Warszawa 1975.
R. Kuziemkowski, Racjonalne kszta³towanie potrzeb przewozowych, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1978.
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transporcie by³a teza o nadmiernej wielkoœci popytu na transport, chocia¿ nikomu nie uda³o siê stworzyæ obiektywnych logicznych kryteriów oceny niezbêdnoœci ró¿nych rodzajów potrzeb transportowych. Nieco inne naœwietlenie
problemu racjonalnoœci mo¿na znaleŸæ w monografii I. Tarskiego Koordynacja
transportu69, której ju¿ sam tytu³ wskazuje na zaakcentowanie znaczenia sztuki
poprawy funkcjonowania systemu transportowego. Monografia ta wydana
w czasach dominuj¹cej w nauce doktryny marksistowskiej przemyci³a z literatury zachodniej wiele racjonalnych pogl¹dów ekonomicznych
W najnowszych podrêcznikach ekonomiki transportu wydanych w ci¹gu
ostatniej dekady XXI w. pojêcie racjonalnoœci w transporcie jest doœæ czêsto rozpatrywane w ró¿nych aspektach, ale rozczarowuje to, ¿e nie s¹ to pog³êbione
i usystematyzowane rozwa¿ania. Kenneth Button np. w trzecim wydaniu swego podrêcznika Transport Economics70 u¿ywa tego pojêcia ponad 20 razy w kontekœcie sensownoœci kontroli funkcjonowania systemów transportowych, wp³ywu
transportu na decyzje lokalizacyjne dzia³alnoœci gospodarczej, racjonalnoœci
zapotrzebowania na transport, racjonalnoœci kszta³towania cen na us³ugi
transportowe, racjonalnoœci wspierania podmiotów transportowych w sytuacjach
niestabilnoœci rynków, racjonalnoœci oddzia³ywania na podmioty w sytuacjach
wyczerpania przepustowoœci sieci transportowej (kongestii), racjonalnoœci systemów op³at za dostêp do sieci drogowej, racjonalnoœci operacji logistycznych,
racjonalnoœci subsydiowania kolei, racjonalnoœci regulacji rynków transportowych.
Pojêcie racjonalnoœci jest przywo³ywane w wielu innych publikacjach z ostatnich lat, takich jak: A Dictionary of Transport Analysis (racjonalna alokacja zasobów, racjonalna organizacja pracy, racjonalny podzia³ ryzyka)71, A Handbook of
Transport Economics (racjonalne zachowania u¿ytkowników transportu i inne
aspekty racjonalnoœci w ujêciu psychologicznym)72, Handbook of Research Methods
and Applications in Transport Economics and Policy (racjonalnoœæ rachunku kosztów
zewnêtrznych transportu, kwestia dobrobytu i sprawiedliwoœci)73, The Economics
and Political Economy of Transportation Security (racjonalnoœæ walki z terroryzmem
i poprawa bezpieczeñstwa w transporcie)74. Brak natomiast jakichkolwiek
odwo³añ do pojêcia racjonalnoœci w ksi¹¿kach wydanych w 2012 r., np.: Recent
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I. Tarski, Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968.
K. Button, Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2010.
A Dictionary of Transport Analysis, eds. K. Button, H. Vega, P. Nijkamp, Edward Elgar, Cheltenham
(UK)–Norhampton (MA, USA) 2010.
A Handbook of Transport Economics, eds. A. de Palma et al., Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2011.
Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy, eds. Ch. Nash,
Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2015.
K. Button, The Economics and Political Economy of Transportation Security, Edward Elgar, Cheltenham
(UK)–Northampton (MA, USA) 2016.

Racjonalnoœæ w transporcie

57

Developments in the Economics of Transport75 czy Applied Transport Economics autorstwa Eddy’ego Van de Voorde i Thierry’ego Vanelslandera76.
Analizuj¹c literaturê ekonomiki transportu, mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem,
¿e bardziej racjonalni s¹ u¿ytkownicy us³ug transportu towarowego ni¿ pasa¿erskiego77. Dzieje siê tak, poniewa¿ skutki nieracjonalnego wyboru œrodka transportu s¹ wyraŸniej odczuwane w przedsiêbiorstwach (w ich kosztach produkcji
i dystrybucji) ni¿ w kosztach gospodarstw domowych. Poza tym za³adowcy
towarów maj¹ wiêksze wsparcie ze strony logistyków i spedytorów ni¿ osoby
odbywaj¹ce przejazdy w celach s³u¿bowych i osobistych.
3.2. Racjonalnoœæ popytu na transport
Racjonalnoœæ potrzeb transportowych zaczêto analizowaæ i oceniaæ stosunkowo niedawno, ale czyni siê to wy³¹cznie w ujêciu proceduralnym w odniesieniu
do procesów zaspokajania tych potrzeb, pomijaj¹c punkt widzenia motywacji
pierwotnych cz³owieka i sensownoœæ powstawania potrzeb transportowych
w sferze produkcji. Racjonalnoœæ tych potrzeb powinna byæ rozpatrywana i oceniana przez ró¿ne podmioty: samych u¿ytkowników transportu, logistyków,
specjalistów naukowych, analityków rynkowych, urbanistów, w³adze publiczne.
Zrozumia³e jest, ¿e praktycy interesuj¹ siê prawie wy³¹cznie racjonalnoœci¹ sposobów zaspokajania potrzeb transportowych, natomiast ludzie nauki powinni
tak¿e dokonaæ g³êbszej refleksji nad procesem ich powstawania, czego nie czyni¹ lub traktuj¹ to powierzchownie. Brak takiej refleksji prowadzi do proponowania pochopnych strategii racjonalizacyjnych i sugerowania zmniejszenia tych
potrzeb w sferach, w których jest to niemo¿liwe, bardzo ograniczone lub gdzie
s¹ one niewielkie (np. w sektorze us³ug).
Cechy racjonalnoœci w transporcie s¹ zarówno uniwersalne, jak i specyficzne.
Istnieje sk³onnoœæ do rozpatrywania jedynie jej cech specyficznych i to za pomoc¹ instrumentów technicystycznych, oderwanych od mentalnoœci cz³owieka.
Prowadzi to do koncentrowania uwagi na tym, co dzieje siê w procesach transportowych, z pominiêciem oceny g³ównego celu dzia³alnoœci transportowej,
jakim jest czerpanie korzyœci z przezwyciê¿ania niedogodnoœci stwarzanej
cz³owiekowi przez przestrzeñ. W niniejszym opracowaniu nale¿y wiêc zwróciæ
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R.W. Vickerman, Recent Developments in the Economics of Transport, Edward Elgar, Cheltenham
(UK)–Northampton (MA, USA) 2012.
E. van de Voorde, T. Vanelslander, Applied Transport Economics. A Management and Policy Perspective,
De Boeck, Antwerp 2012. Kwestia racjonalnoœci jest natomiast poruszana w ksi¹¿ce pod podobnym tytu³em autorstwa Stuarta Cole wydanej w 2005 r. (wydanie 3.).
Zob. Changes in Transport Users’ Motivation for Modal Choice: Freight Transport. Report of the SixtyNinth Round Table on Transport Economics Held in Paris on 6–7 December 1984, s. 7, http://www.keepeek.
com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/changes-in-transport-users-motivation-for-modalchoice_9789282105894-en#.WE22s-kzWHs#page2 [dostêp: 11.12.2016].
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uwagê na racjonalnoœæ powstawania i zaspokajania potrzeb transportowych,
czemu jest poœwiêcony ten punkt.
O ile mo¿na ustaliæ wzorzec racjonalnego od¿ywiania siê76, o tyle nie jest mo¿liwe okreœlenie wzorca racjonalnych przejazdów cz³owieka, a tym bardziej
ustalenie wzorca racjonalnego transportu niezbêdnego w ró¿nych rodzajach
produkcji i dystrybucji. Po có¿ wiêc g³owiæ siê nad racjonalnoœci¹ potrzeb transportowych? Refleksja nad sensownoœci¹ tych potrzeb jest konieczna ze wzglêdu
na intuicyjnie odczuwan¹ w praktyce nieracjonalnoœæ ich wielkoœci i struktury.
Nawet jeœli nie ma wzorcowego punktu odniesienia, mo¿na podejmowaæ kroki
naprawcze pozwalaj¹ce stwierdziæ, gdzie mo¿na zmniejszyæ przejawy nieracjonalnoœci. Poszukiwanie racjonalnego wzorca potrzeb transportowych (benchmarku)
wymaga podejœcia zarówno rozumowego, jak i empirycznego. Czysto rozumowe wyjaœnienie polega na modelowym odwzorowaniu procesów powstawania
wszystkich potrzeb ludzkich i zidentyfikowaniu w tych procesach koniecznoœci
pokonywania przestrzeni. Badanie empiryczne polega na indukcyjnym rozpoznaniu i uogólnieniu realnych procesów powstawania potrzeb transportowych
w ró¿nych sferach, miejscach i okresach. Wad¹ badania indukcyjnego jest to, ¿e
pozwala ustaliæ uogólniony stan rzeczy, nie pozwala natomiast wypracowaæ
koncepcji dzia³añ aksjologicznych (trafnego dokonywania ocen). W sukurs metodzie indukcyjnej przychodzi metoda porównawcza, dziêki której mo¿na
zidentyfikowaæ wzorzec racjonalnego powstawania potrzeb transportowych na
podstawie przypadków najlepszych lub najczêstszych w czasie i przestrzeni.
Stosuj¹c metodê porównawcz¹ pope³nia siê jednak wiele b³êdów, wœród których najwiêkszym jest porównywanie ca³ych du¿ych zbiorów silnie wewnêtrznie zró¿nicowanych.
W ujêciu praktycznym racjonalnoœæ potrzeb transportowych mo¿e byæ oceniona za pomoc¹ dwóch podstawowych kryteriów: a) wp³ywu na maksymalizacjê zaspokajania potrzeb podstawowych (np. podnoszenie jakoœci ¿ycia ludzi)
oraz na zwiêkszenie sprawnoœci i efektywnoœci gospodarki (np. wzmacnianie
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw czy regionów), b) wykonalnoœci uwarunkowanej potencja³em, sprawnoœci¹ i efektywnoœci¹ systemu transportowego. Wa¿niejszym, o ile nie jedynym, jest kryterium pierwsze. W rzeczywistoœci przewa¿a sk³onnoœæ do pos³ugiwania siê kryterium drugim, na zasadzie: skoro system
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Jak pisze Monika Bronkowska, w literaturze œwiatowej najczêœciej autorzy opisuj¹ i analizuj¹ dwa
wzory ¿ywienia o charakterze przeciwstawnym: a) „prawid³owy” („racjonalny”, „zdrowy”),
b) „zachodni”. Wzór „prawid³owy” charakteryzuje siê wysokim spo¿yciem warzyw i owoców, roœlin
str¹czkowych, drobiu, ryb, a tak¿e produktów zbo¿owych z pe³nego ziarna. Natomiast wzór okreœlany jako „zachodni” odnosi siê do wysokiego spo¿ycia czerwonego miêsa, wysokoprzetworzonych produktów zbo¿owych, t³uszczów zwierzêcych, jaj, deserów, frytek i wysokot³uszczowych
produktów mlecznych oraz ¿ywnoœci typu fast food. Zob. M. Bronkowska, Badanie wzorów ¿ywienia osób zdrowych oraz obci¹¿onych oty³oœci¹ i jej wybranymi powik³aniami w aspekcie stanu od¿ywienia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wroc³aw 2012, s. 130.

Racjonalnoœæ w transporcie

59

transportowy nie mo¿e podo³aæ oczekiwaniom i rodzi to zagro¿enia dla œrodowiska, to nale¿y ograniczaæ potrzeby transportowe, aby d¹¿yæ do celu jak najprostsz¹ drog¹.
3.2.1. Racjonalnoœæ popytu na transport ³adunków
Zapotrzebowanie na transport ³adunków w danej strukturze gospodarczej
(przedsiêbiorstwie, sektorze, regionie, kraju) nie jest jednolitym pojêciem autonomicznym, podobnym do minimum egzystencji cz³owieka wyra¿onego dziennym
zapotrzebowaniem kalorycznym79. Bez sensu mo¿e byæ zarówno teza o racjonalnej potrzebie minimalizacji zapotrzebowania na transport dla zapewnienia finalnej
obni¿ki kosztów produkcji i dystrybucji, jak i teza o racjonalnej potrzebie maksymalnego zaspokojenia potrzeb transportowych dla sprawnej realizacji procesów
produkcji i dystrybucji. W rzeczywistoœci racjonalne jest takie zaspokajanie potrzeb transportowych danej sfery produkcji, które pokrywa siê w miarê idealnie
z niezbêdnymi operacjami zaopatrzenia we wszystkie czynniki produkcji i z niezbêdnymi operacjami dystrybucji gotowych produktów. Racjonalnoœæ tak¹ powinna zapewniæ dobrze pojêta logistyka.
We wspó³czesnej literaturze dotycz¹cej ekonomiki transportu racjonalnoœæ
popytu na transport ³adunków jest rozpatrywana w nastêpuj¹cych aspektach:
powi¹zanie zapotrzebowania na transport z lokalizacj¹ zak³adów produkcyjnych, presja na dodatkowe inwestycje infrastrukturalne, oddzia³ywanie na energoch³onnoœæ transportu, optymalny wybór œrodka transportu, oddzia³ywanie
na œrodowisko naturalne i inne.
Problematyka racjonalizacji potrzeb transportowych ³adunków by³a bardzo
popularna w epoce socjalistycznej gospodarki planowej, kiedy realizowano wiele prac badawczych i pojawia³o siê wiele publikacji na ten temat. Wynika³o to
z faktu, ¿e w planowym systemie gospodarczym – na przekór woli decydentów –
gospodarka wykazywa³a siê wyj¹tkow¹ kapryœnoœci¹ i ogólnym niedoborem.
Jednym z najbardziej dokuczliwych niedoborów by³ niedostatek potencja³u istniej¹cego wówczas systemu transportowego. Zamiast ten system usprawniæ,
usi³owano zdyscyplinowaæ powstawanie nadmiernych potrzeb transportowych.
Sugerowano wiêc np., ¿e nale¿y ograniczyæ te potrzeby przez zmiany lokalizacji
fabryk, podwy¿szenie stopnia przetwarzania surowców w punktach wydobycia, bardziej racjonalne powi¹zanie miejsc nadania i odbioru masy towarowej,
zmiany organizacyjne w zaopatrzeniu i zbycie, zmiany technologiczne w pro79

Dzienne zapotrzebowanie na kalorie jest uwarunkowane m.in.: trybem ¿ycia, aktywnoœci¹ fizyczn¹, wag¹, wiekiem oraz p³ci¹. Inna jest liczba kalorii wskazana dla m³odej kobiety karmi¹cej
dziecko, a inna dla dojrza³ego mê¿czyzny pracuj¹cego fizycznie. Wspó³czeœnie najczêœciej zalecane normy to: kobiety 19–50 lat – 2200 kcal, kobiety powy¿ej 51. roku ¿ycia – 1900 kcal, mê¿czyŸni
19–50 lat: 2900 kcal, mê¿czyŸni powy¿ej 51. roku ¿ycia: – 2300 kcal – A. Szozda, Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne – zalecana liczba kalorii, ile kalorii spo¿ywasz, https://portal.abczdrowie.pl/dziennezapotrzebowanie-kaloryczne [dostêp: 24.11.2016].
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dukcji lub w budownictwie, „w³aœciw¹ koordynacjê pracy poszczególnych
ga³êzi transportu”78. Trwa³ym wk³adem do wiedzy ekonomicznej dokonanym
w epoce „realnego socjalizmu” jest stworzenie miar racjonalnoœci zapotrzebowania na transport ³adunków, jakimi s¹ wskaŸniki transportoch³onnoœci PKB79.
S¹ one jednak bardzo niedoskona³e.
Kontynuacj¹ socjalistycznej filozofii racjonalizacji zapotrzebowania na transport ³adunków wspó³czeœnie sta³a siê idea decouplingu, która w jêzyku angielskim zosta³a zdefiniowana jako „breaking the link between transport growth
and economic growth”80. O ile w gospodarce planowej motywacj¹ racjonalizacji
potrzeb transportowych by³a niewydolnoœæ systemów transportowych, o tyle
w gospodarce rynkowej motywem tej racjonalizacji sta³a siê uci¹¿liwoœæ ekologiczna transportu. Ju¿ samo sformu³owanie „breaking the link” rodzi podejrzenie,
¿e coœ jest nie tak z logik¹ tego pojêcia. Je¿eli bowiem w realnym œwiecie istniej¹
jakieœ obiektywne zwi¹zki przyczynowo-skutkowe i korelacja zjawisk, to próby
przerwania lub zanegowania tych zwi¹zków przez polityków i decydentów gospodarczych musz¹ zakoñczyæ siê fiaskiem. W praktyce nie mo¿na ignorowaæ
istniej¹cych zwi¹zków, co nie wyklucza mo¿liwoœci usprawnieñ i poprawy efektywnoœci wykorzystania zasobów. Idea decouplingu ma jakiœ sens w odniesieniu do zapotrzebowania na obecnie wykorzystywane noœniki energii, jednak
w odniesieniu do zapotrzebowania na transport ³adunków jest ona nierealisty-
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Zob. B. Stêplowski, Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu…
Pojêcie transportoch³onnoœci stworzyli polscy ekonomiœci transportu w latach 70. XX w., a dopiero
póŸniej dostrze¿ono je w krajach zachodnich. Zob. np. R. Kuziemkowski, Racjonalne kszta³towanie
potrzeb przewozowych…; T. Szempliñski, K. Zaborska, Transportoch³onnoœæ gospodarki narodowej,
„Przegl¹d Komunikacyjny” 1978, nr 2; Transportoch³onnoœæ gospodarki narodowej, red. R. Kuziemkowski, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1981. S¹ wyraŸne trudnoœci jêzykowe
w przet³umaczeniu polskiego pojêcia „transportoch³onnoœæ” na jêzyk angielski czy francuski,
w których u¿ywa siê bardziej opisowych okreœleñ, takich jak: transport intensity, intensité de transport, élasticité de la demande de transport. Zob. D. Stead, Transport intensity in Europe – indicators and
trends, „Transport Policy” 2001, Vol. 8, No. 1, s. 30–31; D. Banister, D. Stead, Reducing Transport Intensity, „European Journal of Transport and Infrastructure Research” 2002, No. 3/4, s. 161–178; Steer
Davies Gleave, Freight Transport Intensity of Production and Consumption, London 2003, http://
www.stoa.europarl.europa.eu/stoa/webdav/shared/3_activities/transport/general/ipts_freight_en.pdf
[dostêp: 16.11.2016]; Conférence européenne des ministres des Transports, Gérer les déterminants de
la demande de transport, OCDE, Paris 2003, http://www.iew.be/IMG/pdf/03demandf.pdf [dostêp:
28.11.2016].
Zob. White paper. European transport policy for 2010: time to decide, COM(2001) 370 final, Brussels 12.09.2001. Ideê tê sformu³owano przy pe³nej œwiadomoœci, ¿e „jest ona nierealna, poniewa¿
Wspólnota nie dysponuje ani kompetencjami ani œrodkami aby og³osiæ ograniczenia w ruchu”.
Ibidem, s. 11. Twórcy tej bia³ej ksiêgi czerpali inspiracjê z wyników projektu badawczego SPRITE –
Separating the Intensity of Transport from Economic Growth, Institute for Transport Studies, University
of Leeds, UK 2002, http://www.its.leeds.ac.uk/projects/sprite/downloads/Final%20Publishable%
20Report.doc [dostêp: 20.11.2016]. Zob. te¿: J. Ballingall, D. Steel, P. Briggs, Decoupling economic activity and transport growth: the state of play in New Zealand, http://www.transport.govt.nz/assets/ Import/Documents/decoupling-paper.pdf [dostêp: 20.11.2016].
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czna. Miêdzy produkcj¹ a transportem istnieje zwi¹zek prawie mechaniczny,
podobny do powi¹zania ze sob¹ kó³ zêbatych i nie przypadkiem transport jest
okreœlany krwioobiegiem gospodarki. Zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na transport ³adunków jest mo¿liwe nie poprzez przerwanie zwi¹zku
transport–gospodarka, lecz przez zmiany strukturalne prowadz¹ce do dematerializacji gospodarki (wzrostu w niej roli sektora us³ug)78.
Racjonalnoœæ popytu na transport ³adunków mo¿na by³oby obiektywnie oceniæ, gdyby uda³o siê stworzyæ poprawne kryteria i instrumenty tej oceny oraz
ustaliæ przybli¿one wzorce racjonalnoœci. Tymczasem jest to w praktyce prawie
niewykonalne, gdy¿ intensywnoœæ zasadnego popytu jest ró¿na w poszczególnych rodzajach produkcji, w poszczególnych krajach i regionach i jest zmienna
w czasie. Do oceny racjonalnoœci popytu na transport ³adunków nie nadaj¹ siê
popularne miary bezwzglêdne, jakimi s¹ liczby ton, tonokilometrów czy pojazdokilometrów. Oceny mo¿na dokonaæ za pomoc¹ miar wzglêdnych, odnosz¹c
wielkoœæ potrzebnych operacji transportowych do jednostki dzia³alnoœci w danej sferze produkcji lub w ca³ej gospodarce. Badacze najchêtniej pos³uguj¹ siê
wskaŸnikiem liczby tonokilometrów na jednostkê PKB. Wad¹ tego wskaŸnika
jest jego niespójna konstrukcja, w liczniku bowiem s¹ wielkoœci naturalne,
a w mianowniku wielkoœci wartoœciowe. WskaŸnik ten nie by³by wadliwy, gdyby liczbê tonokilometrów odnosiæ do jednostki masy produkcji (tony wyrobów),
ale nie istnieje statystyka wolumenu produkcji w ró¿nych dzia³ach gospodarki
wykazuj¹ca liczbê ton. Przyjmuj¹c za punkt odniesienia jednostkê wartoœci
PKB, abstrahuje siê od struktury gospodarki, w której mo¿e byæ ró¿ny udzia³
dzia³alnoœci zdematerializowanej (us³ugowej, zw³aszcza finansowej) z natury
nie generuj¹cej potrzeb transportowych. W rezultacie w kraju, którego gospodarka jest zdominowana w ponad 70% przez us³ugi i przemys³ wysokiej techniki,
popyt globalny na transport ³adunków jest relatywnie niski. Natomiast w kraju,
w którym gospodarka jest zdominowana przez wytwarzanie dóbr nisko przetworzonych, popyt globalny na transport ³adunków jest relatywnie wysoki. Zamiast wskaŸnika liczby tonokilometrów na jednostkê wartoœci PKB lepiej by³oby
pos³u¿yæ siê wskaŸnikiem ilustruj¹cym proporcjê wartoœci us³ug transportowych do PKB lub wskaŸnikiem liczby tonokilometrów przypadaj¹cych na wartoœæ PKB tworzonego tylko przez materialn¹ czêœæ gospodarki (przemys³, budownictwo, rolnictwo, leœnictwo i rybo³ówstwo).
Racjonalnoœæ potrzeb transportowych ³adunków jest wypadkow¹ dwóch
tendencji: a) wzrostowej – wynikaj¹cej z d¹¿enia do zwiêkszania korzyœci produkcyjnych poprzez siêganie po czynniki produkcji zlokalizowane w bardziej
odleg³ych miejscach (z tego zrodzi³a siê globalizacja), b) spadkowej – wynikaj¹cej z d¹¿enia do zwiêkszania korzyœci produkcyjnych, jakie daje aglomera78

Zob. J.M. Jancovici, La dématérialisation de l’économie: mythe ou réalité?, http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-grenelle/jancovici-complts.pdf [dostêp: 20.11.2016].
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cja84, czyli koncentracja i wykorzystywanie czynników dostêpnych w jednym
miejscu. Te dwie tendencje w praktyce nawet nak³adaj¹ siê na siebie, co w procesie globalizacji stymuluje rozbudowa nowych aglomeracji w krajach rozwijaj¹cych siê. Wzrost popytu na transport ³adunków mo¿na wiêc uznaæ za racjonalny, je¿eli transport determinuje dostêp do bardziej wydajnych i tanich
czynników produkcji. Nieracjonalny jest natomiast wzrost tego popytu powodowany innymi motywacjami ni¿ usprawnienie produkcji i zwiêkszenie jej efektywnoœci. Tê czysto rozumow¹ aksjologiê racjonalnoœci popytu na transport
³adunków zak³óca jednak niedoskona³oœæ metodologiczna analiz i s³aba dostêpnoœæ odpowiednich danych statystycznych. G³ównym przejawem tej niedoskona³oœci jest wyra¿anie wielkoœci popytu globalnego na transport ³adunków za
pomoc¹ tylko dwóch miar: liczby ton i tonokilometrów. Tymczasem na pe³ne
spectrum zapotrzebowania na transport ³adunków sk³adaj¹ siê zarówno procesy maj¹ce charakter liniowy, jak i punktowy, zarówno us³ugi przewozowe, jak
i us³ugi pomocnicze (logistyczne, spedycyjne, prze³adunkowe). Rozpatruj¹c racjonalnoœæ popytu z punktu widzenia ekologicznego, najwa¿niejszym argumentem jest nie liczba tonokilometrów, lecz zu¿ycie energii, które dokonuje siê
nie tylko na trasach przewozowych, ale i w punktach transportowych. Aby
unikn¹æ zafa³szowania wyników oceny racjonalnoœci, nale¿y braæ pod uwagê
ca³e spektrum zapotrzebowania na transport, co jest mo¿liwe wy³¹cznie za pomoc¹ mierników wartoœciowych. Fa³szywy obraz daj¹ popularne analizy transportoch³onnoœci gospodarki oparte na sztucznie zestawionej liczbie tonokilometrów. Najczêœciej na liczbê tê sk³adaj¹ siê jedynie operacje transportu l¹dowego
i wodnego œródl¹dowego, bowiem transport morski i lotniczy traktuje siê w domyœle jako dzia³alnoœæ dokonuj¹c¹ siê poza przestrzeni¹ gospodarcz¹ danego
kraju. Jeœli tak rozumowaæ, to nale¿a³oby równie¿ z transportu l¹dowego wykluczyæ operacje wykonywane poza przestrzeni¹ gospodarcz¹ danego kraju
(kabota¿ i cross-trade). Powstaje jednak pytanie, jak¹ gospodarkê obci¹¿aj¹ operacje transportowe wy³¹czone z takiej metody analizy transportoch³onnoœci?
Zjawisko eksportu i importu us³ug transportowych zawsze bêdzie komplikowa³o metodologiê analiz racjonalnoœci popytu na transport w danym kraju. Nie
mo¿na za³o¿yæ, ¿e produkcja na eksport i pozyskiwanie wyrobów z importu
mo¿e odbywaæ siê bez transportu.
Dziêki wzbogaceniu w ostatnich latach statystyk transportowych Eurostat,
zw³aszcza pojawieniu siê danych o wartoœci obrotów rynkowych oddzielnie
us³ugami transportu towarowego i oddzielnie us³ugami transportu pasa¿erskiego, mo¿liwe jest wreszcie zbadanie prawdziwych tendencji w kszta³towaniu siê
transportoch³onnoœci gospodarki Unii Europejskiej. W tabeli 1 zestawiono wyniki
analiz transportoch³onnoœci opartych na miernikach naturalnych i wartoœciowych.
84

Korzyœci wynikaj¹ce z aglomeracji wyra¿a siê w tym, ¿e wydajnoœæ pracy osób zatrudnionych
w du¿ych aglomeracjach jest wielokrotnie wy¿sza ni¿ osób pracuj¹cych na tzw. prowincji.
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Tabela 1. Porównanie wyników oceny transportoch³onnoœci PKB Unii Europejskiej za pomoc¹ miar naturalnych i wartoœciowych

1,190

0,279

0,198

0,149

0,462

0,250

S³owacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania

Chorwacja

UE-28

0,208

0,425

0,157

0,192

0,254

0,934

0,354

1990

0,195

0,146

0,127

0,184

0,267

0,749

0,292

2000

0,190

0,303

0,097

0,162

0,210

0,624

0,534

2010

Transportoch³onnoœæ w tkm/EUR PKB (*)

0,181

0,333

0,094

0,152

0,177

0,618

0,597

2015

n.d.
5,8%

–

4,8%

8,0%

7,0%

6,7%

7,5%

2000

–

–

–

–

–

–

1980

6,4%

n.d.

5,2%

8,2%

7,2%

5,4%

8,1%

2005

6,9%

6,5%

4,8%

8,2%

7,6%

6,6%

9,8%

2010

Transportoch³onnoœæ jako wartoœciowy udzia³
transportu towarowego i logistyki w PKB (**)

7,0%

7,4%

4,9%

7,2%

7,0%

8,5%

10,5%

2015

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) [dostêp: 25.11.2016], Transport Statistical Pocketbook,
statystyki Eurostat Annual detailed enterprise statistics for services, transportowy Statistical pocketbook Komisji Europejskiej dla lat 2009–2016 oraz wczeœniejsze
statystyki Komisji, takie jak: Energy & Transport in Figures, EU Transport in Figures, a tak¿e statystyki narodowe pañstw cz³onkowskich UE oraz innych Ÿróde³.

(**) wartoœæ obrotów rynkowych us³ugami towarowego transportu drogowego, kolejowego, wodnego œródl¹dowego, ruroci¹gowego, morskiego i lotniczego oraz us³ug logistycznych (bez us³ug pocztowych i biur podró¿y) odniesiona do wartoœci PKB w cenach bie¿¹cych; dane czêœciowo szacunkowe.

(*) suma pracy przewozowej ca³ego transportu drogowego, kolejowego, wodnego œródl¹dowego i ruroci¹gowego odniesiona do wartoœci PKB w cenach sta³ych 2010 r.
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Tabela 1 dowodzi, ¿e w rzeczywistoœci kontrast w poziomie transportoch³onnoœci gospodarki poszczególnych pañstw UE nie jest tak du¿y, jak powszechnie
dotychczas uwa¿ano, na podstawie analiz opartych na liczbie tonokilometrów.
W 2015 r. najni¿szy wskaŸnik liczby tkm/EUR notowano na Malcie (0,031), a najwy¿szy na £otwie (1,697), co oznacza ma³o prawdopodobn¹ rozpiêtoœæ jak 1:44.
Tymczasem, bior¹c pod uwagê wartoœæ rynkow¹ us³ug towarowego transportu
i logistyki, najni¿szy wskaŸnik jej udzia³u w PKB w 2015 r. odnotowano w Irlandii (3,1%), a najwy¿szy w Estonii (20,3%), co oznacza rozpiêtoœæ 1:7. O ile transportoch³onnoœæ gospodarki UE-28 wyra¿ona liczb¹ tonokilometrów w okresie
1980–2015 obni¿y³a siê œrednio z 0,25 do 0,18 tkm/EUR PKB, o tyle udzia³ globalnej wartoœci rynkowej us³ug transportu towarowego i logistyki w PKB w latach
2000–2015 wzrós³ z 5,8% do 7,0%. Prawdziwa jest ta druga tendencja oparta na
ca³oœciowo ujêtym popycie na transport towarowy i logistykê.
Z tabeli 1 wynika wniosek, ¿e integracja europejska i procesy globalizacyjne
poci¹gaj¹ za sob¹ wzrost relatywnej wartoœci popytu na transport towarowy
i logistykê. Nie jest to tendencja racjonalna z jednego powodu: wzrost tego popytu
dokonuje siê g³ównie w sferze logistyki, a nie w sferze przewozów. Logistyka
z istoty powinna racjonalizowaæ i optymalizowaæ przep³ywy przestrzenne,
a tymczasem ona sama staje siê coraz wiêkszym balastem gospodarczym. O ile
w latach 2000–2015 wartoœæ obrotów rynkowych us³ugami przewozów towarowych w UE-28 wzros³a z 302 do 489 mld EUR (o 62%), o tyle wartoœæ obrotów
rynkowych us³ugami logistycznymi wzros³a z 261 do 533 mld EUR (o 104%).
W gospodarce coraz wiêcej znaczy zapotrzebowanie na us³ugi transportowologistyczne realizowane punktowo, a coraz mniej znaczy zapotrzebowanie na
us³ugi przewozowe realizowane liniowo. Racjonalnoœæ tej tendencji stoi pod
znakiem zapytania. Jej ostateczna ocena zale¿y od wiarygodnoœci danych statystycznych podawanych przez urzêdy statystyczne pañstw cz³onkowskich UE
i przez Eurostat.
3.2.2. Racjonalnoœæ popytu na transport pasa¿erski
Wolna wola cz³owieka (zarówno konsumenta, jak i producenta) pozwala wybieraæ rozmaite cele w ró¿nej kompozycji. Maj¹ one wielorak¹ rangê: najwa¿niejsze s¹ cele podstawowe (egzystencjalne), ale s¹ z nimi powi¹zane cele pochodne (wytwórcze i ambicjonalne). Abraham H. Maslow powstawanie potrzeb
osadzi³ na ludzkich pragnieniach, popêdach i motywacjach, sporz¹dzaj¹c ich
hierarchiê w postaci piramidy, w której na samym dole s¹ potrzeby fizjologiczne,
a na wy¿szych poziomach potrzeby bezpieczeñstwa, przynale¿noœci i mi³oœci,
szacunku, samorealizacji, estetyczne. W piramidzie potrzeb Maslowa nie wyszczególniono potrzeb komunikacyjnych czy transportowych i mo¿na domyœlaæ siê,
¿e autor traktowa³ je jako wtórne wobec potrzeb podstawowych wynikaj¹cych
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z naturalnych pragnieñ i popêdów cz³owieka85. W ujêciu makroekonomicznym
wszystkie te rodzaje potrzeb z istoty s¹ sensowne i komplementarne, natomiast
w ujêciu mikroekonomicznym racjonalne mo¿e byæ ograniczenie siê do realizacji tylko wybranych rodzajów potrzeb – w zale¿noœci od uwarunkowañ, w jakich
w danym momencie ¿yje dana osoba86.
Racjonalnoœæ potrzeb nale¿y rozpatrywaæ zarówno w ujêciu teoretycznym
(pod k¹tem sensownoœci), jak i w ujêciu praktycznym (rozpatruj¹c rzeczywisty
wymiar korzyœci, satysfakcji, efektywnoœci)87. W ujêciu teoretycznym sensowne
s¹ te potrzeby, które s³u¿¹ dobru cz³owieka i s¹ osi¹galne. W ujêciu praktycznym za nieracjonalne uznaje siê konkretne potrzeby szkodz¹ce cz³owiekowi,
potrzeby niemo¿liwe do zaspokojenia (np. chêæ teleportacji, pragnienie nieœmiertelnoœci), potrzeby wymagaj¹ce produkcji zbyt materia³och³onnej, energoch³onnej, kapita³och³onnej, pracoch³onnej i szkodliwej dla œrodowiska. Jako
irracjonalne zjawisko ocenia siê nadmierne generowanie potrzeb finalnych, nazywane w literaturze konsumpcjonizmem (ang. consumerism)88. Respektuj¹c
wolnoœæ cz³owieka, nie jest jednak ³atwo narzuciæ racjonalny wzorzec potrzeb,
chocia¿ próbuje siê to robiæ, np. w zakresie zdrowego od¿ywiania siê. Najtrudniej jest stworzyæ wzorzec racjonalnego zapotrzebowania na transport, gdy¿ nie
85

86

87

88

Zob. A.H. Maslow, Motywacja i osobowoœæ, t³um. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 62–122. Piramidê potrzeb i stanu ¿ycia cz³owieka A.H. Maslow syntetycznie zobrazowa³ nastêpuj¹cym opisem: „Powiedzmy, ¿e osoba A przebywa od kilku tygodni w niebezpiecznej d¿ungli, gdzie utrzymuje siê przy ¿yciu, znajduj¹c przypadkowo pokarm i wodê. Osoba B nie
tylko utrzymuje siê przy ¿yciu, lecz ma takie strzelbê i ukryt¹ jaskiniê z wejœciem, które mo¿na zatarasowaæ. Osoba C ma to wszystko, a wraz z ni¹ s¹ jeszcze dwie osoby. Osoba D posiada ¿ywnoœæ, strzelbê, sprzymierzeñców, jaskiniê, a w dodatku jest z ni¹ jej najlepszy przyjaciel. Wreszcie
osoba E ma wszystko to, co poprzednie, a ponadto jest ogólnie szanowanym przywódc¹ swojej
grupy. W skrócie mo¿emy nazwaæ tych ludzi odpowiednio: ledwie utrzymuj¹cym siê przy ¿yciu,
bezpiecznym, przynale¿¹cym, kochanym i szanowanym”. Ibidem, s. 99.
Analfabeta np. nie odczuwa potrzeby posiadania ksi¹¿ek, co z jego punktu widzenia jest racjonalne, ale w œwietle pojêcia racjonalnoœci teoretycznej (naukowej) taka postawa jest irracjonalna.
Mieszkañcy krajów podzwrotnikowych nie potrzebuj¹ ogrzewanych mieszkañ ani p³ugów do odœnie¿ania dróg i jest to racjonalny brak zapotrzebowania. Mieszkañcy niektórych krajów rz¹dzonych przez dyktatury nie potrzebuj¹ us³ug wolnych mediów i jest to postawa irracjonalna.
Wed³ug Ewy Kie¿el konsumpcja racjonalna to taka, która przyczynia siê do prawid³owego rozwoju biologicznego cz³owieka, jest oszczêdna (co oznacza, ¿e za³o¿one cele s¹ osi¹gane przy najni¿szych nak³adach œrodków) oraz kszta³tuje po¿yteczne, spo³ecznie po¿¹dane cechy ludzkiej osobowoœci – zob. Racjonalnoœæ konsumpcji i zachowañ konsumentów, red. E. Kie¿el, PWE, Warszawa 2004,
s. 29. Wed³ug Teresy Pakulskiej oceny racjonalnoœci konsumpcji dokonuje siê, bior¹c pod uwagê
kryterium biologiczne (nawi¹zuj¹ce do funkcji konsumpcji), którego podstawê stanowi¹ mierniki
wzorcowe, umo¿liwiaj¹ce porównanie spo¿ycia z wzorcem, np. bie¿¹cej konsumpcji z konsumpcj¹
w latach wczeœniejszych lub konsumpcj¹ w krajach wysoko rozwiniêtych gospodarczo – zob.
T. Pakulska, Konsumpcja [w:] Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciñski, Wolters Kluwer, Warszawa
2015, s. 171–189.
Zob. Z. Bauman, Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press, Maidenhead 2005;
R.G. Dunn, Identifying Consumption: Subjects and Objects in Consumer Society, Temple University
Press, Philadelphia 2008.
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istniej¹ w tym zakresie naturalne sygna³y zaspokojenia, podobne do odczucia
sytoœci, dobrego samopoczucia, spokoju i bezpieczeñstwa.
U¿ytkownicy transportu – podobnie jak ogó³ konsumentów – nie postrzegaj¹ zasad racjonalnoœci w jej powszechnym rozumieniu89 ani tym bardziej
w rozumieniu teoretycznym (filozoficznym). Naturaln¹ motywacj¹ przemieszczania siê osób i transportowania rzeczy jest pragnienie wzbogacenia zasobu
dóbr i ró¿nych u¿ytecznoœci dostêpnych w danym miejscu. Nawet gdyby istnia³y takie miejsca, w których jest osi¹galne wszystko to, co niezbêdne do ¿ycia,
cz³owieka i tak korci³aby chêæ udania siê do innych miejsc, by zobaczyæ, co jest
tam ciekawego. Wzbogacanie osobowoœci i spe³nianie pragnieñ za pomoc¹
transportu jako takie jest niew¹tpliwie racjonalne. Mo¿na jednak zapytaæ, czy
ka¿da intensywnoœæ tworzenia siê potrzeb transportowych jest jednakowo racjonalna. S¹ jednostki maj¹ce awersjê do transportu (nielubi¹ce ruszaæ siê z domu nawet na spacer) i s¹ tacy, którzy pragn¹ stale byæ w ruchu. Jedna i druga
postawa jest irracjonalna.
Racjonalnoœæ mobilnoœci mieszkañców analizuje siê rzadziej ni¿ racjonalnoœæ
popytu na transport w sferze produkcji. Nieracjonalnoœæ pasa¿erskich potrzeb
transportowych kryje siê g³ównie w preferencjach ich zaspokajania, zw³aszcza
w proporcjach zapotrzebowania na us³ugi poszczególnych ga³êzi i form transportu. Wysok¹ mobilnoœæ mieszkañców na ogó³ uznaje siê za zjawisko pozytywne, przyczyniaj¹ce siê do wzbogacania osobowoœci poprzez poznanie z autopsji
¿ycia ludzi w innych miejscach i krajach. Nieracjonalne s¹ natomiast sytuacje
ograniczaj¹ce mobilnoœæ mieszkañców, z którymi wi¹¿e siê zagadnienie niedostatecznej dostêpnoœci transportowej obszarów. Nieracjonalne s¹ tak¿e przejawy uci¹¿liwej nieregularnoœci zapotrzebowania na transport pasa¿erski w czasie
i przestrzeni, zw³aszcza wystêpowanie zjawiska szczytów zapotrzebowania na
transport na niektórych odcinkach sieci i punktach transportowych. Powœci¹gliwie
nale¿y traktowaæ jako popyt irracjonalny chêæ przemieszczania siê dla rozrywki
(dla „zabicia czasu”). Potrzeby w transporcie pasa¿erskim próbuje siê racjonalizowaæ za pomoc¹ koncepcji zarz¹dzania popytem na przejazdy (zarz¹dzania
mobilnoœci¹), stworzonej w USA w latach 70. (TDM – transportation demand management, traffic demand management lub travel demand management)90. W pierwotnej
postaci TDM mia³o sk³oniæ doje¿d¿aj¹cych do pracy do zwiêkszenia wykorzystania miejsc w samochodach osobowych i czêstszego korzystania z transportu
89

90

Zob. E. Kie¿el, Koncepcyjno-metodyczne problemy badania racjonalnoœci zachowañ konsumentów, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2004, nr 179, s. 161, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_7481/c/154-161.pdf [dostêp: 16.11.2016]. Zdaniem autorki tego
artyku³u, zachowanie konsumenta jest wynikiem wrodzonych i nabytych potrzeb i polega na
z³o¿onym po³¹czeniu procesów œwiadomych i nieœwiadomych oraz czynników rozumowych
i emocjonalnych.
Zob. C.S. Black, E.N. Schreffler, Understanding TDM and Its Role in the Delivery of Sustainable Urban
Transport, http://abstracts.aetransport.org/paper/download/id/3258 [dostêp: 20.11.2016].
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zbiorowego. Obecnie jest to interdyscyplinarne podejœcie do wp³ywania na powstawanie i zaspokajanie potrzeb transportowych osób.
Podobnie jak zapotrzebowanie na transport towarowy, zapotrzebowanie na
zmechanizowany transport pasa¿erski ma charakter wtórny w stosunku do
podstawowych potrzeb egzystencjalnych cz³owieka. W naturze cz³owieka
wprawdzie istnieje potrzeba codziennego „ruszenia siê z miejsca” dla lepszego
funkcjonowania organizmu, ale w praktyce u osób doros³ych dominuj¹ potrzeby ruchu powstaj¹ce w nastêpstwie potrzeb od¿ywiania siê, zakupów, pracy,
edukacji i innych czynnoœci ¿yciowych. Potrzeby ruchowe s³u¿¹ce zdrowemu
funkcjonowaniu organizmu cz³owieka s¹ z istoty racjonalne i ze wzglêdów
zdrowotnych nie mog¹ byæ redukowane do jakiegoœ minimum, chocia¿ poziom
ich racjonalnoœci ocenia siê odmiennie od zasad zdrowego od¿ywiania siê91.
Zapotrzebowanie na poruszanie siê za pomoc¹ zmechanizowanych œrodków
transportu ma jednak inny charakter ni¿ potrzeby ruchowe organizmu ludzkiego. Racjonalna jest zarówno ma³a, jak i du¿a wielkoœæ zapotrzebowania na przejazdy osób œrodkami transportu (nie mo¿na ustaliæ sztywnej normy w postaci
np. 60 km dziennie). O racjonalnoœci tego zapotrzebowania przes¹dza techniczna niezbêdnoœæ ruchu wynikaj¹ca z przestrzennego rozdzielenia i oddalenia
miejsc realizacji ró¿nych celów dzia³alnoœci cz³owieka. ród³em pierwotnym
nieracjonalnoœci mo¿e byæ natomiast nadmiernie odleg³e po³o¿enie miejsc realizacji wspomnianych celów ludzkiej dzia³alnoœci i ludzkich aspiracji. Nie jest
wiêc irracjonalny du¿y popyt na przejazdy do pracy i szkó³, lecz irracjonalne s¹
uk³ady urbanistyczne i lokalizacja miejsc pracy powoduj¹ce wzrost tego popytu.
Rzadko siê zdarza, by osoby pod¹¿aj¹ce do pracy wybiera³y okrê¿n¹ drogê, zamiast szukaæ trasy na skróty. Istnieje jednak naturalna bariera zapotrzebowania
na transport pasa¿erski. O ile towary mog¹ byæ transportowane nawet przez wiele
tygodni i jest to racjonalne pod wzglêdem rachunku ekonomicznego (minimalizacji sumy kosztów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji), o tyle przejazdy osób
musz¹ siê mieœciæ w rozs¹dnej czêœci doby, tygodnia czy miesi¹ca. Na ogó³ zgadzamy siê z tym, ¿e w ci¹gu doby cz³owiek potrzebuje oko³o 7–9 godzin na sen,
6–9 godzin na pracê, oko³o 2–3 godzin na posi³ki, 2–4 godzin na ¿ycie „duchowe”
oraz resztê, tj. oko³o 1–6 godzin móg³by straciæ na przejazdy, co przy œredniej
prêdkoœci ruchu 40–50 km/h. oznacza 40–300 km dziennie (15–100 tys. km rocznie). Osoby migruj¹ce okresowo za prac¹ w praktyce w tygodniu przeznaczaj¹
na przejazdy do miejsca zamieszkania jeden dzieñ, a w miesi¹cu jeden weekend.

91

Popularna norma racjonalnego codziennego ruchu w pe³ni sprawnego doros³ego cz³owieka zalecana przez World Health Organization (WHO) to 10 tys. kroków, czyli oko³o 7 tys. kroków wiêcej
od przeciêtnego ruchu obserwowanego w praktyce. W Unii Europejskiej propaguje siê normê
WHO okreœlon¹ jako przynajmniej 30 min. ruchu przez 5 dni w tygodniu. Zob. np. Wytyczne UE
dotycz¹ce aktywnoœci fizycznej. Zalecane dzia³ania polityczne wspieraj¹ce aktywnoœæ fizyczn¹ wp³ywaj¹c¹
pozytywnie na zdrowie, Bruksela 2008, http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu-physicalactivity-guidelines-2008_pl.pdf [dostêp: 26.11.2016].
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Potrzeby transportowe osób nie sumuj¹ siê w jednorodn¹ liczbê osobokilometrów. Ogólny wymiar rocznej mobilnoœci cz³owieka okreœlany za pomoc¹ danych statystycznych92 sk³ada siê z kilku autonomicznych modu³ów: a) fizjologicznych potrzeb ruchu (nawet umiejscowionego), b) potrzeb ruchu niezbêdnego
w aktywnoœci zawodowej i edukacji, c) potrzeb ruchu towarzysz¹cych procesom
zaspokajania niezbêdnych potrzeb egzystencjalnych, d) potrzeb ruchu towarzysz¹cych ¿yciu kulturalnemu, rodzinnemu, rekreacji i rozrywce. Kieruj¹c siê
kryterium zdrowia i ochrony œrodowiska naturalnego, za racjonalny nale¿a³oby
uznaæ wzrost zapotrzebowania na ruch pieszy lub rowerowy mierzony liczb¹
kroków lub kilometrów93. Natomiast z punktu widzenia wykorzystania czasu
w ci¹gu doby lub tygodnia za racjonalny nale¿a³oby uznaæ wzrost zapotrzebowania na transport jak najszybszy liczony liczb¹ jednostek czasu, co jest szczególnie wa¿ne w przypadku punktualnego dotarcia do miejsca pracy lub do
szko³y. W zaspokajaniu potrzeb ruchu towarzysz¹cych ¿yciu kulturalnemu, rodzinnemu, rekreacji i rozrywce przydatne s¹ nieraz bardzo szybkie œrodki transportu (lotnictwo i koleje du¿ej prêdkoœci), które s¹ przedmiotem najwiêkszego
zapotrzebowania w spo³eczeñstwach wysoko ceni¹cych wartoœæ czasu.
3.3. Racjonalnoœæ praktyczna w transporcie
O ile z trudem mo¿na doszukaæ siê pewnych rodzajów irracjonalnoœci
w powstawaniu potrzeb transportowych, o tyle istnieje du¿y obszar mo¿liwoœci
podejmowania racjonalnych i irracjonalnych decyzji w dzia³alnoœci s³u¿¹cej ich
zaspokajaniu. Okazje do dzia³añ irracjonalnych pojawiaj¹ siê ju¿ na etapie formu³owania koncepcji, planów i strategii dzia³ania, w trakcie procesów realizacji
projektów infrastrukturalnych w transporcie, w strategiach zakupu œrodków
transportu, w zarz¹dzaniu procesami przewozowymi, w procesach wyboru
œrodków transportu przez u¿ytkowników. Pokusa do podejmowania dzia³añ
irracjonalnych istnieje zarówno w transporcie pasa¿erskim, jak i towarowym.
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W Unii Europejskiej, wed³ug danych Eurostat, roczna liczba przejazdów samochodami osobowymi,
autobusami i autokarami, poci¹gami, tramwajami, metrem i samolotami przypadaj¹ca na jednego
statystycznego mieszkañca w 2014 r. waha³a siê od 6 do 9 tys. pasa¿erokilometrów w Rumunii,
Polsce, Chorwacji i na Wêgrzech, do 16–18 tys. pasa¿erokilometrów w Luksemburgu, Francji,
Szwecji, Finlandii i Irlandii (œrednio w ca³ej UE-28 wynosi³a 12,7 tys. pasa¿erokilometrów, co oznacza dzienne 35 km). W latach 2000–2014 nastêpowa³ œredni wzrost o oko³o 0,4% rocznie, wahaj¹cy
siê od minus 0,6–0,8% rocznie w Hiszpanii i W³oszech do plus 2–4% rocznie na £otwie, w Polsce,
Chorwacji, Rumunii, Bu³garii i Estonii.
We Francji wszystkie œrodki niezmechanizowanego transportu osób nazywa siê „miêkkimi œrodkami transportu” – modes de déplacement doux, podobnie jak w Wielkiej Brytanii – soft modes of transport. Zob. np. Soft transport modes in Europe, „Bulletin of the Observatory on Transport Policies and
Strategies in Europe” 2011, Iss. 27, http://docplayer.net/38327826-Soft-transport-modes-in-europebulletin-of-the-observatory-on-transport-policies-and-strategies-in-europe-editorial.html [dostêp:
12.12.2016].
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W literaturze rozpatruje siê tylko niektóre medialnie noœne przypadki irracjonalnych koncepcji i decyzji94. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e z wiêksz¹ swobod¹ postêpuj¹ irracjonalnie politycy, gdy¿ ich odpowiedzialnoœæ za skutki decyzji jest niewielka lub ¿adna, podczas gdy przedsiêbiorcy transportowi s¹ bardziej wra¿liwi
na irracjonalnoœæ i ryzyko b³êdów z uwagi na zagro¿enie dla trwa³oœci bytu ich
firm.
Najwiêksze zagro¿enie ekonomiczne i spo³eczne stanowi¹ irracjonalne koncepcje w polityce transportowej, za nimi bowiem stoi potê¿na si³a decyzyjna
pañstwa, a to od niej zale¿¹ wieloletnie i kapita³och³onne inwestycje, funkcjonowanie rynków transportowych, miejsca pracy i wynagrodzenia, jakoœæ us³ug
transportowych, bezpieczeñstwo transportu i ochrona œrodowiska naturalnego.
Racjonalnoœæ zasad i celów polityki transportowej jednak¿e w jednoznaczny
sposób mo¿na oceniæ ex post, na podstawie d³u¿szego okresu obserwacji, stosuj¹c adekwatne metody analizy przyczynowo-skutkowej. Jeœli w przesz³oœci
pewne doktryny polityczne przynios³y w ewidentny sposób negatywne skutki,
jest to wystarczaj¹ca podstawa, by uznaæ je za irracjonalne i nie próbowaæ
pos³ugiwaæ siê nimi ponownie w przysz³oœci95. Przyk³adów irracjonalnoœci nale¿y
szukaæ w polityce transportowej pañstw, w których transport jest barier¹ rozwoju ekonomiczno-spo³ecznego, a nie w pañstwach bêd¹cych dobrym przyk³adem
w tym wzglêdzie96. Nie bez znaczenia jest to, kto dokonuje ocen racjonalnoœci
tej polityki. W praktyce chêtnie dokonuj¹ jej specjaliœci widz¹cy w ich propagowaniu pozytywne impulsy w rozwoju swej kariery zawodowej, a jeœli pojawiaj¹
siê krytycy tych programów, to inspiracj¹ jest czêsto zawód spowodowany brakiem w nich celów s³u¿¹cych partykularnym interesom tych osób97.
94

95

96

Zob. np. Bounded Rational Choice Behaviour. Applications in Transport, eds. S. Rasouli, H. Timmermans, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2015; E. Vafeiadis, An interdisciplinary study of
transport mode choice, Aalborg University, Aalborg 2012, http://projekter.aau.dk/projekter/files/
63610389/MasterThesis.pdf [dostêp: 13.12.2016]; S. Bamber, P. Schmidt, Changing travel-mode choice
as rational choice, „Rationality and Society” 1998, Vol. 10, Iss. 2, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/104346398010002005 [dostêp: 13.12.2016]; R. Willson, Assessing communicative rationality as
a transportation planning paradigm, „Transportation” 2001, Vol. 28, Iss. 1, s. 1–31, http://geog.sdsu.edu/
People/Pages/jankowski/public_html/web780/Willson_R_comm_ration_2001.pdf [dostêp: 14.12.2016].
Siêgaj¹c w przesz³oœæ, mo¿na przytoczyæ takie irracjonalne idee polityki transportowej jak: centralne planowanie przewozów, obligatoryjne rz¹dowe taryfy transportowe, projekty infrastrukturalne niemaj¹ce Ÿróde³ finansowania i inne.
Nie stworzono dotychczas logicznego miernika rozwoju systemów transportowych pañstw. Do
racjonalnego myœlenia móg³by pobudzaæ taki wskaŸnik rozwoju tych systemów jak odsetek powierzchni kraju zajêty przez infrastrukturê transportow¹: jako stan irracjonalny nale¿a³oby uznaæ
odsetek zerowy, ale czy w kraju maj¹cym 3% zaasfaltowanej powierzchni (Belgia) system transportowy jest w pe³ni racjonalny? Nale¿a³oby oczekiwaæ powœci¹gliwoœci w krytykowaniu polityki
transportowej takich pañstw jak Szwajcaria, Austria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Szwecja.
Generalnie jednak w literaturze ekonomicznej istnieje wyraŸna luka w zakresie publikacji poœwiêconych racjonalnoœci polityki transportowej. Zob. np. P. Stopher, J. Stanley, Introduction to Transport Policy. A Public Policy View, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2014.
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Najtrudniej jest oceniæ racjonalnoœæ nowych i aktualnych doktryn polityki
transportowej, gdy¿ w momencie ich og³oszenia brakuje empirycznych obserwacji skutków, jakie one rodz¹. W analizie ex ante mo¿na jedynie prognozowaæ
prawdopodobne skutki danego programu politycznego, pos³uguj¹c siê metod¹
analogii lub badaniami porównawczymi. Aktualne programy polityki transportowej mo¿na jednak oceniaæ ex ante pod wzglêdem sensownoœci stawianych celów i ich wykonalnoœci. G³ówny cel ka¿dego programu rz¹dowego jest z regu³y
sformu³owany tak ogólnie, ¿e trudno go zakwestionowaæ. Przyk³adowo w bia³ej
ksiêdze transportu Unii Europejskiej z 2011 r. g³ówny cel okreœlono jako „zapewnienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilnoœci przy jednoczesnym
osi¹gniêciu celu obni¿enia emisji o 60%”97. Wzrost sektora transportu i mobilnoœci jest celem s³u¿ebnym wobec d¹¿enia do poprawy dobrobytu spo³eczeñstwa
i ma cechy racjonalnoœci. W¹tpliwoœci budzi natomiast wykonalnoœæ wzrostu
transportu z jednoczesnym egzekwowaniem redukcji emisji o 60%. Racjonalnoœæ tego dokumentu próbowano uzasadniæ i podbudowaæ w dokumencie
Commission Staff Working Paper Impact Assessment, odwo³uj¹c siê w nim do
takich aspektów celowoœci i wykonalnoœci bia³ej ksiêgi z 2011 r.98, jak: transnarodowoœæ problemów i zadañ, „europejska wartoœæ dodana” rozwi¹zañ, nowe szanse
na wdro¿enie innowacji transportowych99. Dla obecnych u¿ytkowników transportu w pañstwach cz³onkowskich UE wiele szczegó³owych celów bia³ej ksiêgi
z 2011 r. wydaje siê jednak nieracjonalnych pod wzglêdem u¿ytecznoœci
i wykonalnoœci, a celami takimi s¹ przede wszystkim: eliminacja z miast do
2050 r. wszystkich samochodów o napêdzie konwencjonalnym, przeniesienie do 2050 r.
50% drogowego transportu towarów na odleg³oœci ponad 300 km na inne œrodki
transportu, trzykrotny wzrost istniej¹cej sieci szybkich kolei do 2030 r., a do 2050 r.
doprowadzenie do tego, ¿e wiêksza czêœæ ruchu pasa¿erskiego na œrednie odleg³oœci bêdzie odbywaæ siê kolej¹, do 2050 r. osi¹gniêcie prawie zerowej liczby
ofiar œmiertelnych w transporcie drogowym, pe³ne zastosowanie w transporcie
zasad „u¿ytkownik p³aci” i „zanieczyszczaj¹cy p³aci”. Racjonalnoœæ tych celów nie
zosta³a udowodniona w prognozach i symulacjach scenariuszy ich osi¹gania,
nie dokonano bilansu nak³adów i efektów dla ró¿nych scenariuszy dzia³añ100.

96

Zdarzaj¹ siê próby oceny racjonalnoœci polityki transportowej w pracach dyplomowych. Zob. np.
H. Rosencrantz, Goal-setting and goal-achieving in transport policy, Stockholm 2006, http://kth.divaportal.org/smash/get/diva2:10303/FULLTEXT01.pdf [dostêp: 14.12.2016].
97
Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
98
White paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system, SEC(2011) 358 final, Brussels 28.03.2011.
99
Ibidem, s. 26, 35–39.
100
Nie mo¿na nie odpowiedzieæ na pytania: ile elektrowni trzeba by by³o w Europie zbudowaæ, aby
zapewniæ ³adowanie 300 mln samochodów elektrycznych? Jakie by³yby koszty logistyczne tworzenia PKB w warunkach zredukowanej o po³owê obs³ugi produkcji przez transport drogowy?

72

Jan Burnewicz

Racjonalnoœæ teoretyczna jest zbyt s³abym fundamentem do budowania scenariuszy rozwoju ekonomiczno-spo³ecznego. Nale¿y bardziej opieraæ siê na racjonalnoœci praktycznej, o której wielu myœlicieli napisa³o wystarczaj¹co du¿o dojrza³ych spostrze¿eñ.
Racjonalnoœæ podmiotów oferuj¹cych us³ugi transportowe jest bardzo zró¿nicowana w zale¿noœci od ga³êzi transportu, przestrzeni gospodarczej, uwarunkowañ makroekonomicznych i politycznych, w których funkcjonuj¹. Pe³ny obraz tej racjonalnoœci mo¿na by³oby stworzyæ, gdyby uda³o siê j¹ naœwietliæ
zarówno z punktu widzenia podmiotów gospodaruj¹cych (znaj¹c ich efekty finansowe i u¿ytkowe), jak i z punktu widzenia podmiotów zewnêtrznych (zobowi¹zanych do udzielania wsparcia, znosz¹cych uci¹¿liwoœæ). Nale¿a³oby wiêc
ustaliæ obiektywne wagi efektów wewnêtrznych i zewnêtrznych, co pozwoli³oby nawet na opracowywanie rankingów racjonalnoœci. Rachunkowo jest to
wykonalne, ale sensu szeroko pojêtej racjonalnoœci nie oddaj¹ ¿adne proste czy
z³o¿one wskaŸniki.
Nie ma takiej ga³êzi transportu w rozwiniêtym gospodarczo kraju, która odznacza³aby siê wysokim stopniem szeroko pojêtej racjonalnoœci. Ga³êzie i formy
transportu chronicznie deficytowe (kolejowe przewozy pasa¿erskie, transport
miejski, transport kombinowany) cechuj¹ siê wyraŸn¹ irracjonalnoœci¹ nie tylko
w œwietle braku równowagi finansowej, ale przede wszystkim w œwietle niedostatecznego zapewniania satysfakcji u¿ytkownikom. Malej¹cy d³ugookresowo
popyt jest najbardziej wymownym przejawem nieracjonalnoœci danego podsystemu transportowego. Nawet jednak w przypadku d³ugookresowego wzrostu
popytu na dany rodzaj transportu (widocznego w transporcie drogowym) dopatruje siê przejawów nieracjonalnoœci kryj¹cej siê w nadpoda¿y us³ug, niskiej
produktywnoœci, pustych przebiegach pojazdów, przeci¹¿aniu pojazdów, nieuczciwej i rujnuj¹cej konkurencji, lekcewa¿eniu bezpieczeñstwa, degradacji œrodowiska naturalnego. Nieracjonalnoœæ kryje siê równie¿ w gospodarowaniu
czynnikami produkcji transportowej, poczynaj¹c od inwestowania w nowe œrodki trwa³e i innowacje, koñcz¹c na sposobach oszczêdnego ich u¿ycia. Nie jest
racjonalna teza, ¿e „wyprzedzaj¹cy w stosunku do potrzeb rozwój infrastruktury stwarza warunki do pobudzania rozwoju spo³eczno-gospodarczego i umo¿liwia stworzenie systemu transportowego dostosowanego do potrzeb gospodarki”102. O ile pewien zapas przepustowoœci sieci drogowej jest uznawany za
sytuacjê racjonaln¹, o tyle niektóre inne nowe obiekty infrastrukturalne (regionalne lotniska, morskie terminale kontenerowe, linie tramwajowe, szybkie po³¹czenia kolejowe itd.) stworzone na wyrost mog¹ prowadziæ do powstawania szkod-
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W. Rydzkowski, Transport w gospodarce narodowej [w:] Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 15.
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liwego zjawiska „bia³ych s³oni”103. Racjonalny rozwój infrastruktury w œredniej
perspektywie czasowej wychodzi naprzeciw konkretnej wielkoœci zapotrzebowania na us³ugi transportowe i mobilnoœci mieszkañców.
W publikacjach ekonomicznych mo¿na znaleŸæ opracowania, które ju¿ w tytule zawieraj¹ pytanie o nieracjonalnoœæ u¿ytkowników transportu w podejmowaniu decyzji o wyborze transportu indywidualnego zamiast zbiorowego104.
Tego rodzaju decyzji nie mo¿na jednak oceniaæ jako irracjonalne tylko dlatego,
¿e w³adze publiczne promuj¹ transport zbiorowy i nale¿y pozytywnie traktowaæ tê promocjê. Dla indywidualnego konsumenta w praktyce racjonalne jest
to, co daje mu maksimum satysfakcji. Mimo naukowego i administracyjnego
uœwiadamiania spo³eczeñstwu zalet transportu zbiorowego ma³¿eñstwo maj¹ce
dwójkê dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkaj¹ce na osiedlu pozbawionym
przedszkola bêdzie traktowa³o jako racjonalne dowo¿enie dzieci na inne osiedle
samochodem osobowym, a nie transportem zbiorowym z kilkoma przesiadkami.
Transport zbiorowy i motoryzacja indywidualna s¹ w ogóle nieporównywalne
z uwagi na strukturê procesu transportowego, zasady kalkulacji kosztów, dostêpnoœæ przestrzenn¹ i elastycznoœæ czasow¹. Trudno konsumentowi wmówiæ
racjonalnoœæ us³ugi przyjaznej dla œrodowiska, ale która zabiera du¿o czasu
i mêczy. Podobnie trudno jest wmówiæ przedsiêbiorcy transportowemu, ¿e racjonalne jest œwiadczenie us³ug przewozowych po niskich cenach za pomoc¹
proekologicznych œrodków transportu powoduj¹cych nierentownoœæ dzia³alnoœci.

Zakoñczenie
Przegl¹d publikacji odnosz¹cych siê do pojêcia racjonalnoœci sk³ania do podjêcia próby podsumowania i syntezy wyników ró¿nych rozwa¿añ na jego temat.
Pojêcie to powinno byæ rozumiane w sposób szeroki, co oznacza, ¿e nale¿y uj¹æ
w zwiêz³ej s³ownej formie ró¿ne jego aspekty. Przez racjonalnoœæ nale¿y rozumieæ wieloaspektow¹ i wielokryterialn¹ m¹droœæ cz³owieka w procesie kszta³towania przekonañ, podejmowania decyzji i dzia³añ. M¹droœæ ta wyra¿a siê w respektowaniu rozpoznanych zasad, wed³ug których funkcjonuje otaczaj¹ca nas
rzeczywistoœæ (praw fizyki, mechaniki, chemii, biologii, ekonomii itd.). Najgor103

Tego rodzaju postulat pojawi³ siê w literaturze ekonomicznej, ale badania teoretyczne i empiryczne nie pozwoli³y ustaliæ istnienia prawid³owoœci polegaj¹cej na pozytywnym oddzia³ywaniu nadwy¿ki infrastruktury na rozwój ekonomiczno-spo³eczny. Przeœledzi³em literaturê i wyniki badañ
w tym zakresie z ostatnich kilkudziesiêciu lat na œwiecie i szczegó³owo opisa³em w artykule Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe Wydzia³u Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2013, nr 49, s. 25.
104
Zob. np. S. Dutch, Why People Don’t Use Mass Transit, University of Wisconsin, Madison 2016,
http://www.uwgb.edu/dutchs/pseudosc/masstransit.htm [dostêp: 14.12.2016]; M. Van Vugt, P.A.M. Van
Lange, R.M. Meertens, Commuting by car or public transportation? A social dilemma analysis of travel
mode judgements, „European Journal of Social Psychology” 1996, Vol. 26, s. 373–395.
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sze, co mo¿na by³oby zrobiæ, to preferowaæ pewien rodzaj racjonalnoœci, a inne
jej odmiany uznawaæ za fa³szywy trop lub s³ab¹ alternatywê (stosowaæ racjonalnoœæ „selektywn¹”). Wieloaspektowoœæ i wielokryterialnoœæ racjonalnoœci jest wymogiem praktycznym, z którym œwiat nauki nie potrafi siê uporaæ, mimo respektu dla pojêcia interdyscyplinarnoœci badañ. Lepiej udaje siê to zwyk³ym
ludziom, którzy nie wg³êbiaj¹ siê w filozoficzne i semantyczne zawi³oœci pojêcia
racjonalnoœci, a potrafi¹ optymalizowaæ swe decyzje i dzia³ania, przypisuj¹c odpowiedni¹ (nieraz tylko intuicyjn¹) wagê ró¿nym aspektom, uwarunkowaniom
i kryteriom.
Racjonalnoœæ w ekonomii nie ma szczególnego charakteru, jest aplikacj¹ ogólnego (filozoficznego) pojêcia racjonalnoœci i nie sprowadza siê do egoistycznego
wyrachowania homo oeconomicus. Na to pojêcie sk³ada siê zarówno efektywnoœæ,
sprawnoœæ, satysfakcja, bezpieczeñstwo, ekologicznoœæ, jak i sprawiedliwoœæ.
Wprawdzie w praktyce nie zdarzaj¹ siê przypadki pe³nej idealnej racjonalnoœci,
ale ludzie na ogó³ s¹ œwiadomi tego, ¿e powinni postêpowaæ tak, by unikaæ irracjonalnych decyzji i dzia³añ. W transporcie respektowanie wymogu racjonalnoœci na wszystkich etapach decyzyjnych zapewnia³oby osi¹ganie wiêkszych korzyœci materialnych oraz realizacjê oczekiwañ oraz aspiracji niematerialnych,
takich jak spójnoœæ przestrzenna i spo³eczna, sprawiedliwszy dostêp do dóbr
i us³ug, wiêksze poszanowanie przyrody, estetyka i komfort mobilnoœci. Jednolit¹ ocenê racjonalnoœci dzia³añ gospodarczych w transporcie utrudnia odmiennoœæ kryteriów maj¹cych najwiêksze znaczenie dla trzech grup podmiotów:
producentów, u¿ytkowników i w³adz publicznych. Dla producentów transportowych (w tym i dla przemys³u œrodków transportu) racjonalnoœæ kojarzy siê
przede wszystkim z tradycyjnie pojêt¹ efektywnoœci¹ i skutecznoœci¹. U¿ytkownicy transportu maj¹ ró¿ne filozofie zachowañ racjonalnych, w zale¿noœci od
tego, czy s¹ to osoby fizyczne, czy przedsiêbiorcy. Osoby fizyczne za racjonalne
uznaj¹ takie rozwi¹zania transportowe, które oszczêdzaj¹ im czas, pozwalaj¹
elastycznie decydowaæ o miejscu i czasie przebywania, s¹ niezawodne i bezpieczne. Przedsiêbiorcy za racjonalne uznaj¹ takie mo¿liwoœci transportowe, które
pozwalaj¹ produkowaæ przy minimum zapasów, obni¿aæ koszty ich dzia³alnoœci
i dokonywaæ ekspansji na nowe rynki. W³adze publiczne i wspieraj¹cy je œwiat
nauki bardziej interesuj¹ siê przejawami irracjonalnoœci w transporcie ni¿ poziomem racjonalnoœci, co oznacza, ¿e s¹ najbardziej wyczulone na negatywne skutki dzia³alnoœci transportowej (wieczny g³ód œrodków finansowych na inwestycje infrastrukturalne, wypadki, kongestia, degradacja œrodowiska naturalnego).
Te trzy grupy podmiotów ³¹czy racjonalnoœæ popytu na transport. Sens ma
pe³ne zaspokojenie tego popytu i unikanie zbêdnych operacji w procesach zaspokajania potrzeb transportowych. Do racjonalnych koncepcji nie mo¿na zaliczyæ d¹¿eñ do zmniejszania zewnêtrznej uci¹¿liwoœci transportu przez wymuszanie ograniczeñ popytu na transport.
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EKONOMIKA TRANSPORTU –
WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI
Streszczenie: Ekonomika transportu jest obszarem interdyscyplinarnych badañ naukowych, których przedmiotem jest zachowanie pasa¿erów i za³adowców jako
us³ugobiorców, operatorów bran¿y TSL jako us³ugodawców oraz organów w³adzy
publicznej ró¿nych szczebli wystêpuj¹cych zarówno w roli regulatora jak i zamawiaj¹cego us³ugi. Ekonomika transportu ewoluowa³a w minionych piêciu dekadach,
co by³o nastêpstwem strukturalnych przemian w gospodarce i spo³eczeñstwie. Wraz
z rozwojem teorii zmienia³ siê program dydaktyczny oferowany studentom wydzia³ów
ekonomicznych. W artykule przedstawiono wk³ad polskich autorów w rozwój teorii
ekonomiki transportu oraz zarysowano wizjê ewolucji tej teorii oraz programów dydaktycznych w zwi¹zku z dokonuj¹cymi siê zmianami w funkcjonowaniu systemów
transportowych.
S³owa kluczowe: ekonomika transportu, system transportowy, polityka transportowa,
program studiów

TRANSPORT ECONOMICS –
CHALLENGES FOR THEORY AND PRACTICE
Summary: Transport economics is a field of multidisciplinary scientific research. It is
focused on the behavioral analysis of: 1) customers, including passengers and shippers, 2) service providers, especially transport operators-forwarding agents-logistics
operators, and 3) public authorities on different levels which can play the role of both
regulator and customer. Transport economics evolved over the past five decades due
to the structural transformation of the economy and society. The development of theory has been accompanied by a changing teaching program offered to the students of
economy courses.
Keywords: transport economics, transport system, transport politics, course program
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Wstêp
Osi¹gniêcia nauk spo³ecznych, w tym ekonomicznych, s¹ przede wszystkim
istotne dla kszta³towania zachowañ indywidualnych oraz zbiorowych w przysz³oœci. Nauka bada to, co tworzy nasze otoczenie, i stara siê rozpoznaæ zwi¹zki
przyczynowo-skutkowe, które determinowa³y zmiany w tym otoczeniu. W procesie badawczym siêgamy do Ÿróde³ ukszta³towanych w przesz³oœci, bezustannie zabiegaj¹c o pozyskiwanie aktualnych danych. Stajemy wobec wyzwania,
czy uda siê naukowo badaæ teraŸniejszoœæ. O ile dawniej potrafiliœmy odwo³ywaæ siê tylko do tego, co ju¿ minê³o, o tyle wspó³czeœnie mamy now¹ sytuacjê –
mo¿emy rejestrowaæ, co siê dzieje wokó³ nas w czasie rzeczywistym (online).
W niektórych obszarach, np. w medycynie, potrafimy korzystaæ z informacji
o bie¿¹cym stanie pacjenta. W dzia³alnoœci gospodarczej tak¿e uczymy siê kreowaæ i reagowaæ „tu i teraz”. Dodatkowo uczymy siê wypowiadaæ nie tylko
o tym, co odbieramy zmys³ami ze œwiata realnego, ale tak¿e o tym, co stanowi
jego uzupe³nienie maj¹ce Ÿród³o w wizualizacji œwiata wirtualnego (augmented
reality). W nowych realiach nie tylko musi zwiêkszyæ siê tempo prowadzenia
prac badawczych, ale równie¿ musi przyspieszyæ proces upowszechniania i weryfikowania wyników projektów ju¿ zakoñczonych. W publikacjach z zakresu
nauk ekonomicznych nie ma ju¿ w ogóle sensu odwo³ywanie siê do danych
sprzed piêciu lat i starszych jako ilustruj¹cych otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ gospodarcz¹, a w XX w. by³a to doœæ powszechna praktyka. W epoce wykorzystywania technologii Big data mo¿na udostêpniaæ wyniki badañ, w których uwzglêdniono dane zarejestrowane „przed chwil¹, w³aœnie teraz”.
Warto siê zastanowiæ, na jakim etapie dziœ znajduje siê ekonomika transportu.
W obszarze nauk spo³ecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych istnieje zakres
badawczy, który próbowano opisaæ jako analizê „czysto ekonomicznych zagadnieñ funkcjonowania transportu”2. Obowi¹zuj¹cy w Polsce podzia³ dziedziny nauk ekonomicznych i wystêpuj¹ca dyscyplina transport w dziedzinie nauk
technicznych3 uzasadnia konstatacjê, ¿e ekonomika transportu obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne. W procesie awansowania stopnie naukowe oraz tytu³
naukowy s¹ przyznawane specjalistom, którzy zajmuj¹ siê funkcjonowaniem
transportu zarówno w naukach ekonomicznych, jak i technicznych. Przenikanie

2

3

Andrzej Piskozub we wstêpie do podrêcznika wydanego w 1979 r. zapowiada, ¿e autorzy podjêli
próbê napisania „czysto ekonomicznej ekonomiki transportu”. Zob. Ekonomika transportu, red. A. Piskozub, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1979, s. 8.
Zdefiniowano cztery dyscypliny w dziedzinie nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki
o zarz¹dzaniu, towaroznawstwo. Jednoczeœnie transport jest dyscyplin¹ w dziedzinie nauk technicznych. Uchwa³a Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (M.P. Nr 14, poz. 149).

Ekonomika transportu – wyzwania teorii i praktyki

83

wiedzy przyporz¹dkowywanych do poszczególnych dyscyplin nauki oraz stosowanie ró¿norodnych metod badawczych powoduje, ¿e w ekonomice transportu tkwi potencja³ kompleksowego analizowania procesów spo³ecznych
i gospodarczych przy wykorzystaniu zrozumienia dla procesu postêpu technologicznego.
Z okazji jubileuszu prof. Jana Burnewicza jest zasadne przedstawienie opisu
retrospektywnego rozwoju ekonomiki transportu w minionych dekadach. Jednoczeœnie ogromnym wyzwaniem jest sformu³owanie wizji rozwoju nauki w tym
obszarze badawczym w przysz³oœci. Obok w¹tku badawczego na uwagê zas³uguje tak¿e w¹tek edukacji na poziomie akademickim.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano analizê literatury, w tym podrêczników akademickich wydanych w ró¿nych regionach œwiata, a tak¿e najnowszych publikacji, pochodz¹cych m.in. z mediów elektronicznych, w których opisano wspó³czesne tendencje zmian w funkcjonowaniu gospodarki zw³aszcza
transportu – oraz przedstawiono wyniki teoretycznej analizy procesów gospodarczych.

1. Ekonomika transportu w kszta³ceniu fachowców bran¿y TSL –
lata 1970–1989
Jubileusz prof. J. Burnewicza, którego aktywnoœæ akademicka jest zwi¹zana
nieprzerwanie z Uniwersytetem Gdañskim, zbiega siê w czasie z okresem przygotowañ do obchodów 50-lecia utworzenia Katedry Transportu w Szkole G³ównej
Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 70. minionego wieku szkolnictwo wy¿sze w kilku oœrodkach akademickich w Polsce by³o przygotowane do kontynuowania rozpoczêtych ju¿ w latach 50. badañ dotycz¹cych funkcjonowania transportu oraz do upowszechnienia kszta³cenia kadr dla sektora transportu4. Wówczas
prowadzono pionierskie na skalê europejsk¹ prace badawcze poœwiêcone
kszta³towaniu zintegrowanego systemu transportowego5. Pracê o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia czynnika czasu w procesie przemieszczania
osób i rzeczy6 opublikowa³ prof. Ignacy Tarski, wskazywany przez prof. J. Burnewicza jako osobowoœæ, która kszta³towa³a pogl¹dy naukowe i postawy spo³eczne
ca³ego pokolenia krajowych i zagranicznych specjalistów zajmuj¹cych siê transportem. Z kolei prof. Romuald Bauer, przez wiele dekad Kierownik Katedry
4

5

6

We wstêpie skryptu opublikowanego w 1976 r. jest wprost napisane, ¿e ma s³u¿yæ osobom, które
przygotowuj¹ siê do pracy w transporcie lub „porz¹dkuj¹ swoj¹ wiedzê”, bêd¹c ju¿ pracownikami
transportu. M. Madeyski, E. Lissowska, J. Marzec, Wstêp do nauki o transporcie, SGPiS, Warszawa
1976, s. 5.
M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport. Rozwój i integracja, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1978.
I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1976.

84

Wojciech Paprocki

Transportu w SGPiS/SGH, opisywa³ perspektywy i bariery rozwoju transportu.
Wœród barier wskazywa³ na szczególne znaczenie rutyny i konserwatyzmu osób
zatrudnionych w transporcie i korzystaj¹cych z jego us³ug7. Na polskich uczelniach, z niewielkim opóŸnieniem w stosunku do wiod¹cych uniwersytetów
zachodnioeuropejskich, ju¿ na prze³omie lat 80. i 90. minionego wieku opublikowano pierwsze prace opisuj¹ce koncepcjê logistyczn¹ oraz jej znaczenie dla rozwoju transportu8.
O tym, ¿e absolwenci kierunku ekonomika i organizacja transportu z ró¿nych polskich uczelni zostali dobrze przygotowani do pracy, œwiadcz¹ ich kariery
zawodowe. Przed 1989 r. po ukoñczeniu studiów zaczynali funkcjonowaæ
w przedsiêbiorstwach pañstwowych, a tak¿e w administracji pañstwowej oraz
samorz¹dowej, zabiegaj¹c o rozwój systemu transportowego w ramach gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Pod koniec lat osiemdziesi¹tych, a przede wszystkim od momentu uchwalenia w grudniu 1988 r. tzw. ustawy Wilczka o wolnoœci
gospodarczej9, czêœæ z tej grupy specjalistów zasili³a powstaj¹ce krajowe prywatne przedsiêbiorstwa w bran¿y TSL, prywatyzowane przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz przedsiêbiorstwa, które zosta³y pozostawione w sektorze publicznym:
pañstwowym i samorz¹dowym. Inna czêœæ trafi³a do przedsiêbiorstw joint venture
zak³adanych z udzia³em kapita³u zagranicznego i podjê³a wspó³pracê z zagranicznymi inwestorami, którzy zmierzali do objêcia polskiego rynku swoj¹ ofert¹.
Sukces kadr wykszta³conych przed 1989 r. i kszta³tuj¹cych karierê zawodow¹
zarówno przed, jak i po rozpoczêciu procesu transformacji polskiej gospodarki
ma Ÿród³o w stosowanym w latach 70. i 80. minionego wieku „dualnym” systemie kszta³cenia ekonomistów. Wówczas na uczelniach chwalono siê tym, ale studentom przekazywano jednoczeœnie dwie teorie ekonomii. Na Uniwersytecie
Gdañskim, a tak¿e na innych uczelniach, w tym w SGPiS, studentom przedstawiano teoriê, która nawi¹zywa³a do tego, co w tamtych latach otacza³o œrodowisko akademickie, czyli do gospodarki nakazowo-rozdzielczej, autarkicznej
i posiadaj¹cej ograniczone mo¿liwoœci rozwoju. Wyk³adano tak¿e drug¹ teoriê
poœwiêcon¹ zagadnieniom funkcjonowania gospodarki rynkowej. Porty Trójmiasta by³y wówczas w kraju „jednym z niewielu okien na œwiat”, a wielu absolwentów Uniwersytetu trafia³o przed 1989 r. do przedsiêbiorstw pañstwowych,
które prowadzi³y dzia³alnoœæ na rynku miêdzynarodowym. W tych przedsiêbiorstwach mogli w praktyce wykorzystaæ wiedzê o mechanizmach funkcjonowania rynku, a tak¿e doœwiadczyæ, jakie wyzwania stoj¹ przed mened¿erami,
którzy musz¹ zabiegaæ o sukces poprzez konkurowanie o klienta.
Po 1989 r. proces rozwijania wiedzy o transporcie oraz kszta³cenia kadr dla
bran¿y TSL pozornie uleg³ uproszczeniu. Wyeliminowano teoriê ekonomii go7
8

9

R. Bauer, Polityka reprodukcji transportu [w:] Ekonomika transportu…, 118 i nn.
Pierwsz¹ z tych prac by³a monografia: W. Paprocki, Koncepcja logistyczna w transporcie, SGPiS,
Warszawa 1989.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.).
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spodarki socjalistycznej, co by³o naturalnym nastêpstwem odst¹pienia od idei
budowy gospodarki kolektywnej i pozbawionej w³asnoœci prywatnej. Znacznie
rozbudowano natomiast ofertê dydaktyczn¹ czerpi¹c¹ z teorii ekonomii gospodarki rynkowej. W 2017 r., robi¹c retrospektywn¹ analizê przemian w systemie
badañ naukowych oraz edukacji z zakresu ekonomii, mo¿na stwierdziæ, ¿e po
rozpoczêciu procesu transformacji wielu nauczycieli akademickich posz³o
„³atw¹ drog¹”. Bezkrytycznie zaadoptowali neoklasyczn¹ teoriê ekonomii oraz
przyjêli, ¿e system polityk sektorowych definiowanych przez polityków i urzêdników unijnych jest racjonalny. Te osoby w prowadzonych pracach badawczych
i publikowanych podrêcznikach z zakresu ekonomiki transportu odwo³uj¹ siê
do zapisów bia³ych ksi¹g oraz wielu innych dokumentów unijnych. Pos³uguj¹
siê ma³o przekonywuj¹cym wywodem, zgodnie z którym przyjêcie przez unijne
gremia poszczególnych programów rozwojowych rozstrzyga o zasadnoœci i racjonalnoœci postulowanego ³adu gospodarczego.

2. Dylematy w teorii i praktyce transportu oraz oferta
dydaktyczna po 1989 r.
We wstêpie do swojej ksi¹¿ki w 2005 r. prof. J. Burnewicz napisa³ wa¿ne
zdania:
We wspólnej polityce transportowej Unii Europejskiej powsta³o […] wiele irracjonalnych idei, które ignoruj¹ niekwestionowany pozytywny wp³yw samochodu na ¿ycie
gospodarcze i spo³eczne oraz zak³adaj¹ koniecznoœæ tworzenia hamulców dla dalszego rozwoju i u¿ytkowania tego œrodka transportu. Z punktu widzenia ¿ywotnych interesów Europejczyków nie ma ¿adnych powodów, by ograniczaæ rozwój transportu
samochodowego, konieczne jest jedynie eliminowanie pewnych ekscesów w korzystaniu z niego10.

Dla sformu³owania takiej opinii niezbêdna by³a odpowiednia znajomoœæ teorii
oraz praktyki funkcjonowania systemów transportowych, a tak¿e osobiste przekonanie, ¿e w³asne pogl¹dy nale¿y prezentowaæ wtedy, kiedy w otoczeniu inni
ograniczaj¹ siê do powtarzania opinii lansowanych przez decydentów, tj. polityków i urzêdników, którzy w wybiórczy sposób powo³uj¹ siê na naukowe argumenty.
Profesor J. Burnewicz mia³ okazjê przestudiowaæ ustawodawstwo europejskie oraz poznaæ mechanizmy jego kszta³towania podczas pobytu na Université
Lumiere Lyon II w 1991 r. i kolejnych latach, bêd¹c partnerem w ró¿nych projektach
badawczych francuskich profesorów: Maurice’a Bernadeta, Alaina Bonafousa
i Louisa Rebouda. Korzystaj¹c ze zdobytej wiedzy, doradza³ polskim w³adzom
10

J. Burnewicz, Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci,
Warszawa 2005, s. 7.
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pañstwowym, jak nale¿y przygotowaæ siê do wst¹pienia do Wspólnoty11. Uczestnicz¹c w wielu projektach badawczych o zasiêgu miêdzynarodowym, rozszerza³
tê wiedzê i j¹ upublicznia³12. Przyczyni³ siê do kontynuacji dyskusji akademickiej poœwiêconej fundamentalnym zagadnieniom:
– rozwojowi teorii racjonalnoœci i jej zastosowaniu w transporcie,
– weryfikacji zasadnoœci prowadzenia pozarachunkowej analizy kosztów
zewnêtrznych transportu,
– weryfikacji zasadnoœci zarz¹dzania popytem na us³ugi przewozów pasa¿erskich.
Cytowane ju¿ stwierdzenie prof. J. Burnewicza o „irracjonalnych ideach” dotycz¹ce polityki transportowej prowadzonej wobec rynku us³ug przewozowych
w transporcie drogowym i jednoczeœnie wobec motoryzacji indywidualnej
pasuje równie¿ do polityki odnosz¹cej siê do kolei i jej miejsca w europejskim
systemie transportowym. Dla procesów przemian w Unii Europejskiej, która
w 2017 r. obejmuje (jeszcze) 28 krajów cz³onkowskich, podstawowe znaczenie
mia³a dyrektywa Rady 91/440/EU z dnia 29 lipca 1991 r. dotycz¹ca rozwoju linii
kolejowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
jej za³o- ¿enia zosta³y uzgodnione na forum wspólnotowym przed 1990 r., czyli
w epoce poprzedzaj¹cej upadek muru berliñskiego. Autorom dyrektywy Rady
91/440/EU chodzi³o wówczas o ukszta³towanie systemu kolejowego, który by³by
zdolny do efektywniejszego dzia³ania na terenie Europy Zachodniej. Kolej mia³a
zostaæ przystosowana do gospodarki, która prze¿ywa³a silny proces przemian
struk- turalnych wywo³uj¹cych spadek zapotrzebowania na przewozy ³adunków masowych. Politycy, którzy ponosili odpowiedzialnoœæ za funkcjonowanie
pañstwowych przedsiêbiorstw kolejowych w poszczególnych krajach, szukali
tak¿e pomys³u, jak os³abiæ pozycjê zwi¹zków zawodowych, kiedy kolejarze bezpardonowo bronili siê przed skutkami zmian strukturalnych w przemyœle. Autorzy dyrektywy Rady 91/440/EU, odwo³uj¹c siê do neoklasycznej teorii ekonomii, uznali, ¿e kolej odzyska zdolnoœæ do konkurowania na rynku, jeœli tak¿e w
tej ga³êzi transportu przeprowadzi siê decentralizacjê i deregulacjê rynku us³ug.
W Wielkiej Brytanii w³adze, korzystaj¹c z tej regulacji, posz³y tak daleko, jak to
w ogóle by³o mo¿liwe. Przeprowadzono pe³n¹ prywatyzacjê kolei i jej podzia³
na wiele przedsiêbiorstw, co w ci¹gu kilku lat doprowadzi³o do za³amania funkcjonowania tej ga³êzi transportu. Zgodnie z przyjêtym modelem ekonomicznym
proces konkurowania i postawa troski o sprywatyzowane mienie mia³y doprowadziæ do podwy¿szenia efektywnoœci funkcjonowania kolei i jednoczeœnie
przyczyniæ siê do podwy¿szenia jakoœci us³ug oferowanych pasa¿erom i za³ado-

11

12

J. Burnewicz, Adaptacja Polski do europejskiego rynku us³ug transportowych, Real Press, Warszawa
1993.
J. Burnewicz, Rynek us³ug transportu drogowego [w:] Rynek us³ug transportowych w Polsce, red. D. Ruciñska, PWE, Warszawa 2015, s. 175–211.
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wcom. W rzeczywistoœci wyst¹pi³ wzrost kosztów operacyjnych i pogorszenie
stanu technicznego infrastruktury. Proces naprawiania b³êdów pope³nionych
w latach 90. minionego wieku nadal trwa, a pierwszym jego etapem by³a renacjonalizacja zarz¹dcy infrastruktury kolejowej w 2001 r.13 Poniewa¿ z funkcjonowania kolei, szczególnie w zakresie przewozów pasa¿erskich, spo³ecznoœæ
w Anglii nie jest zadowolona, nasila siê presja spo³eczna, aby tak¿e renacjonalizowaæ operatorów przewozów pasa¿erskich – wed³ug wypowiedzi kierownictwa
opozycyjnej Partii Pracy za tak¹ opcj¹ w 2016 r. opowiedzia³o siê 60% respondentów badania opinii publicznej14. Nad tym, czy zamys³ separacji (debundling)
zarz¹dców infrastruktury od operatorów cargo i pasa¿erskich w transporcie kolejowym by³ s³uszny, dyskusje trwaj¹ przez minione dziesiêciolecia15. Ale w rzeczywistoœci w krajach cz³onkowskich UE powrót do funkcjonowania zintegrowanych pionowo przedsiêbiorstw kolejowych jest jeszcze zablokowany.
Turbulencje w funkcjonowaniu systemu transportowego w Europie mog¹
byæ uznane za dowód, ¿e w ekonomice transportu nie mo¿na szukaæ rozwi¹zañ,
powo³uj¹c siê jedynie na neoklasyczn¹ teoriê ekonomii. A w³aœnie do tej teorii
odwo³uj¹ siê – w sposób ujawniony lub nieujawniony – autorzy wielu popularnych podrêczników, m.in. Patrick S. McCarthy16, Kenneth Button17, Gerd Aberle18
oraz W³odzimierz Rydzkowski i Krystyna Wojewódzka-Król (z zespo³em)19.
Alternatywê dla takiego podejœcia stanowi próba podjêta przez prof. J. Burnewicza, który w centralnym punkcie analizy funkcjonowania systemu transportowego stawia kwestiê spójnoœci20. Taka analiza, powi¹zana z teori¹ ekonomii
behawioralnej, wykracza poza schemat analizy mikroekonomicznej, która koncentruje siê na relacjach miêdzy uczestnikami rynku bezpoœrednio zaanga¿owanymi w przygotowanie i realizacjê transakcji. Budowanie nowej koncepcji teoretycznej jest du¿ym wyzwaniem, ale taki wysi³ek wydaje siê byæ nieunikniony.
Potwierdzaj¹ to wyst¹pienia licznych ekonomistów21.
Jednostronnoœæ podejœcia wystêpuj¹cego w wymienionych zagranicznych
podrêcznikach mo¿e spowodowaæ, ¿e kolejne generacje absolwentów studiów
13

14
15
16

17
18
19

20

21

Ch. Nash, A. Smith, Britain [w:] Reforming Railways. Learning from Experience, Eurailpress, CER,
DVV Media, Hamburg 2011, s. 92.
S. Zastiral, Grossbritanien – Weniger Sicherheit, mehr Profit, www.zeit.de [dostêp: 17.12.2016].
W. Paprocki, Nowoczesne przedsiêbiorstwo kolejowe CARGO, TOR, Warszawa 2003, s. 49.
P.S. McCarthy, Transportation Economics. Theory and Practice: A Case Study Approach, Blackwell Publishing, Malden (MA, USA) 2011.
K. Button, Transport Economics, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA), 2010.
G. Aberle, Transportwirtschaft, R. Oldenbourg Verlag, Monachium–Wiedeñ 2003.
Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000.
J. Burnewicz, Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2011, s. 7.
Ekonomia dla przysz³oœci. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. IX Kongres Ekonomistów Polskich, red. E. M¹czyñska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
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ekonomicznych bêd¹ dysponowa³y wiedz¹ o teorii ekonomii oraz o powi¹zanej
z ni¹ ekonomice transportu w ograniczonym zakresie. Odwo³uj¹c siê jedynie do
tak zawê¿onej wiedzy uzyskanej podczas studiów, te kadry – mimo zdobywania doœwiadczenia zawodowego – nie bêd¹ zdolne do poszukiwania nowych
rozwi¹zañ dla skomplikowanych problemów wystêpuj¹cych we wspó³czeœnie
funkcjonuj¹cym systemie transportowym oraz do kreowania innowacyjnych
rozwi¹zañ dla rozwoju tego systemu w przysz³oœci.

3. Perspektywa wp³ywu koncepcji circular economy na kszta³towanie
nowych paradygmatów ekonomiki transportu
Jerzy Hausner podsuwa frapuj¹c¹ wskazówkê:
Jeœli chce siê osi¹gn¹æ coœ trwa³ego i znacz¹cego, trzeba ruszyæ w nieznane, czyli
podj¹æ dzia³anie wed³ug innej, nowatorskiej formu³y. Aby siê na to zdobyæ, nale¿y
jednak otworzyæ oczy, krytycznie spojrzeæ na siebie i otoczenie, uwolniæ umys³ od
schematu i podj¹æ ryzyko22.

Zastanawiaj¹c siê, jak mo¿e ewoluowaæ ekonomika transportu, mo¿na poszukiwaæ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
– czy w ogóle mo¿e powstaæ „nowa ekonomika transportu”?
– czy uda siê zbudowaæ teoretyczne modele procesu rozwoju, którego faz¹
pocz¹tkow¹ bêdzie przekszta³canie siê istniej¹cego, regionalnie zró¿nicowanego systemu transportowego o zasiêgu globalnym w nowy system mobilnoœci i komunikacji?
– czy potrafimy opisaæ wizjê, w której zostanie przedstawione zacieœnienie
wiêzi miêdzy zmieniaj¹cym siê œwiatem gospodarki realnej napotykaj¹cej na
barierê niedoboru zasobów naturalnych naszej planety z jednej strony, a coraz
szybciej rozwijaj¹cym siê œwiatem wirtualnej gospodarki z drugiej strony?
Wydarzenia spo³eczne wystêpuj¹ce w drugiej dekadzie XXI w., które w ró¿nych regionach œwiata „postawi³y œwiat do góry nogami”, s¹ dobrym impulsem
do ponownego zdefiniowania celów dzia³alnoœci zbiorowej oraz ustalenia preferencji co do tempa realizacji ka¿dego z nich. Nastêpnie trzeba wypracowaæ
nowe metody realizacji wyznaczonych celów.
Powróæmy do stwierdzenia prof. J. Burnewicza. Skoro w przesz³oœci ujawni³y
siê „irracjonalne idee”, to jeszcze raz trzeba wszystkie zg³oszone i ju¿ w ekonomice transportu ujête idee zweryfikowaæ.

22

J. Hausner, Przysz³oœæ gospodarki rynkowej – od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej [w:]
E. Bendyk et al., Open Eyes Book. Open Eyes Economy Summit, Kraków, 15–16 listopada 2016 r., Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, s. 80–81.
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Kryterium o znaczeniu podstawowym jest Ÿród³o pochodzenia idei. Chodzi
o rozpoznanie interesariuszy. Skoro mielibyœmy utrzymaæ jako paradygmat racjonalnoœæ (w d³ugim okresie) postêpowania inwestorów prywatnych i ich
przedsiêbiorstw, to nale¿a³oby uznaæ, ¿e zg³aszane i tak¿e realizowane przez
nich idee s¹ warte aprobaty. Tutaj dodatkowymi podmiotami mog¹ byæ zwi¹zki
pracodawców oraz zwi¹zki interesariuszy ze œrodowisk stanowi¹cych otoczenie
rynku. Jednoczeœnie wiemy, ¿e wspó³czesna gospodarka mo¿e funkcjonowaæ
wy³¹cznie w warunkach odpowiedniego ³adu. Z tej wiedzy wynika wstêpna
akceptacja dla idei, które s¹ zg³aszane przez œrodowiska akademickie, organizacje pozarz¹dowe (NGO), partie polityczne sterowane najczêœciej przez zawodowych polityków oraz przez rozbudowany aparat urzêdniczy. Wreszcie nale¿y
dostrzec rolê zwi¹zków zawodowych i podobnych organizacji, które skupiaj¹
osoby fizyczne wystêpuj¹ce w roli pracobiorców lub w roli mikroprzedsiêbiorców aktywnych jedynie w wybranym subsegmencie rynku – w tej roli wystêpuj¹ m.in. tysi¹ce kierowców, którzy wykonuj¹ us³ugi w sposób ci¹g³y na zlecenie jednego podmiotu gospodarczego.
Dyskusja o charakterze ³adu oraz o zakresie i metodach jego wprowadzania
i utrzymywania dostarcza wystarczaj¹co du¿o przyk³adów, ¿e istniej¹ istotne
rozbie¿noœci co do postulowanego modelu i celów regulowania rynkiem. Z tego
powodu tylko niektóre idee s¹ powszechnie akceptowane, natomiast znaczna
ich czêœæ jest przedmiotem afirmacji ze strony poszczególnych œrodowisk i jednoczeœnie przedmiotem krytyki ze strony innych œrodowisk.
Warto siê zastanowiæ, co ma staæ siê podstawowym wektorem zmian w przysz³oœci:
– postulaty polityki klimatycznej?
– postulaty polityki ekologicznej?
– postulaty polityki energetycznej?
Teza, ¿e na Ziemi trwa faza ocieplenia klimatu, jest weryfikowana pozytywnie przy u¿yciu danych o mierzonej temperaturze powietrza i wód oceanów.
W 2016 r. œrednia temperatura powietrza wynios³a 14,94°C i by³a wy¿sza o 1,2 stopnia ni¿ œrednia temperatura na pocz¹tku ery industrializacji23. Twierdzenie, ¿e
dzia³alnoœæ cz³owieka jest istotnym czynnikiem wywo³uj¹cym proces ocieplenia
klimatu, jest oceniane jako zasadne przez wiele œrodowisk, w tym przez czêœæ
przedstawicieli ró¿nych dziedzin nauk24. Ale jednoczeœnie bywa negowane,
a z wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa z listopada 2016 r. wynika, ¿e
w skorygowanej polityce USA nie bêdzie preferowania nowych technologii,
których wykorzystanie zapewnia rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE)25.
23

24

25

Wed³ug danych amerykañskiej agencji NOAA po pomiarach w okresie pierwszych 11 miesiêcy
2016 r. Wieder ein Jahr der Rekordtemperaturen, www.handelsblatt.com [dostêp: 21.12.2016].
N. Oreskes, The Scientific Consensus on Climate Change, „Science” 2005, Vol. 306, www.sciencemag.
org [dostêp: 22.12.2016].
J. Aschbacher, Die Klimaforschung der Nasa ersetzen? Unvorstellbar!, www.nzz.ch [dostêp: 29.11.2016].
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Wycofanie siê USA z zaanga¿owanej i progresywnej polityki klimatycznej oraz
odpowiednia korekta polityki energetycznej nie musi oznaczaæ, ¿e od 2017 r.
w skali globalnej os³abi siê tempo prac nad nowymi technologiami s³u¿¹cymi
eliminowaniu pierwotnych noœników energii pochodzenia organicznego z gospodarki, w tym tak¿e z transportu. Z wypowiedzi przedstawiciela rz¹du chiñskiego podczas konferencji klimatycznej w Marakeszu w listopadzie 2016 r. wynika, ¿e funkcjê lidera prac nad nowymi rozwi¹zaniami mog¹ przej¹æ Chiny26.
W globalnej gospodarce ramy ³adu gospodarczego musz¹ byæ kszta³towane
w drodze konsensusu miêdzy g³ównymi oœrodkami rozwoju spo³ecznego i gospodarczego. Obok lidera gospodarki œwiatowej – USA oraz wicelidera – Chin,
wa¿ne bêdzie stanowisko Europy, jeœli na forum unijnym zostanie przywrócona
zdolnoœæ do formu³owania racjonalnych i przekonywuj¹cych idei. U³atwieniem
dla osi¹gniêcia porozumienia politycznego w skali globalnej mo¿e byæ rozwój
teorii ekonomii, w której istotne znaczenie mo¿e zdobyæ koncepcja gospodarki
zamkniêtego obiegu lub gospodarki okrê¿nej (circular economy). Zasada „pobierz –
wytwórz – udostêpnij/u¿ytkuj – odbierz – zastosuj ponownie” przewiduje, ¿e
ju¿ na etapie projektowania nowego wyrobu konieczne jest okreœlenie, jak zostanie spe³niony wymóg, aby ka¿dy zastosowany surowiec lub komponent
móg³ zostaæ ponownie wykorzystany, gdy tylko zakoñczy siê cykl ¿ycia wytworzonego wyrobu27. Celem jest mo¿liwie pe³ne wyeliminowanie odpadów, które
trafiaj¹ do powietrza, gleby lub zbiorników wodnych i tam zalegaj¹, obci¹¿aj¹c
œrodowisko naturalne, w tym cz³owieka28. W ekonomice transportu, której teoria
ma pomagaæ w podejmowaniu decyzji o rozwoju systemu transportowego, zasadne jest uwzglêdnienie koncepcji gospodarki okrê¿nej. Wyzwaniem w procesie
rozwoju teorii ekonomiki transportu jest przygotowanie modeli, których wykorzystanie w praktyce gospodarczej prowadzi³oby do obni¿ania ewidencjonowanych kosztów œwiadczenia us³ug. Nowe modele biznesowe przewiduj¹ce wykorzystanie nowych technologii, w tym technologii cyfrowych, bêd¹ skutecznie
wypiera³y rozwi¹zania tradycyjne, np. rozwi¹zania obci¹¿one wadami typowymi dla technologii wykorzystuj¹cych silniki zasilane paliwami pochodzenia
organicznego czy te¿ rozwi¹zania zmierzaj¹ce do obni¿ania kosztów przez
wykorzystywanie surowców gorszej jakoœci podczas produkcji wyrobów tanich,
ale niskiej jakoœci przy spe³nieniu wa¿nego warunku. Otó¿ ceny us³ug oferowanych przez podmioty wprowadzaj¹ce nowe modele musz¹ byæ ni¿sze od cen
us³ug œwiadczonych w tradycyjnych sposób. W gospodarce cyfrowej takie mo¿liwoœci powstaj¹, gdy¿ przedmiotem transakcji mo¿e byæ odp³atne u¿ywanie
dóbr rzeczowych, a nie tylko przeniesienie prawa w³asnoœci do okreœlonego dobra29.

26
27
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C. Hecking, China, Die rot-grüne Supermacht, www.zeit.de [dostêp: 10.12.2016].
Circular Economy Strategy. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, EU, Brussels
2016, http://ec.europa.eu [dostêp: 11.12.2016].
Dossier Kreislaufwirtschaft, s. 9, www.swissrecycling.ch [dostêp: 22.10.2016].

Ekonomika transportu – wyzwania teorii i praktyki

91

Zakoñczenie
Minione pó³wiecze przynios³o istotny rozwój teorii ekonomiki transportu.
Wa¿nym uczestnikiem tego procesu rozwojowego pozostaje prof. J. Burnewicz,
który wprowadzi³ nowe w¹tki zarówno do badañ naukowych, jak i programów
dydaktycznych. W drugiej dekadzie XXI w., kiedy trwa o¿ywiona dyskusja poœwiêcona rozszerzeniu zakresu badañ ekonomicznych i zastosowaniu nowych
metod do badania dzia³alnoœci gospodarczej, w œrodowisku specjalistów, którzy
zajmuj¹ siê funkcjonowaniem transportu, powinny zostaæ wypracowane nowe
paradygmaty ekonomiki transportu. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e na ich kszta³towanie bêdzie wp³ywaæ rozwój koncepcji gospodarki okrê¿nej (circular economy).
Wk³adem do tej dyskusji powinien byæ zupe³nie nowy podrêcznik z ekonomiki transportu. Podejmuj¹c siê nowatorskiego ujêcia przedstawianych zagadnieñ,
autorzy podrêcznika powinni uwzglêdniæ fakt, ¿e g³ównymi u¿ytkownikami
bêd¹ zarówno studenci kierunków ekonomicznych, nauk zarz¹dzania oraz in¿ynierskich, jak i mened¿erowie oraz pracownicy sektora TSL, a tak¿e licznych
podmiotów komercyjnych, organów administracji pañstwowej i samo- rz¹dowej i NGO. Wszystkie te grupy staj¹ przed wyzwaniem przeprowadzania procesu dostosowywania systemów transportowych do nowych zachowañ konsumentów oraz uczestników procesów gospodarczych.
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HOLISTYCZNE UJÊCIE KONKURENCYJNOŒCI
MIÊDZYNARODOWEJ Z UWZGLÊDNIENIEM
KONKURENCYJNOŒCI TRANSPORTOWEJ
Streszczenie: W licznych publikacjach na temat konkurencyjnoœci miêdzynarodowej
nie zosta³, mimo ich mnogoœci, jednoznacznie okreœlony obszar badawczy, a w wypadku
pomiaru jej poziomu opracowane metodologie s¹ czêsto krytykowane przez ekonomistów. Powszechnie uto¿samia siê konkurencyjnoœæ miêdzynarodow¹ z produktywnoœci¹, co budzi w¹tpliwoœci licznych adwersarzy, podwa¿aj¹cych zasadnoœæ prowadzenia jakichkolwiek badañ w tym obszarze. W artykule zaproponowano autorskie
ujêcie konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, ³¹cz¹ce ró¿ne szczegó³owe dziedziny nauk
ekonomicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem dorobku teorii wzrostu gospodarczego, teorii wymiany miêdzynarodowej oraz teorii przedsiêbiorstwa.
Celem pracy jest identyfikacja szczegó³owych elementów konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, przy za³o¿eniu, ¿e jest to koncepcja czynnikowo-wynikowa. Wychodz¹c
z tego punktu widzenia, zaproponowano konceptualizacjê tego pojêcia, wyró¿niaj¹c
konkurencyjnoœæ transportow¹ jako jeden z istotnych wymiarów miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci wynikowej.
Podstawow¹ hipotez¹ badawcz¹ jest stwierdzenie, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to konkurencyjnoœæ gospodarki narodowej, jako przejaw wynikowej konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, oraz konkurencyjnoœæ makro- i mikrootoczenia przedsiêbiorstw, bêd¹ca wyrazem miêdzynarodowej konkurencyjnoœci czynnikowej. Do
osi¹gniêcia sformu³owanego celu i weryfikacji przyjêtej hipotezy wykorzystano
metodê systemow¹, wspieraj¹c proces wnioskowania studiami literaturowymi, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dorobku metodologicznego Œwiatowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum).
S³owa kluczowe: konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa, konkurencyjnoœæ transportowa,
makroekonomia, teoria ekonomii, podejœcie holistyczne

TRANSPORT COMPETITIVENESS IN THE HOLISTIC
APPROACH OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
Summary: International competitiveness (IC) and its measurement have been criticised
by economic scholars for years. In this paper, author ’s concept of IC is proposed. This
1
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concept is strongly anchored in such economic branches as the Growth Theory, International Economics and the theory of enterprises.
Keywords: international competitiveness, transport competitiveness, macroeconomics, theory of the economy

1. Ewolucja podejœæ do konkurencyjnoœci miêdzynarodowej
Konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa mocno tkwi w œwiadomoœci mened¿erów korporacyjnych, a w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat utrwali³a siê tak¿e jako
kategoria, do której nawi¹zuj¹ decydenci rz¹dowi, uzasadniaj¹c ni¹ s³usznoœæ
prowadzonej polityki ekonomicznej. Wiele instytucji2 dowodzi, ¿e analizy
konkurencyjnoœci krajów i formu³owane na tej bazie strategie ich rozwoju maj¹
swoj¹ legitymizacjê. Natomiast ekonomiœci podchodz¹ z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu
zarówno do samej koncepcji, jak i jej zastosowañ. Chocia¿ s¹ podejmowane badania relacji miêdzy konkurencyjnoœci¹ a inwestycjami3, innowacjami4, klasterami5, ochron¹ œrodowiska przyrodniczego6, polityk¹ konkurencji, to jednak nie
czyni siê tego w ogólnym obszarze teorii konkurencyjnoœci.
Podejmowano próby sformu³owania koncepcji konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, wywodz¹c j¹ z pojêcia konkurencyjnoœci stosowanego w analizach
strategicznych z obszaru zarz¹dzania. Przedsiêbiorstwa konkuruj¹ o rynki zbytu i zasoby, mierz¹c konkurencyjnoœæ m.in. relatywnymi udzia³ami rynkowymi
w³asnej produkcji7, opracowuj¹c strategie konkurencyjnoœci w celu skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z uwzglêdnieniem ekspansji na rynek miêdzynarodowy.
Ju¿ pod koniec lat 80. poprzedniego wieku konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstwa uto¿samiano ze zdolnoœci¹ wytwarzania i sprzedawania dóbr oraz us³ug

2

3

4

5

6

7

Wœród najwa¿niejszych instytucji, które zajmuj¹ siê badaniem konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, nale¿y wymieniæ World Economic Forum oraz Institute for Management Development. Natomiast takie instytucje jak Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the
Citizen w swoich opracowaniach dokonuj¹ modyfikacji metodologii proponowanej przez wymienione oœrodki badawcze, m.in. zob. P. Annoni, K. Kozovska, EU Regional Competitiveness Index RCI
2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
R. Narula, Multinational Investment and Economic Structure: Globalisation and Competitiveness, Taylor
and Francis e-Library, New York 2002.
A. Ollo-López, M.E. Aramendía-Muneta, ICT Impact on Competitiveness, Innovation and Environment,
„Telematics and Informatics” 2012, Vol. 29, Iss. 2, s. 204–210.
H. Wolman, Economic Competitiveness, Clusters, and Cluster-Based Development [w:] Urban Competitiveness and Innovation, eds. P. Ni, Z. Qiongjie, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA,
USA) 2014, http://www.elgaronline.com/view/9781781007914.xml [dostêp: 20.02.2017].
S. Ambec et al., The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and
Competitiveness?, „Review of Environmental Economic Policy” 2013, No. 4.
A. Ajitabh, K. Momaya, Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, „Singapore
Management Review” 2004, Vol. 26, No. 1, s. 45–61.
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wysokiej jakoœci przy ponoszeniu relatywnie ni¿szych kosztów produkcji od
krajowych i zagranicznych konkurentów, wi¹¿¹c j¹ z osi¹ganiem d³ugookresowych zysków.
W badaniach konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw podkreœla siê aspekt miêdzynarodowy oraz to, ¿e warunkiem ich rozwoju jest koniecznoœæ sprostania
konkurencji na rynku globalnym. Postrzega siê wiêc ow¹ konkurencyjnoœæ jako
potencja³ ekonomiczny przedsiêbiorstwa w stosunku do konkurentów dzia³aj¹cych na rynkach zagranicznych, na których produkty, us³ugi, ludzie i innowacje
przemieszczaj¹ siê swobodnie wbrew istnieniu granic pañstwowych i administracyjnych8.
Konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa bywa postrzegana w sposób podobny.
Uznaje siê j¹ za potencja³ danej gospodarki narodowej, która funkcjonuje w systemie gospodarki otwartej przy swobodnym przep³ywie produktów, us³ug,
ludzi, innowacji i kapita³u. Jednak tego typu podejœcie wywo³uje powracaj¹c¹
co jakiœ czas polemikê oraz sprzeciw licznych oponentów.
W ci¹gu ostatnich – mniej wiêcej – 30 lat zauwa¿a siê pewnego rodzaju ewolucjê w podejœciu do zagadnienia konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, co ma odzwierciedlenie równie¿ w kolejnych propozycjach jej definiowania i pomiaru.
Bruce R. Scott i Geogre C. Lodge twierdz¹, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to zdolnoœæ kraju do produkcji, dystrybucji dóbr i us³ug na rynku miêdzynarodowym, która wp³ywa na wzrost standardu ¿ycia9, a odpowiednim testem
konkurencyjnoœci nie jest d¹¿enie do równowa¿enia bilansu handlowego, ale
osi¹gniêcie zadowalaj¹cego tempa wzrostu w tym obszarze10. Ju¿ w latach 90. XX w.
Komisja Europejska uzna³a, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to zdolnoœæ
do wzrostu lub do utrzymania wysokiego standardu ¿ycia w stosunku do gospodarek porównywalnych (np. rozwiniêtych krajów przemys³owych), jednak
bez pogarszania bilansu handlowego11. Kilka lat póŸniej wspomniane gremium
zdolnoœæ zapewnienia wysokiego standardu ¿ycia upatruje w trwa³ym i zrównowa¿onym rozwoju gospodarczym12, przyjmuj¹c, ¿e gospodarka jest konkurencyjna, je¿eli ludzie mog¹ korzystaæ z wysokich standardów ¿ycia, a charakteryzuje j¹ wysoka stopa zatrudnienia przy jednoczesnym monitorowaniu
pozycji zagranicznej13.
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Ch. Wang, L. Hsu, The Influence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry:
The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture, „African Journal of Business Management” 2010, Vol. 4, No. 5, s. 562–577.
B.R. Scott, G. Lodge, US Competitiveness in the World Economy, „The International Executive” 1985,
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96

Hanna G. Adamkiewicz

Zatem warunkiem wzrostu poziomu standardu ¿ycia obywateli danego kraju jest to, aby jego gospodarka potrafi³a sprostaæ konkurencji miêdzynarodowej14. Natomiast konkurencyjnoœæ to zdolnoœæ kraju do produkcji dóbr i us³ug
spe³niaj¹cych warunki konkurowania na rynkach miêdzynarodowych w sytuacji,
gdy obywatele s¹ zadowoleni ze standardów ¿ycia, a produkcja – jak i wspomniane standardy – wzrastaj¹ w sposób trwa³y i zrównowa¿ony15.
Karl Aiginger definiuje konkurencyjnoœæ miêdzynarodow¹ trójcz³onowo.
Okreœla j¹ jako 1) zdolnoœæ do sprzeda¿y dóbr i us³ug na rynku zagranicznym,
2) zdolnoœæ zapewnienia dochodów (bie¿¹cych i przewidywanych) na poziomie
aspiracji kraju oraz 3) zdolnoœæ zagwarantowania ekonomicznych, œrodowiskowych i spo³ecznych warunków makroekonomicznych, satysfakcjonuj¹cych obywateli16. Zaproponowane ujêcie konkurencyjnoœci miêdzynarodowej obejmuje
doœæ szeroko istotê tego zjawiska, traktuj¹c równorzêdnie wymianê handlow¹,
wzrost gospodarczy i wszelkie przejawy ¿ycia spo³eczno-gospodarczego z w³¹czeniem do tego tak¿e kwestii ekologicznych.
Miêdzynarodowy Instytut Zarz¹dzania Rozwojem (International Institute
for Management Development – IMD) twierdzi, ¿e miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ to zdolnoœæ kraju (lub przedsiêbiorstwa) do tworzenia wiêkszego bogactwa ni¿ jego konkurenci na rynkach œwiatowych17, zawê¿aj¹c owo zjawisko do
dzia³alnoœci stricte gospodarczej.
Je¿eli wystêpowanie konkurencji miêdzy przedsiêbiorstwami nie budzi
w¹tpliwoœci, to ów proces odniesiony do krajów przyczyni³ siê w latach 90. poprzedniego wieku do ostrej polemiki wywo³anej przez Paula D. Krugmana18.
W tym miejscu nale¿y poprzeæ jego w¹tpliwoœci, jednak zakwestionowanie wystêpowania konkurencji miêdzy poszczególnymi krajami w sposób tak jednoznaczny i radykalny, jak uczyni³ to autor, wydaje sie zbyt rygorystyczne19. Kraje
wyznaczaj¹ sobie cele strategiczne zwi¹zane z ekspansj¹ miêdzynarodow¹, rywalizuj¹c z pozosta³ymi, m.in. o rynki zbytu. Fakt, ¿e czyni¹ to firmy narodowe,
nie podwa¿a zasadnoœci przyjêcia takiego punktu widzenia, poniewa¿ warunki,
jakie siê im tworzy, maj¹ wymiar krajowy.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) rozszerza podejœcie IMD, wymieniaj¹c (obok firm i krajów) tak¿e ga³êzie przemys³owe
14

15

16

17
18
19

L. Tyson D’Andrea, Who’s Bashing Whom?: Trade Conflict in High-technology Industries, Institute for
International Economics, Washington 1993.
L. Tyson D’Andrea, Managing Trade Conflict in High-Technology Industries [w:] Linking Trade and
Technology Policies. An International Comparison of the Policies of Industrialized Nations, eds. M. Caldwell
Harris, G.E. Moore, National Academy Press, Washington D.C. 1992, s. 67–97.
K. Aiginger, A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries, „Structural Change
and Economic Dynamics” 1998, Vol. 9, Iss. 2, s. 159–188.
The World Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Lausanne 1994.
P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, Vol. 73, No. 2, s. 28–44.
„Konkurencyjnoœæ to s³owo bez znaczenia, kiedy jest odnoszone do gospodarek narodowych”.
P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession…, s. 41 – t³um. H.G.A.
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oraz regiony narodowe i ponadnarodowe, które maj¹ zdolnoœæ generowania relatywnie wysokiego dochodu i stosunkowo wysokiego poziomu zatrudnienia
w warunkach konkurencji miêdzynarodowej20.
Podejœcie zaproponowane przez OECD przyczyni³o siê do prowadzenia licznych badañ nad konkurencyjnoœci¹ przemys³ow¹21. Aktualna polityka w tym
zakresie jest istotnym elementem strategii rozwoju Unii Europejskiej do roku
2020, w ramach której k³adzie siê nacisk na wzrost konkurencyjnoœci przemys³owej22. Symptomem dzia³añ na rzecz umacniania polityki przemys³owej
w krajach UE s¹ rekomendacje formu³owane przez polityków, organizacje pozarz¹dowe oraz przez œrodowiska akademickie w obrêbie koordynowanych
prac nad projektami badawczymi w strukturach Komisji Europejskiej23.
Wspó³czeœnie w badaniach nad konkurencyjnoœci¹ miêdzynarodow¹ dominuje podejœcie uznaj¹ce ow¹ konkurencyjnoœæ i produktywnoœæ za pojêcia to¿same. Christine Oughton i Geof Whittam twierdz¹, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to d³ugookresowy wzrost produktywnoœci, skutkuj¹cy wy¿szym
standardem ¿ycia, który jest rezultatem rosn¹cego zatrudnienia lub utrzymywania zatrudnienia bliskiego pe³nemu24. Ju¿ na pocz¹tku lat 90. XX w. Michael
E. Porter wyrazi³ pogl¹d, ¿e jedyne sensowne rozumienie konkurencyjnoœci
miêdzynarodowej wi¹¿e sie z krajow¹ produktywnoœci¹, a istot¹ konkurencyjnoœci jest zdolnoœæ gospodarki do zagwarantowania wzrostu standardu ¿ycia,
zapewniaj¹cego wysoki poziom zatrudnienia na trwa³ej i zrównowa¿onej podstawie25. W póŸniejszym okresie oœwiadczy³ zdecydowanie, ¿e „prawdziwa konkurencyjnoœæ to taka, która mierzy produktywnoœæ”, wskazuj¹c na wystêpowanie bezpoœredniego zwi¹zku miêdzy tak pojmowan¹ konkurencyjnoœci¹
a standardem ¿ycia obywateli. Natomiast mikroekonomiczne podstawy produktywnoœci opieraj¹ siê na zaawansowanej zdolnoœci kraju do konkurowania na
rynku miêdzynarodowym i poprawy jakoœci otoczenia biznesowego, w którym
jego podmioty gospodarcze prowadz¹ dzia³alnoœæ26.
20
21

22

23

24

25
26

Competitiveness: an Overview of Reports Issued in Member Countries DSTI/IND, OECD, Paris 1995.
Wœród rodzimych uczonych, którzy zajmuj¹ siê problematyk¹ konkurencyjnoœci przemys³owej,
nale¿y wymieniæ Annê Zieliñsk¹-G³êbock¹: Konkurencyjnoœæ przemys³owa Polski w procesie integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zieliñska-G³êbocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000; Potencja³ konkurencyjny polskiego przemys³u w warunkach integracji
europejskiej, red. A. Zieliñska-G³êbocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2005.
K. Gawlikowska-Hueckel, Polityka przemys³owa i spójnoœci wobec planów i reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 5, s. 53–80.
K. Aiginger, Industrial Policy for a Sustainable Growth Path. Policy Paper no 13, European Commission
2014.
Ch. Oughton, G. Whittam, Competition and Cooperation in the Small Firm Sector, „Scottish Journal of
Political Economy” 1997, Vol. 44, Iss. 1, s. 1–30.
M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Simon&Schuster Inc., New York 1990.
M.E. Porter, Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index [w:] Global Competitiveness Report 2003–2004 of the World Economic Forum, eds. M.E. Porter
et al., Oxford University Press, Oxford 2014, s. 29–56.
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W corocznych raportach Œwiatowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum – WEF), przy których opracowywaniu przez wiele lat M.E. Porter
bra³ aktywny udzia³, s¹ publikowane artyku³y prezentuj¹ce stopieñ zaawansowania metodologii badañ nad pomiarem wskaŸnika konkurencyjnoœci miêdzynarodowej. W ostatnim dziesiêcioleciu WEF jednoznacznie uto¿samia konkurencyjnoœæ miêdzynarodow¹ z produktywnoœci¹, stoj¹c na stanowisku, ¿e jest
to zbiór instytucji, polityk i czynników, które okreœlaj¹ poziom tej¿e produktywnoœci27.
Warto w tym miejscu przypomnieæ stanowisko P.D. Krugmana, który by³
zdania, ¿e konkurencyjnoœæ to tylko inny sposób podejœcia do produktywnoœci,
a zdolnoœæ kraju do poprawy standardów ¿ycia prawie zawsze zale¿y od jego
zdolnoœci do wzrostu produktywnoœci28.
Trudno siê z tym nie zgodziæ, tylko dlaczego w metodologii pomiaru konkurencyjnoœci miêdzynarodowej uwzglêdnia siê tak¿e przejawy ¿ycia spo³ecznego? A – jednoczeœnie – interpretacje publikowanych rankingów uto¿samia siê
g³ównie z produktywnoœci¹ poszczególnych krajów, zawê¿aj¹c tym samym pole
analiz? Nale¿y jednak mocno podkreœliæ, ¿e w ¿adnym z opracowañ WEF
(a tak¿e IMD) nie przeprowadzono choæby elementarnej analizy produktywnoœci, do której to ich autorzy siê odwo³uj¹.
D¹¿enie do wzrostu konkurencyjnoœci miêdzynarodowej jest œciœle zwi¹zane
z dzia³aniami na rzecz wzrostu gospodarczego. Oba obszary badawcze, chocia¿
s¹ sob¹ powi¹zane, rz¹dz¹ siê odmiennym podejœciem metodologicznym. Jednak o konkurencyjnoœci miêdzynarodowej mo¿na mówiæ, gdy dana gospodarka
narodowa jest uczestnikiem rynku globalnego. Wtedy wi¹zanie konkurencyjnoœci wy³¹cznie z udzia³em danego kraju w œwiatowym rynku produktów ma racjê bytu. To czyni konkurencyjnoœæ gr¹ o sumie zerowej, poniewa¿ korzyœæ
(zysk) jednego kraju stanowi nak³ad (koszt) krajów pozosta³ych29. Jest to najbardziej intuicyjne ujêcie konkurencyjnoœci, wszelako zawê¿aj¹ce obszar badañ do
analiz wy³¹cznie handlu zagranicznego i wymiany miêdzynarodowej. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e konkurencyjnoœæ kraju determinuj¹ równie¿ czynniki, które nie s¹ w ¿adnej interakcji z przep³ywami czynników produkcji, nie mieszcz¹
siê tak¿e w obszarze teorii wymiany miêdzynarodowej i w modelowych ujêciach handlu zagranicznego.
W publikacjach, w których podjêto próbê uporz¹dkowania licznych podejœæ
do pomiaru konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, znajduj¹ siê równie¿ propo27

28
29

X. Sala-i-Martín et al., The Global Competitiveness Index 2014–2015: Accelerating a Robust Recovery to
Create Productive Jobs and Support Inclusive Growth [w:] The Global Competitiveness Report 2014–2015,
eds. K. Schwab, World Economic Forum, Palgrave Macmillan, Geneva 2014, s. 3–52.
P.R. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession…
M.E. Porter, C. Ketels, M. Delgado, The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the
Business Competitiveness Index [w:] The Global Competitiveness Report 2007–2008, eds. K. Schwab,
M.E. Porter, World Economic Forum, Geneva 2008.
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zycje ich typologii. Z punktu widzenia ró¿nych aspektów ujmowanych w poszczególnych koncepcjach konkurencyjnoœci miêdzynarodowej mo¿na je podzieliæ
na trzy podstawowe typy30:
1) koncepcje bazuj¹ce na definicji wynikowej – odnosz¹ siê do osi¹ganych
przez gospodarkê wyników, w tym g³ównie do poziomu produktu krajowego brutto (PKB) oraz udzia³u w handlu œwiatowym31,
2) koncepcje bazuj¹ce na definicji czynnikowej – przedmiotem analiz jest ocena
Ÿróde³ konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, czyli ocena zdolnoœci kraju do
sprostania konkurencji miêdzynarodowej,
3) koncepcje bazuj¹ce na definicji czynnikowo-wynikowej – ³¹cz¹ oba wczeœniejsze podejœcia, analizuj¹c interakcje, które zachodz¹ miêdzy osi¹gniêtym
poziomem rozwoju gospodarczego a czynnikami determinuj¹cymi konkurencyjnoœæ kraju.
Na bazie powy¿szej typologii mo¿na skonstatowaæ, ¿e koncepcje bazuj¹ce na
definicji wynikowej s¹ podstaw¹ sporz¹dzania opracowañ dotycz¹cych wyników ekonomicznych, jakie osi¹ga dana gospodarka narodowa w porównaniu
do gospodarek pozosta³ych, zaœ definicje czynnikowe s¹ kanw¹ do poszukiwania Ÿróde³ przewag konkurencyjnych.
Dokonuj¹c przegl¹du definicji konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, nale¿y
wspomnieæ o propozycji okreœlenia pojêcia konkurencyjnoœæ z rozró¿nieniem
jej na konkurencyjnoœæ czynnikow¹ – rozumian¹ jako zdolnoœæ konkurencyjn¹ –
oraz konkurencyjnoœæ wynikow¹, uto¿samian¹ z pozycj¹ konkurencyjn¹32. Wojciech Bieñkowski w omawianej klasyfikacji pod pojêciem konkurencyjnoœci
czynnikowej rozumie d³ugofalow¹ zdolnoœæ gospodarki do sprostania konkurencji miêdzynarodowej, natomiast pod pojêciem konkurencyjnoœci wynikowej –
udzia³ gospodarki danego kraju w wymianie miêdzynarodowej. Jednoczeœnie
uznaje, ¿e pojêcie zdolnoœci konkurencyjnej (czyli konkurencyjnoœci czynnikowej) jest okreœleniem szerszym od pojêcia pozycji konkurencyjnej (czyli konkurencyjnoœci wynikowej), uznaj¹c tê ostatni¹ za zewnêtrzny przejaw konkurencyjnoœci czynnikowej. Autor podaje równie¿ podstawowe determinanty,
które okreœlaj¹ konkurencyjnoœæ czynnikow¹, uznaj¹c za takowe: wielkoœæ
i strukturê posiadanych zasobów produkcyjnych, system spo³eczno-ekonomiczny,
politykê ekonomiczn¹ rz¹du oraz miêdzynarodowe otoczenie ekonomiczne.
30

31

32

M.J. Rad³o, Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:]
W. Bieñkowski et al., Czynniki i miary miêdzynarodowej konkurencyjnoœci gospodarek w kontekœcie globalizacji – wstêpne wyniki badañ, Szko³a G³ówna Handlowa: Instytut Gospodarki Œwiatowej, Warszawa 2008, s. 76.
W wielu koncepcjach wynikowych autorzy analiz konkurencyjnoœci miêdzynarodowej pomijaj¹
aspekty spo³eczne, polityczne, marginalizuj¹ równie¿ problematykê ekologiczn¹, które maj¹ istotny wp³yw na poziom rozwoju gospodarczego kraju.
W. Bieñkowski, Reaganomika i jej wp³yw na konkurencyjnoœæ gospodarki amerykañskiej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 32–39.
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Na tym etapie rozwa¿añ warto zwróciæ uwagê, ¿e – pomijaj¹c punkt pierwszy – wymienione determinanty tak rozumianej konkurencyjnoœci czynnikowej
dotycz¹ g³ównie szeroko pojêtego otoczenia instytucjonalnego.
Wracaj¹c jednak do zaprezentowanej typologii pomiaru konkurencyjnoœci
miêdzynarodowej przez Mariusza-Jana Rad³o, mo¿na skonstatowaæ, ¿e propozycje bazuj¹ce na podejœciach czynnikowo-wynikowych maj¹ holistyczny charakter, poniewa¿ przedmiotem analizy s¹ przyczyny i skutki dzia³añ, które s¹ nakierowane na rozwój gospodarczy kraju w celu sprostania konkurencji na rynku
œwiatowym. Koncepcje czynnikowo-wynikowe daj¹ podstawê do ³¹czenia ró¿nych obszarów badawczych. Tworz¹ tym samym spójny obraz kraju, umo¿liwiaj¹c opracowywanie analiz benchmarkingowych.

2. Konkurencyjnoœæ gospodarki narodowej jako miêdzynarodowa
konkurencyjnoœæ wynikowa
W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej rozwa¿aniami nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania: co jest rzeczywistym przedmiotem badañ konkurencyjnoœci
miêdzynarodowej? Jak mo¿na umieœciæ owo pojêcie w odniesieniu do konkurencyjnoœæ gospodarki narodowej i konkurencyjnoœci kraju? Czy dwa ostatnie
pojêcia s¹ to¿same i niezasadne jest ich odró¿nianie?
W tym celu podjêto próbê uporz¹dkowania ³adu terminologii w omawianym
obszarze badawczym. Przyjêto, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to pojêcie
to¿same z konkurencyjnoœci¹ kraju, natomiast konkurencyjnoœæ gospodarki narodowej zawiera siê w nim, zawê¿aj¹c jednak problematykê do aspektów ekonomicznych, które dotycz¹ wy³¹cznie osi¹ganych wyników, z pominiêciem takich
zagadnieñ jak kwestie polityczne czy spo³eczne.
Konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa to w³aœciwoœæ, która okreœla zdolnoœæ
kraju do tworzenia warunków wzrostu produktywnoœci oraz po¿¹danych zachowañ
rynkowych w sytuacji, gdy pozosta³e kraje czyni¹ to lepiej, szybciej i efektywniej.
Zaproponowane sformu³owanie pojêcia konkurencyjnoœci miêdzynarodowej umo¿liwia rozgraniczenie jej na konkurencyjnoœæ wynikow¹ i czynnikow¹.
Miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ wynikow¹ kraju mo¿na wiêc zdefiniowaæ
jako w³aœciwoœæ, która okreœla zdolnoœæ gospodarki narodowej do utrzymywania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywnoœci oraz ekspansji na rynki miêdzynarodowe w warunkach oferowania przez kraje pozosta³e dóbr i us³ug:
nowych, lepszych i tañszych (rys. 1).
Miar¹ miêdzynarodowej konkurencyjnoœci wynikowej jest: w wypadku tendencji rozwojowej – PKB, w odniesieniu do makroproduktywnoœci – produktywnoœæ w skali gospodarki narodowej, natomiast miar¹ ekspansji na rynku miêdzynarodowym mo¿e byæ bilans handlowy.
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ca³kowita w skali makro

Miernik: bilans handlowy

Rysunek 1. Uwarunkowania i mierniki konkurencyjnoœci gospodarki narodowej
ród³o: Opracowanie w³asne.

Na podstawie badañ modelowych wzrostu gospodarczego, które s¹ rozwijane w ramach tzw. nowej teorii wzrostu, wnioskuje siê, ¿e si³¹ napêdow¹ gospodarki jest akumulacja wiedzy, a podstawowe znaczenie odgrywa kapita³ rozumiany szerzej ni¿ tradycyjnie, czyli uwzglêdniaj¹cy tak¿e kapita³ ludzki.
Pogl¹dem najbli¿szym takiego podejœcia jest konstatacja, ¿e wydajnoœæ pracy reprezentuje zarówno wiedza, jak i technologia. Uznaje siê tym samym, ¿e
wspó³czeœnie postêp techniczny jest przyczyn¹ uzyskiwania wiêkszego produktu
z danej iloœci kapita³u i si³y roboczej ni¿ to by³o w przesz³oœci. W modelowych
ujêciach uwzglêdnia siê cztery zmienne: si³ê robocz¹, kapita³, technologiê oraz
produkt jako zmienn¹ wynikow¹33.
Z kolei w analizie czynników konkurencyjnoœci kraju postuluje siê uwzglêdnianie nastêpuj¹cych obszarów badawczych34:
1) zasoby ludzkie, ich dostêpnoœæ, intensywnoœæ wykorzystania w procesie produkcji, jakoœæ kapita³u ludzkiego oraz zdolnoœæ odtworzeniow¹ danej populacji,
2) zasoby kapita³owe, w tym: inwestycje oraz strukturê i Ÿród³a ich finansowania,
3) technologie, w tym: postêp techniczny i organizacyjny, zdolnoœæ tworzenia
nowych technologii,
4) regulacje i instytucje, w tym: regulacje rynków, zaanga¿owanie pañstwa
w gospodarkê oraz politykê gospodarcz¹.

33

34

D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, t³um. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 118 i nn.
M.J. Rad³o, Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ gospodarki…, s. 76.
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Podczas uwa¿nego przygl¹dania siê modelowym ujêciom wzrostu gospodarczego i obszarom badawczym analiz konkurencyjnoœci miêdzynarodowej mo¿e
zaskoczyæ pewna zbie¿noœæ, mianowicie fakt, ¿e jej trzy (z czterech wymienionych) obszary analityczne to przedmiot zainteresowania tradycyjnych teorii
wzrostu gospodarczego.
Czy¿by racjê mia³ P.D. Krugman, który uto¿samia konkurencyjnoœæ z produktywnoœci¹? Czy zasadne jest stwierdzenie, ¿e dobrobyt kraju jest zdeterminowany przede wszystkim poziomem produktywnoœci35? Niekoniecznie, poniewa¿
badania dotycz¹ce zasobów ludzkich i kapita³owych oraz zmian technologicznych s¹ zwi¹zane nie tylko z analiz¹ produktywnoœci. Ponadto ten punkt widzenia powoduje skupienie siê g³ównie na kosztach produkcji, natomiast komponentom jakoœciowym poœwiêca siê zdecydowanie mniej uwagi.
Niew¹tpliwie konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa jest œciœle powi¹zana z problematyk¹ dobrobytu spo³ecznego i produktywnoœci¹, jednak tych zagadnieñ
nie mo¿na traktowaæ jako to¿samych. Natomiast zastanawiaj¹ce jest, jak bardzo
obszary badawcze konkurencyjnoœci miêdzynarodowej pokrywaj¹ siê z podstawowym przedmiotem badañ teorii wzrostu gospodarczego. Zakres problemowy sporz¹dzanych analiz i badañ porównawczych gospodarek narodowych
z punktu widzenia konkurencyjnoœci jest jednak znacznie szerszy.

3. Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ czynnikowa kraju
Autorzy licznych koncepcji konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, szczególnie
instytucje zajmuj¹ce siê pomiarem jej poziomu, uwzglêdniaj¹ w opracowaniach
czynniki, które determinuj¹ rozwój kraju. Bior¹ pod uwagê praktycznie wszystkie obszary ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, zwi¹zane z otoczeniem dalszym
i bli¿szym dzia³alnoœci gospodarczej. Sk³ania to do konstatacji, ¿e konkurencyjnoœæ miêdzynarodowa (czyli konkurencyjnoœæ kraju) to zarówno konkurencyjnoœæ gospodarki narodowej (omówiona powy¿ej), jak równie¿ konkurencyjnoœæ
makro- i mikrootoczenia przedsiêbiorstw (rys. 2).
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ czynnikowa
to w³aœciwoœæ okreœlaj¹ca zdolnoœæ kraju do tworzenia otoczenia dzia³alnoœci gospodarczej sprzyjaj¹cej wzrostowi efektywnoœci zachowañ rynkowych w warunkach, w których pozosta³e kraje realizuj¹ ten cel skuteczniej.
Tego rodzaju podejœcie potwierdza szczegó³owa analiza Global Competitiveness Index (GCI), g³ównego wskaŸnika poziomu konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, proponowanego przez WEF. W ci¹gu kilkudziesiêciu ju¿ lat metodologia
pomiaru GCI uleg³a ewolucyjnym zmianom, jednak zawsze potencja³ wewnêt35

W. Kohler, The „Lisbon Goal” of the EU: Rhetoric or Substance?, „Journal of Industry, Competition and
Trade” 2006, Vol. 6, Iss. 2, s. 90.
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rzny kraju mierzono ogólnymi wskaŸnikami makroekonomicznymi, wœród których za podstawowy uznano PKB w wartoœciach absolutnych i w przeliczeniu
na jednego mieszkañca, a w charakterystyce mikroekonomicznej przedmiotem
pomiaru s¹ dwa komponenty: jakoœæ mikroekonomicznego otoczenia przedsiêbiorstw oraz poziom dojrza³oœci otoczenia krajowego, w którym prowadz¹ one
dzia³alnoœæ gospodarcz¹36.
KONKURENCYJNOŒÆ MIÊDZYNARODOWA

Konkurencyjnoœæ
gospodarki narodowej

Miêdzynarodowa
konkurencyjnoœæ wynikowa

Konkurencyjnoœæ
makrootoczenia przedsiêbiorstw

Konkurencyjnoœæ
mikrootoczenia przedsiêbiorstw

Miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ czynnikowa

Rysunek 2. Klasyfikacje konkurencyjnoœci miêdzynarodowej
ród³o: Opracowanie w³asne.

WskaŸnik GCI opiera siê na 12 filarach, wa¿nych z punktu widzenia pomiaru
konkurencyjnoœci kraju, a mianowicie: instytucje, infrastruktura, otoczenie
makroekonomiczne, zdrowie i szkolnictwo podstawowe, wykszta³cenie wy¿sze
i szkolenia, efektywnoœæ rynku dóbr i us³ug, efektywnoœæ rynku pracy, efektywnoœæ rynku finansowego, przygotowanie technologiczne, wielkoœæ rynku, warunki prowadzenia biznesu oraz innowacje.
Podobn¹ metodologi¹ badañ konkurencyjnoœci miêdzynarodowej pos³uguje
siê równie¿ IMD, które ranguje i analizuje zdolnoœæ pañstw do tworzenia
i utrzymywania œrodowiska, w którym mog¹ konkurowaæ podmioty gospodarcze. Autorzy corocznych raportów przyjmuj¹, ¿e tworzenie bogactwa odbywa
siê na poziomie przedsiêbiorstwa o dowolnym charakterze w³asnoœci. Konkurencyjnoœæ przedsiêbiorstw jednak nie stanowi przedmiotu badañ tej instytucji.
G³ównym obszarem zainteresowañ IMD jest konkurencyjnoœæ pañstw, poniewa¿ przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ w œrodowisku krajowym, które warunkuje ich
36

M.E. Porter, The Current Competitiveness Index: Measuring the Microeconomic Foundations of Prosperity
[w:] The Global Competitiveness Report 2000, eds. K. Schwab, World Economic Forum, Harvard University, Center for International Development, Oxford University Press, New York 2000, s. 40–58.

104

Hanna G. Adamkiewicz

zdolnoœci do konkurowania zarówno na rynku rodzimym, jak i miêdzynarodowym.
IMD stosuje podzia³ czynników konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, dziel¹c
œrodowisko narodowe na cztery nastêpuj¹ce grupy37: wyniki dzia³alnoœci ekonomicznej, efektywnoœæ sektora rz¹dowego, efektywnoœæ sektora przedsiêbiorstw oraz infrastruktura.
Szczegó³owa analiza metodologii pomiaru konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, które proponuj¹ zarówno WEF, jak równie¿ IMD sk³ania do stwierdzenia,
¿e jest to zbiór czteroelementowy, a mianowicie: obszar spo³eczny, instytucjonalny, infrastrukturalny oraz ekologiczny. Ten ostatni aspekt jest jeszcze s³abo
reprezentowany, jednak w ostatnich latach g³ównie naukowcy z WEF doskonal¹ narzêdzia pomiaru œrodowiska przyrodniczego.
Id¹c dalej tym tropem, mo¿na skonstatowaæ, ¿e konkurencyjnoœæ makrootoczenia przedsiêbiorstw daje podstawê wyró¿nienia poszczególnych rodzajów
konkurencyjnoœci, zwi¹zanych w wymienionymi powy¿ej obszarami (rys. 3).

KONKURENCYJNOŒÆ MAKROOTOCZENIA PRZEDSIÊBIORSTW

Konkurencyjnoœæ
spo³eczna

–
–
–
–

edukacja
szkolnictwo wy¿sze
nauka
zdrowie

Konkurencyjnoœæ
instytucjonalna

Konkurencyjnoœæ
infrastrukturalna

– administracja publiczna
– wymiar sprawiedliwoœci
– bezpieczeñstwo publiczne

Infrastruktura:
– transportowa
– energetyczna
– telekomunikacyjna

Konkurencyjnoœæ
ekologiczna

– gospodarka komunalna
– ochrona œrodowiska

Rysunek 3. Rodzaje konkurencyjnoœci makrootoczenia przedsiêbiorstw
ród³o: Opracowanie w³asne.

Koncepcja konkurencyjnoœci mikroekonomicznej przedsiêbiorstw ma swoje
fundamenty w koncepcji otoczenia konkurencyjnego autorstwa M.E. Portera.
Niniejsz¹ konstatacjê potwierdza analiza poszczególnych wskaŸników cz¹stkowych pomiaru GCI zaproponowana przez WEF, w których autorzy oceniaj¹ in37
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2006, International Institute for Management Development, Lausanne 2007, s. 19–26.
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tensywnoœæ konkurencji rynkowej, szerokoœæ ³añcucha wartoœci, zakres dominacji rynkowej czy stopieñ zorientowania przedsiêbiorstw na klienta.

4. Infrastruktura transportowa w koncepcji konkurencyjnoœci
miêdzynarodowej
Wœród omówionych powy¿ej rodzajów konkurencyjnoœci makrootoczenia
przedsiêbiorstw szczególne znaczenie mo¿na przypisaæ infrastrukturze transportowej. Podjêcie decyzji strategicznej o potencjalnej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
na rynku zagranicznym jest zdeterminowane m.in. dostêpnoœci¹ transportow¹
danego kraju. Z kolei relatywnie wysoki poziom rozwoju transportowej infrastruktury jest podstawowym warunkiem zainteresowania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Jej niebagatelne znaczenie jest osadzone tak¿e w metodologiach pomiaru konkurencyjnoœci miêdzynarodowej. Przywo³uj¹c w tym
miejscu opracowania WEF, mo¿na stwierdziæ, ¿e infrastruktura transportowa
stanowi jeden z podstawowych filarów GCI. Jest to filar, obok instytucji, otoczenia makroekonomicznego oraz zdrowia i szkolnictwa podstawowego, który
autorzy corocznych raportów traktuj¹ jako sk³adnik podstawowy w analizie
konkurencyjnoœci miêdzynarodowej.
Podejmuj¹c próbê oceny roli m.in. infrastruktury transportowej w kszta³towaniu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci wynikowej mo¿na przyj¹æ za³o¿enie,
¿e jest ona jednym z istotniejszych czynników, które przyczyniaj¹ siê do wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzglêdnieniem makroproduktywnoœci38.
Rozwiniêta i nowoczesna infrastruktura transportowa umo¿liwia rozwój
i ekspansjê rodzimych przedsiêbiorstw, sprzyjaj¹c podejmowaniu dzia³alnoœci
gospodarczej w ró¿nych regionach danego kraju. Rozbudowana i zdywersyfikowana infrastruktura transportowa przyczynia siê do rozwoju sektorów produkcyjnych. Ma to bezpoœrednie prze³o¿enie na wzrost miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci wynikowej. Z kolei, bior¹c pod uwagê podjêcie dzia³alnoœci
o charakterze bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, potencjalni inwestorzy
s¹ zainteresowani tylko wtedy, gdy istniej¹ca infrastruktura transportowa charakteryzuje siê – z ich punktu widzenia – wysokim poziomem dostêpnoœci niezawodnoœci.
Prowadzenie jakiejkolwiek dzia³alnoœci gospodarczej determinuj¹ warunki,
które tworzy otoczenie dalsze przedsiêbiorstw. Natomiast poziom konkurencyjnoœci miêdzynarodowej zale¿y zarówno od poziomu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci wynikowej, jak i czynnikowej. Wœród elementów tej ostatniej istotne
38

Niniejsz¹ konstatacjê potwierdzaj¹ badania autorskie, które opublikowano w artykule H.G. Adamkiewicz, S.M. Kot, International Competitiveness as the Catalyst of Productivity, „International Review
of Business Research Papers” 2015, Vol. 11, No. 2, s. 120–131.
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znaczenie odgrywa konkurencyjnoœæ transportowa rozumiana jako w³aœciwoœæ
okreœlaj¹ca zdolnoœæ kraju do rozwijania nowoczesnej infrastruktury transportowej. Przyczynia siê równie¿ do rozwoju rodzimej dzia³alnoœci gospodarczej
oraz sprzyja nap³ywowi inwestycji zagranicznych w sytuacji, w której pozosta³e
kraje realizuj¹ ten cel lepiej, szybciej i efektywniej.
Infrastruktura transportowa mo¿e byæ czynnikiem wp³ywaj¹cym na wzrost gospodarczy, jak równie¿ mo¿e stanowiæ jego istotn¹ barierê. Bardzo œciœle wi¹¿¹
siê z tym uwarunkowania logistyczno-regulacyjne, które sprzyjaj¹ b¹dŸ ograniczaj¹ przep³ywy towarowe, skutkuj¹c okreœlonymi udzia³ami danego kraju
w handlu miêdzynarodowym.

Zakoñczenie
Przedstawiona koncepcja holistycznego podejœcia do konkurencyjnoœci miêdzynarodowej jest prób¹ wprowadzenia pewnego rodzaju ³adu metodologicznego, poniewa¿ propozycje pomiaru tego zjawiska budz¹ wci¹¿ wiele kontrowersji i w¹tpliwoœci, co skutkuje licznymi publikacjami podwa¿aj¹cymi
zasadnoœæ prowadzenia jakichkolwiek badañ naukowych. Powszechnie uto¿samia siê konkurencyjnoœæ miêdzynarodow¹ z produktywnoœci¹. Skupiaj¹c siê
w tym miejscu na koncepcji pomiaru wskaŸnika konkurencyjnoœci danego kraju,
zaproponowanego przez WEF, mo¿na stwierdziæ, ¿e podstawowym miernikiem
makroekonomicznym stosowanym w GCI jest PKB. A przecie¿ jest on równie¿
powszechnie wykorzystywany do pomiaru produktywnoœci danej gospodarki
narodowej. W zwi¹zku z tym GCI jako wskaŸnik konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, obejmuj¹cy instytucje, polityki gospodarcze oraz czynniki, które
wp³ywaj¹ na produktywnoœæ makroekonomiczn¹, wykazuje cechy tautologiczne. W wielu podfilarach (oko³o 30% ogólnej ich liczby w poszczególnych latach
2006–2016) znajduj¹ siê dane statystyczne zbudowane na bazie PKB. Wykazanie,
¿e miêdzy PKB per capita a GCI wystêpuje silna i dodatnia zale¿noœæ39, nie stanowi wiêkszego problemu, wszak przy pomiarze GCI, w jego wielu podfilarach,
korzysta siê w³aœnie z PKB. Podobnie jest w wypadku wskaŸnika konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, który proponuje IMD.
W zaprezentowanych rozwa¿aniach zaproponowano ujêcie konkurencyjnoœci
transportowej w podzbiorze konkurencyjnoœci infrastrukturalnej, który to podzbiór
jest istotnym elementem konkurencyjnoœci makrootoczenia przedsiêbiorstw. Konkurencyjnoœæ transportowa zawiera tak¿e ca³y system logistyczno-regulacyjny,
co stanowi inspiracjê prowadzenia dalszych, wnikliwych badañ w tym zakresie
(wykracza to jednak poza zakres niniejszego artyku³u).
39
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Skupiaj¹c siê wy³¹cznie na infrastrukturze transportowej, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e rozwój systemów logistyczno-regulacyjnych jest warunkowany popraw¹ poziomu technicznego tej infrastruktury, a nie odwrotnie. Sieæ infrastruktury
transportowej mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu poziomu jakoœci przewozów,
jak i œwiadczenia us³ug logistycznych, skutkuj¹c sprawniejszymi przep³ywami
towarowymi. Stanowi ona jednak warunek konieczny poprawy tej sprawnoœci.
Konkluduj¹c, omówiona powy¿ej koncepcja konkurencyjnoœci miêdzynarodowej, z jednoznacznym wyró¿nieniem konkurencyjnoœci wynikowej oraz
czynnikowej oraz z uwzglêdnieniem konkurencyjnoœci transportowej, stanowi
próbê uporz¹dkowania prowadzonych badañ w tym obszarze. Umo¿liwia z jednej strony sformu³owanie krytycznej analizy stosowanych metodologii pomiaru poziomu konkurencyjnoœci danego kraju, z drugiej zaœ pozwala na czerpanie
z dorobku wielu szczegó³owych dziedzin nauk ekonomicznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem teorii wzrostu gospodarczego, teorii wymiany miêdzynarodowej oraz teorii przedsiêbiorstwa, nie neguj¹c dotychczasowego dorobku teoretycznego oraz aplikacyjnego, powstaj¹cej teorii konkurencyjnoœci miêdzynarodowej.
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TRANSPORT EFEKTYWNIE KORZYSTAJ¥CY
Z ZASOBÓW JAKO PARADYGMAT
WSPÓ£CZESNEGO ROZWOJU SEKTORA
Streszczenie: Dotychczasowy rozwój produkcji i konsumpcji wystêpuj¹cy obecnie
w rozwiniêtych gospodarkach na œwiecie prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych, powoduj¹c jednoczeœnie pogorszenia relacji œrodowiskowych. W zwi¹zku
z tym wspó³czesna polityka Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu k³adzie nacisk na efektywniejsze gospodarowanie zasobami w trakcie ca³ego ich cyklu ¿ycia.
Transport jest dzia³em gospodarki, który zu¿ywa du¿e iloœci zasobów – szczególnie
nieodnawialnych Ÿróde³ energii – i wp³ywa niekorzystnie na przestrzeñ i œrodowisko
naturalne. Celem artyku³u jest identyfikacja obszarów, w których zu¿ywanie nadmiernych iloœci zasobów stanowi problem, oraz omówienie mo¿liwoœci poprawy tej niekorzystnej sytuacji.
S³owa kluczowe: ekonomika transportu, logistyka, paliwa alternatywne, sharing economy,
autonomiczne pojazdy

A RESOURCE EFFICIENT TRANSPORT
AS A PARADIGM IN THE SECTOR DEVELOPMENT
Summary: The current development of production and consumption occurring so far
in developed economies leads to the depletion of natural resources, while causing
environmental deterioration. Regarding the contemporary EU policy it increasingly
emphasizes the effective management of resources throughout their whole life cycle.
Transport is a sector of the economy, which consumes large amounts of resources,
especially non-renewable energy sources and it has adversely affect to the space and
the environment. The aim of the article is to identify areas in which transport consumption of excessive amounts of resources is a problem and to discuss the possibilities of improving this disadvantages.
Keywords: transport economics, logistics, alternative fuels, sharing economy, autonomous vehicles
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Wstêp
Model produkcji i konsumpcji obecny w rozwiniêtych gospodarkach na œwiecie prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych, powoduj¹c jednoczeœnie
wzrost emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, wody i gleby oraz wzrost iloœci
sk³adowanych odpadów. Jest on istotnym utrudnieniem w rozwoju nowoczesnej, wysokokonkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki w Europie. W zwi¹zku
z tym wspó³czesna polityka Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu
k³adzie nacisk na efektywniejsze gospodarowanie zasobami w trakcie ca³ego ich
cyklu ¿ycia – od momentu ich pozyskania, poprzez produkcjê, transport i konsumpcjê, a¿ po usuwanie odpadów. Przy czym zasoby to nie tylko surowce (m.in.
minera³y, metale, drewno, paliwa), ale tak¿e ¿ywnoœæ, gleba, woda, powietrze, biomasa czy ekosystemy2. Wyrazem takiego podejœcia jest unijna strategia na rzecz
wzrostu Europa 2020 i jej inicjatywa przewodnia „Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów”.
Transport jest dzia³em gospodarki, który zu¿ywa du¿e iloœci zasobów –
szczególnie nieodnawialnych Ÿróde³ energii – i wp³ywa niekorzystnie na przestrzeñ i œrodowisko naturalne. Z tego wzglêdu w tekœcie skoncentrowano siê na
problemie efektywnego u¿ycia zasobów w dzia³alnoœci transportowej. Celem artyku³u jest identyfikacja obszarów, w których zu¿ywanie nadmiernych iloœci zasobów stanowi problem, oraz omówienie mo¿liwoœci poprawy tej niekorzystnej
sytuacji, które pojawi³y siê zarówno w wyniku wdra¿ania postêpu technicznego, jak i nowego trendu w konsumpcji, nazywanego gospodark¹ wspó³dzielenia (ang. sharing economy).

1. Prze³o¿enie wytycznych inicjatywy „Europa efektywnie
korzystaj¹ca z zasobów” do sektora transportu
Wspó³czeœnie g³ównym celem, do którego d¹¿¹ wszystkie kraje i narody
œwiata, jest rozwój spo³eczno-gospodarczy3. Dotychczasowy rozwój gospodarki
rynkowej, oparty na ci¹g³ej ekspansji przemys³owej, oprócz postêpu wiedzy
uruchomi³ równie¿ negatywne zmiany tego procesu. Intensyfikacja wykorzystania kapita³u naturalnego ci¹gle ulega pog³êbieniu, a wyrazem tego jest groŸba
2

3

Definiuj¹c zasoby œrodowiskowe, obecnie u¿ywa siê szerokiej definicji zasobów, które oznaczaj¹
nie tylko takie surowce jak minera³y, metale czy paliwa, ale tak¿e ¿ywnoœæ, glebê, wodê, powietrze,
biomasê, przestrzeñ, krajobraz i ekosystemy (w tym ich funkcje). Zob. B. Dobrzañska, G. Dobrzañski, D. Kie³czewski, Ochrona œrodowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 28.
Zob. A. Chmielak, Instytucjonalne podstawy trwa³oœci rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Finansów i Zarz¹dzania, Bia³ystok 2002.
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wyczerpania nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz degradacja ekosystemu. Twórcy polityki gospodarczej i spo³ecznej w ostatnich dekadach za g³ówny
cel rozwoju spo³eczno-gospodarczego uznaj¹ zrównowa¿ony rozwój, czyli kierunek tworzenia systemu ekonomicznego opartego na harmonijnym wspó³¿yciu cz³owieka i jego gospodarczej dzia³alnoœci ze œrodowiskiem przyrodniczym.
Racjonalne zarz¹dzanie zasobami jest jednym z priorytetów realizacji idei zrównowa¿enia rozwoju, le¿¹cej u podstaw gospodarczej strategii UE Europa 2020
na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu
spo³ecznemu4. Unia ma na celu stworzenie ram strategicznych, wspieraj¹cych
zmiany prowadz¹ce do przejœcia na niskoemisyjn¹ gospodarkê opart¹ na efektywnym korzystaniu z zasobów.
„Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów” to czwarta z siedmiu inicjatyw
przewodnich strategii5. G³ównym celem inicjatywy jest poprawa wyniku ekonomicznego przy jednoczesnym ograniczeniu zu¿ywania zasobów. Efektywne
gospodarowanie zasobami oznacza wypracowanie wiêkszej wartoœci przy u¿yciu
mniejszej iloœci zasobów i zastosowaniu innego, bardziej efektywnego sposobu
ich wykorzystania. W celu implementacji za³o¿eñ inicjatywy obok ulepszeñ
technologicznych nale¿y dokonaæ znacznych zmian w obszarze produkcji energii, przemys³u, rolnictwa, a tak¿e w funkcjonowaniu i organizacji transportu.
W krajach uprzemys³owionych produkcja energii, przemys³ spo¿ywczy, budownictwo mieszkaniowe i transport s¹ zazwyczaj odpowiedzialne za 70–80%
ca³kowitego oddzia³ywania na œrodowisko ogó³em. Zasobooszczêdny rozwój to
droga, która pozwoli gospodarce wytwarzaæ wiêcej, zu¿ywaj¹c mniej, uzyskiwaæ
wiêksz¹ wartoœæ przy mniejszych nak³adach, wykorzystywaæ zasoby w zrównowa¿ony sposób i minimalizowaæ ich wp³yw na œrodowisko6.
Analizuj¹c dotychczasowy rozwój sektora transportu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
nak³ada³ na spo³eczeñstwo i gospodarkê europejsk¹ powa¿ne koszty spo³eczne
i jednoczeœnie wp³ywa³ na jakoœæ œrodowiska przyrodniczego7. Efektywny
transport jest rozumiany jako ten, który zaspokaja popyt na us³ugi przemieszczenia i jednoczeœnie minimalizuje wykorzystywane w tym celu zasoby. Wyzwa4

5

6

7

Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju
sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna,
Bruksela 3.03.2010.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, KOM(2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela 26.01.2011.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Plan dzia³ania na rzecz zasobooszczêdnej Europy, KOM(2011)
571 wersja ostateczna, Bruksela 20.09.2011.
Analiza tendencji w zakresie pracy przewozowej transportu oraz jego kosztów zewnêtrznych zawarta jest w B. Paw³owska, Rola i znaczenie transportu w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym [w:] eadem,
Zrównowa¿ony rozwój transportu na tle wspó³czesnych procesów spo³eczno-gospodarczych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2014.
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niem dla sektora transportu jest wiêc takie zarz¹dzanie ograniczonymi zasobami, aby zapewniæ dostêpnoœæ us³ug dla ca³ego spo³eczeñstwa oraz obni¿enie
kosztów spo³ecznych dzia³alnoœci transportu.

2. Identyfikacja problemów nieefektywnego gospodarowania
zasobami w transporcie
Wejœcie na drogê efektywnej gospodarki zasobami ma zapewniæ wiêksz¹
konkurencyjnoœæ europejskiej gospodarce oraz nowe Ÿród³a wzrostu i zatrudnienia dziêki oszczêdnoœci kosztów wynikaj¹cej z podwy¿szenia wydajnoœci,
sprzeda¿y innowacji i lepszemu zarz¹dzaniu zasobami w ca³ym ich cyklu ¿ycia.
Wymaga to takiego ukierunkowania dzia³añ, aby uwzglêdnia³y wspó³zale¿noœci
pomiêdzy gospodark¹, dobrobytem i kapita³em naturalnym. Efektywnoœæ zu¿ywania zasobów poszczególnych pañstw jest uzale¿niona od struktury gospodarek narodowych oraz wielkoœci i struktury handlu miêdzynarodowego8.
Troska o zasoby naturalne i zrównowa¿one zarz¹dzanie nimi jest warunkiem
sprawnego funkcjonowania gospodarki w d³ugofalowym horyzoncie czasowym. Jednym z sektorów szczególnie istotnych dla przysz³ego kszta³towania
dobrobytu w UE jest sektor transportu. Rozwój sektora transportowego jest œciœle
powi¹zany z procesem rozwoju spo³eczno-gospodarczego na zasadzie sprzê¿eñ
zwrotnych. Transport jednak rozwija siê w sposób niezrównowa¿ony9. Mimo
du¿ego postêpu technologicznego w sektorze na przestrzeni dziesiêcioleci cechuje
siê on niezadowalaj¹c¹ efektywnoœci¹. Nasilaj¹ce siê przejawy niewydolnoœci
systemów transportowych i rosn¹ce koszty zewnêtrzne transportu sk³aniaj¹ œrodowiska gospodarcze i naukowe do intensyfikacji poszukiwañ rozwi¹zañ ukierunkowanych na poprawê efektywnoœci dzia³alnoœci transportowej. W tabeli 1
zidentyfikowano problemy zwi¹zane z wykorzystaniem zasobów w transporcie
oraz zaproponowano kierunki dzia³añ nastawionych na poprawê gospodarowania zasobami.
W krajach UE obserwuje siê sta³¹ tendencjê wzrostow¹ w zakresie zapotrzebowania na transport zarówno w przewozach ³adunków, jak i przewozach pasa¿erskich, a transport drogowy dominuje w strukturze ga³êziowej przewozów
i wykazuje dodatkowo wyraŸn¹ tendencjê wzrostow¹. W dalszej czêœci artyku³u
wybrane dzia³ania nastawione na poprawê gospodarowania danym zasobem
zostan¹ przedstawione szerzej.

8

9

Zob. Material resources, productivity and the environment: key findings, OECD, Paris 2013 oraz Sustainable Materials Management – Making Better Use of Resources, OECD, Paris 2012.
Diagnozê wspó³czesnego transportu mo¿na znaleŸæ w D. Banister, The global picture [w:] idem,
Unsustainable Transport: City transport in the new century, Routledge, Oxfordshire 2005.
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Tabela 1. Charakterystyka problemów gospodarowania zasobami w transporcie oraz
propozycje dzia³añ naprawczych
Zasoby

Problem
z wykorzystaniem zasobu
– du¿a energoch³onnoœæ
transportu,
– wyczerpywanie siê kopalnych surowców energetycznych

– ograniczenie zale¿noœci od paliw kopalnych,
– poprawa wydajnoœci paliwa,
– wykorzystanie energii odnawialnej i paliw
alternatywnych,
– wycofywanie samochodów napêdzanych
silnikami konwencjonalnymi w miastach
do 2050 r.,
– poprawa logistyki multimodalnej,
– lepsze sieci transportowe,
– wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla optymalizacji tras,
– bardziej wydajne pojazdy

– terenoch³onnoœæ infrastruktury transportu,
– zajmowanie gruntów rolnych pod infrastrukturê
transportu,
– defragmentacja terenów

– lepsze planowanie przestrzenne,
– w³aœciwe projektowanie infrastruktury
transportu,
– wprowadzenie optymalnego systemu
zarz¹dzania infrastruktur¹ transportow¹
z odpowiednim podzia³em kompetencji,
– dzia³ania na rzecz zmiany zachowañ
u¿ytkowników transportu

Surowce
energetyczne
i energia

Przestrzeñ i
powierzchnia

Mo¿liwe dzia³ania i rozwi¹zania

Materia³y
i surowce

– materia³och³onnoœæ w pro- – zwiêkszenie zasobooszczêdnoœci infrastruktury;
dukcji œrodków transportu,
– optymalizacja logistyki w zakresie transportu
– materia³och³onnoœæ
surowców;
i surowcoch³onnoœæ
w budowie infrastruktury – zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw kluczotransportu
wych surowców

Kapita³ ludzki

– du¿a pracoch³onnoœæ wielu
procesów transportowych,
– ryzyko pope³nienia b³êdu
przez cz³owieka,
– nieefektywne zarz¹dzanie
procesami w przedsiêbiorstwie,
– du¿a liczba wypadków
w transporcie

– system szkoleñ pracowników,
– wprowadzenie aplikacji IT wspomagaj¹cych
zarz¹dzanie transportem,
– zastosowanie autonomicznych œrodków
transportu,
– zastosowanie bezza³ogowych œrodków
w transporcie
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Zasoby

Zasoby
i us³ugi
œrodowiska
przyrodniczego

Problem
z wykorzystaniem zasobu

Mo¿liwe dzia³ania i rozwi¹zania

– zanieczyszczenie powietrza – zmiana struktury ga³êziowej przewozów,
w skali lokalnej,
– zmiana zachowañ u¿ytkowników transportu,
– zmiany klimatyczne,
– zmniejszenie wp³ywu infrastruktury transportowej na rozdrobnienie gruntów,
– kwaœne deszcze
– zapewnienie efektywnego ponownego wyko– dewastacja i zanieczyszrzystania i recyklingu pojazdów i statków
czenie gleby,
wycofanych z eksploatacji,
– zanieczyszczenie wód pod– zmniejszenie zakwaszenia dziêki mniejszemu
ziemnych i gruntowych,
zu¿yciu paliw kopalnych,
– zanieczyszczenie wód
unikanie szkód w ekosystemach powodowa–
powierzchniowych,
nych wydobyciem/eksploatacj¹ noœników
– wp³yw infrastruktury
energii,
transportowej na zaskleograniczenie przejmowania gruntów na
–
pianie gleb
potrzeby produkcji biopaliw,
– pogorszenie klimatu akuoptymalizacja infrastruktury transportowej,
–
stycznego, zw³aszcza
w miastach i przy g³ównych – w³aœciwe planowanie przestrzenne,
szlakach komunikacyjnych, – redukcja ha³asu w wyniku nowoczesnych
rozwi¹zañ w konstrukcji pojazdów,
– drgania, wibracje i ich
–
redukcja ha³asu w wyniku nowych rozwi¹zañ
wp³yw na budynki, budow zakresie budowy obiektów,
wle oraz organizm ludzki
– wpieranie badañ i wykorzystanie paliw
– straty w siedliskach przyalternatywnych,
rodniczych,
–
poprawa efektywnoœci u¿ytkowania energii
– defragmentacja siedlisk
we wszystkich ga³êziach transportu,
przyrodniczych,
– straty w bioró¿norodnoœci, – stworzenie mechanizmów wsparcia wykorzystania alternatywnych paliw,
– rozpowszechnianie siê
–
wykorzystanie potencja³u transportu wodnego
inwazyjnych gatunków
do ograniczenia emisji
obcych,
– zeszpecenie krajobrazu

ród³o: Opracowanie w³asne.

3. Zmniejszenie energoch³onnoœci transportu i wprowadzenie
alternatywnych Ÿróde³ energii
Wspó³czesne spo³eczeñstwo i gospodarka wykazuj¹ rosn¹cy popyt na energiê.
Energia stanowi si³ê napêdow¹ rozwoju. Warunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego
zale¿¹ od bezpiecznej, pewnej, zrównowa¿onej energii po przystêpnych cenach.
W konsekwencji wzrastaj¹ zagro¿enia zwi¹zane z jej wykorzystaniem, wynikaj¹ce z nierównomiernego dostêpu i uwarunkowañ korzystania ze Ÿróde³ odnawialnych i nieodnawialnych, a równie¿ braku mo¿liwoœci dywersyfikacji
Ÿróde³ energii w krótkim okresie.
Wed³ug najnowszych danych Eurostatu zu¿ycie energii w krajach UE kszta³towa³o siê w 2014 r. na poziomie 1 061,7 mln toe, z czego na sektor transportu
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przypada blisko 33,2%. Jest to najwiêkszy udzia³ wœród odbiorców, do których
zalicza siê ponadto gospodarstwa domowe (24,8%), przemys³ (25,9%), us³ugi
(13,3%) oraz rolnictwo i inne (2,8%)10. Transport w 94% opiera siê na produktach
ropopochodnych, które w 90% pochodz¹ z importu11.
Przewidywany wzrost popytu na transport, zw³aszcza w transporcie drogowym, przyczyni siê do wzrostu zapotrzebowania na energiê. Konsekwencj¹ bêdzie – obok innych rezultatów zewnêtrznych – zwiêkszenie zanieczyszczeñ œrodowiska naturalnego, przede wszystkim atmosfery, co z kolei wymuszaæ bêdzie
koniecznoœæ jego ochrony. Ponadto wiele sygna³ów wskazuje na to, ¿e surowce
kopalne, które s¹ Ÿród³em energii w transporcie, wyczerpuj¹ siê. W przypadku
UE niew¹tpliwym problemem w odniesieniu do paliw ropopochodnych jest
tak¿e znaczne uzale¿nienie od importu paliw z Rosji czy krajów Bliskiego
Wschodu.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, konieczna staje siê wiêc realizacja dzia³añ ukierunkowanych na wdro¿enie i popularyzacjê innych Ÿróde³ energii zasilaj¹cych
œrodki transportu oraz poprawê efektywnoœci energetycznej. Jednym z dokumentów strategicznych UE w tym sektorze jest komunikat Komisji Europejskiej
z 2013 roku12. Jest to dokument kierunkowy zarysowuj¹cy europejsk¹ strategiê
wdra¿ania poszczególnych paliw alternatywnych do wszystkich ga³êzi transportu. W tabeli 2 przedstawiono mo¿liwoœci wykorzystania paliw alternatywnych
w poszczególnych ga³êziach transportu.
Celem tej strategii jest stopniowe zastêpowanie paliw ropopochodnych paliwami alternatywnymi. Analizuj¹c tabelê 2, mo¿na dostrzec szeroki wachlarz
wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie. Najwiêcej mo¿liwoœci
posiada transport drogowy. Pojazdy drogowe mog¹ korzystaæ z napêdu elektrycznego na krótkich dystansach, metan i wodór to paliwo mo¿liwe do wykorzystania na œrednich odleg³oœciach, natomiast biopaliwa, LNG i LPG nie maj¹
ograniczeñ jeœli chodzi o zasiêg przewozów. Transport kolejowy ma mo¿liwoœæ
zwiêkszenia wykorzystania energii elektrycznej pochodz¹cej z odnawialnych
Ÿróde³ energii oraz wykorzystania biopaliw. Równie¿ w transporcie wodnym
biopaliwa mog¹ byæ wykorzystywane w ka¿dej jednostce p³ywaj¹cej, wodór
mo¿e byæ zastosowany do napêdu w ¿eglugi œródl¹dowej, podobnie jak LPG
i LNG, zaœ LNG mo¿e zasilaæ ¿eglugê dalekomorsk¹.

10

11

12

EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016, European Commission, Directorate-General for Energy,
Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016, s. 22.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Efektywnoœæ energetyczna i jej wk³ad
w bezpieczeñstwo energetyczne a ramy polityczne dotycz¹ce klimatu i energii do roku 2030,
COM(2014) 520 final, Bruksela 23.07.2014.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie
paliw alternatywnych, COM(2013) 17 wersja ostateczna, Bruksela 24.01.2013.

PNG

LNG

bliski

œredni

daleki

zasiêg
bliski

œredni

daleki

Transport drogowy towarowy
Transport
lotniczy

Transport
kolejowy
œródl¹dowy

przybrze¿ny

zasiêg

Transport wodny

daleki

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Future Transport Fuels, the European Expert Group report on Future Transport Fuels. January 2011, http://ec.europa.eu/
transport/themes/urban/cts/doc/2011-01-25-future-transport-fuels-report.pdf [dostêp: 20.12.2016].

Gaz ziemny

LPG

Energia elektryczna

Wodór

Biopaliwo (p³ynne)

Paliwo

Transport drogowy pasa¿erski

Tabela 2. Zastosowanie paliw alternatywnych w poszczególnych ga³êziach transportu w zale¿noœci od odleg³oœci przewozu

Transport efektywnie korzystaj¹cy z zasobów jako paradygmat...

119

Rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie jest wci¹¿ hamowany
przez niedoci¹gniêcia technologiczne i handlowe, brak akceptacji ze strony konsumentów i brak odpowiedniej infrastruktury. Trzeba mieæ na uwadze, ¿e o zakresie upowszechnienia paliw alternatywnych zdecyduj¹ warunki rynkowe,
czyli ich dostêpnoœæ cenowa, koszty eksploatacji oraz stopieñ rozbudowy odpowiedniej infrastruktury. St¹d te¿ rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych powinien wspó³graæ z rozwojem technologii i stopniem penetracji rynku
przez pojazdy z napêdami alternatywnymi. Zarówno na poziomie unijnym, jak
i krajowym istniej¹ inicjatywy na rzecz propagowania paliw alternatywnych
w transporcie. Konieczne jest jednak wprowadzenie spójnej i stabilnej ca³oœciowej
strategii, która obejmie sprzyjaj¹ce inwestycjom ramy regulacyjne oraz przejrzyste ramy finansowania inwestycji w tym zakresie.

4. Zastosowanie koncepcji sharing economy w transporcie
Sharing economy, t³umaczona na jêzyk polski jako gospodarka wspó³dzielenia
lub ekonomia wspó³dzielenia, to model gospodarczy, który znajduje coraz szersze zastosowanie w ró¿nych dziedzinach ludzkiej aktywnoœci13. Model ten polega na dzieleniu siê przez ludzi nieu¿ywanymi lub nie w pe³ni wykorzystanymi
zasobami i us³ugami za pomoc¹ platform internetowych za darmo lub za
op³at¹14. Atrakcyjnoœæ sharing economy i wspólnej konsumpcji wynika z tendencji
spo³eczeñstwa do korzystania z pewnych dóbr lub us³ug w razie potrzeby (zazwyczaj na ¿¹danie), a nie posiadania ich na w³asnoœæ. Idea sprowadza siê wiêc
do tego, ¿e „nie trzeba mieæ, by korzystaæ”. Z makroekonomicznego punktu widzenia gospodarka wspó³dzielenia przyczynia siê do zu¿ywania mniejszej iloœci
zasobów i bardziej zrównowa¿onego rozwoju.
Transport jest dziedzin¹, w której gospodarka wspó³dzielenia rozwija siê bardzo
prê¿nie i to zarówno w relacjach C2C (consumer to consumer), jak i B2C (business
to consumer). Wspó³dzielenie w transporcie mo¿e przybieraæ ró¿ne formy: œwiadczenia us³ugi przewozowej prywatnym samochodem (ridesourcing), dzielenia siê
miejscem w samochodzie w ramach przejazdu, który zamierza odbyæ kierowca

13

14

Gospodarka oparta na wspó³dzieleniu zasobów i us³ug z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest stosunkowo nowym zjawiskiem i z tego wzglêdu s¹ rozbie¿noœci w jej definiowaniu.
Podstawowa rozbie¿noœæ sprowadza siê do tego, czy do sharing economy zaliczyæ tylko prywatne
osoby kontaktuj¹ce siê ze sob¹ przy u¿yciu platform peer-to-peer, gdzie udostêpnianie zasobów jest
oparte na dzieleniu siê kosztami, czy te¿ dzia³alnoœæ firm, których celem jest zarabianie na udostêpnianych innym zasobach. St¹d mo¿emy mówiæ o definiowaniu tego zjawiska w ujêciu w¹skim
i szerokim, gdzie sharing economy sensu largo jest odpowiednikiem okreœleñ collaborative economy
(gospodarka oparta na wspó³pracy) lub access economy (gospodarka dostêpu).
B.F. Malinowski, Ró¿ne oblicza sharing economy, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?
soid=DFE8A2F9EB1F43E19D0F6AD1B9C7DCB6 [dostêp: 28.12.2016].
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(ridesharing/carpooling)15 lub dzielenia siê samochodem jako takim (carsharing).
Carsharing mo¿e wystêpowaæ w postaci ogólnodostêpnej, gdy instytucja b¹dŸ
firma udostêpnia grupie u¿ytkowników flotê pojazdów do wspólnego korzystania lub udostêpniania prywatnych samochodów na platformie internetowej
(P2P Car Rentals). Szczegó³y przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Formy wspó³dzielenia samochodów
Nazwa i cechy
Ridesourcing
– sharing economy sensu largo,
– dzia³alnoœæ zorientowana
na zarobek

Definicja
Us³uga polega na zamówieniu przez aplikacjê
mobiln¹ przejazdu u kierowcy, który do œwiadczenia us³ugi u¿ywa prywatnego samochodu.
Przypomina klasyczn¹ us³ugê taksówkow¹

Przyk³ady

Uber
Lyft

Ridesharing

Us³uga polega na wspó³dzieleniu miejsca
– sharing economy sensu stricte, w samochodzie przez osoby, które podró¿uj¹
w tym samym kierunku. Najczêœciej ponosi siê
– dzia³alnoœæ zorientowana
op³atê w postaci pokrycia czêœci kosztów paliwa
na wspó³dzielenie

Carsharing ogólnodostêpny
– sharing economy sensu stricte
– dzia³alnoœæ zorientowana na
wspó³dzielenie i na zarobek

Carsharing P2P Car Rentals
– sharing economy sensu largo
– dzia³alnoœæ zorientowana
na zarobek

Bla Bla Car
Zimride

Us³uga polega na udostêpnieniu u¿ytkownikom
dostêpnej do wypo¿yczenia wspó³dzielonej floty samochodów. Wielu u¿ytkowników korzysta 4Mobility
z jednego pojazdu. Us³uga œwiadczona jest przez Traficar
wyspecjalizowanego operatora, który udostêpZipcar
nia pojazdy przez swoj¹ platformê technologiczn¹, najczêœciej przez aplikacjê na smartfony
Us³uga polega na kojarzeniu osób, które posiadaj¹ nieu¿ytkowane przez siebie samochody,
z tymi, które chcia³yby je wypo¿yczyæ. Us³uga
ta jest form¹ spo³ecznoœciowej wypo¿yczalni
samochodowej. Rolê poœrednika i koordynatora
wypo¿yczeñ pe³ni stworzona w tym celu platforma internetowa

Turo
Getaround

ród³o: B.F. Malinowski, Transport 4.0, czyli podró¿owanie w czasach sharing economy, http://www.pi.
gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=7DA800FC06944637985C64F08AC4BAED [dostêp: 28.12.2016].

15

Pojêcia ridesharing i carpooling nie zosta³y do tej pory jednoznacznie zdefiniowane. W literaturze
pojêcia te stosowane s¹ zamiennie, chocia¿ ridesharing jest nieco szersze. Mo¿e dotyczyæ dzielenia
miejsca nie tylko w samochodzie osobowym, jak w przypadku vanpooling lub bikepooling (V. Handke,
H. Jonuschat, Flexible Ridesharing. New Opportunities and Service Concepts for Sustainable Mobility,
Springer, Berlin–Heidelberg 2013, s. 13–14). Czasami carpooling jest uto¿samiamy tylko z sytuacj¹,
kiedy grupa ludzi podró¿uj¹ca razem regularnie, najczêœciej do pracy lub szko³y, ka¿dego dnia
korzysta z samochodu innego cz³onka grupy (Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/carpool [dostêp: 28.12.2016]), a czasem ze wszelkimi formami wspólnego
wykorzystywania samochodu osobowego.
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Do podstawowych argumentów przemawiaj¹cych za korzystaniem ze
wspó³dzielenia przejazdów mo¿na zaliczyæ16:
– mo¿liwoœæ zrealizowania wiêkszej liczby przejazdów danym œrodkiem transportu,
– mniejsze natê¿enie ruchu drogowego i zmniejszenie skali kongestii,
– zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca parkingowe,
– poprawê bezpieczeñstwa komunikacyjnego,
– stworzenie alternatywy dla samochodów flotowych,
– ni¿sz¹ emisjê spalin, czyli mo¿liwoœæ zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery,
– zwiêkszenie poziomu komfortu podró¿y,
– zwiêkszenie mobilnoœci i mo¿liwoœci alternatywnego transportu.
Innym przyk³adem zastosowania sharing economy w transporcie jest przewóz
przesy³ek przez prywatne osoby. Internetowy serwis JadeZabiore ³¹czy prywatnych kierowców z osobami wysy³aj¹cymi paczki. Kierowca zabiera przesy³kê do
miejsca, do którego zmierza, lub przez które przeje¿d¿a, obni¿aj¹c koszt swojego przejazdu.
Tabela 4. Charakterystyka systemów rowerów miejskich w Polsce (wed³ug stanu na luty
2017 r.)
Miasto

System/Operator

Liczba
rowerów

Liczba stacji
dokuj¹cych

1 500

150

Kraków*

Wavelo/BikeU

Wroc³aw

Wroc³awski Rower Miejski/Nextbike

760

76

Rzeszów

RoweRes/Romet Rental Systems

100

20

Poznañ

Poznañski Rower Miejski/Nextbike

443

37

Opole

Opole Bike/Nextbike

164

16

Warszawa

Vetuliro/Nextbike

3 039

204

£ódŸ

£ódzki Rower Miejski/Nextbike

1 000

100

Toruñ

Toruñski Rower Miejski/Romet Rental Systems

300

30

Bia³ystok

BiKeR/Nextbike

460

46

Lublin

Lubelski Rower Miejski/Nextbike

891

90

Szczecin

Bike_S/BikeU

380

35

Bydgoszcz

Bydgoski Rower Aglomeracyjny/BikeU

395

37

Bielsko-Bia³a

BBbike/BikeU

130

12

Katowice

City by bike/Nextbike

88

11

* W Krakowie jest wprowadzany system nowych rowerów miejskich. Pilota¿owo uruchomiono 15 stacji ze
100 rowerami, natomiast dane podane w tabeli bior¹ pod uwagê pe³ne uruchomienie systemu wiosn¹ 2017 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Rower Miejski – wypo¿yczalnia rowerów, http://wrower.pl/
miasto/rower-miejski-wypozyczalnia-rowerow,2183.html; Nextbike, https://nextbike.pl; BikeU, http://
bikeu.pl/ [dostêp: 5.02.2017].
16

T. Styœ, A. Tubis, £. Zaborowski, Inteligentny transport – wp³yw na polsk¹ gospodarkê, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2016, s. 18.
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Systemy rowerów miejskich równie¿ mo¿na zaliczyæ do kategorii wspólnego
wykorzystywania zasobów. Obecnie w Polsce dzia³a kilka systemów wypo¿yczalni rowerów miejskich, chocia¿ najwiêkszy udzia³ w rynku maj¹ Nextbike
i BikeU. Pierwsze z systemów rowerów miejskich powsta³y w latach 2010–2011
w Krakowie, Rzeszowie i Wroc³awiu. W wielu miastach systemy te rozwijaj¹ siê
szybko. Gdañsk jest niechlubnym przyk³adem metropolii, która nie ma systemu
roweru publicznego, choæ udzia³ rowerów w ruchu miejskim osi¹ga jeden z najwy¿szych wskaŸników w Polsce. Zestawienie systemów rowerów miejskich
dzia³aj¹cych w Polsce zawiera tabela 417.
Podstawowe korzyœci, jakie czerpi¹ u¿ytkownicy z wykorzystywania rowerów miejskich, to: wiêksze mo¿liwoœci przemieszczania siê, szerszy dostêp do
obszarów w porównaniu z poruszaj¹cymi siê samochodami, a tak¿e ni¿sze koszty korzystania z rowerów. Koszty wprowadzenia i obs³ugi systemu roweru
miejskiego s¹ ni¿sze w porównaniu do innych œrodków komunikacji, a zmniejszenie liczby samochodów w ruchu ulicznym wp³ywa na obni¿enie kongestii
oraz emisji spalin i ha³asu.

5. Korzyœci z wprowadzenia pojazdów bezza³ogowych
Pojazdy bezza³ogowe, zwane te¿ autonomicznymi, uwa¿ane s¹ za przysz³oœæ
transportu. Samochody przechodz¹ ewolucjê: od rozwi¹zañ wspomagaj¹cych
kierowców do pojazdów autonomicznych, mog¹cych poruszaæ siê po drogach,
bez ingerencji cz³owieka. Jest to mo¿liwe dziêki wykorzystywaniu informacji
pochodz¹cych z czujników, kamer i radarów wbudowanych w infrastrukturê
drogow¹ oraz w pojazdy. Wiele z autonomicznych samochodów posiada kierownicê i cz³owiek w ka¿dej chwili mo¿e przej¹æ kontrolê nad pojazdem. Ju¿ obecnie
w samochodach osobowych i ciê¿arowych coraz wiêcej zale¿y od komputera
pok³adowego, który steruje coraz wiêksz¹ liczb¹ podzespo³ów, a niektóre modele
wyposa¿one s¹ w autopilota.
Zarówno koncerny motoryzacyjne (np. Volvo czy Mercedes), jak i firmy
technologiczne (Google czy Apple) postawi³y sobie za cel stworzenie samochodów, które wykorzystuj¹c ró¿nego rodzaju czujniki oraz kamery, s¹ w stanie poruszaæ siê po drogach bez udzia³u cz³owieka. Pierwsze prototypy zaczê³y jeŸdziæ po drogach USA, a obecnie testowane s¹ równie¿ w niektórych krajach
europejskich. Google uzyska³ pierwsz¹ licencjê na autonomiczne auto mog¹ce
poruszaæ siê po drodze w 2012 r. Pocz¹tkowo autonomiczne samochody testowano na autostradach i drogach szybkiego ruchu, a nastêpnie w ruchu miejskim. We wrzeœniu 2016 r. na ulicach Pittsburgha pojawi³y siê pierwsze pojazdy
17

W tabeli nie uwzglêdniono ma³ych systemów dzia³aj¹cych w miastach Legnica, Grodzisk Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna oraz gminnych.
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Ubera bez kierowcy, a pojazdy autonomiczne testowano te¿ próbnie w zat³oczonym San Francisco18.
W Europie na testowanie samochodów autonomicznych na drogach publicznych zezwolono tylko w kilku pañstwach, m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii.
Niemieccy producenci samochodów s¹ bardzo zaawansowani w pracach nad
samosteruj¹cymi siê samochodami, ale dalsze postêpy blokuje brak odpowiednich przepisów. W rezultacie firmy z USA maj¹ lepsze warunki do przeprowadzenia i ukoñczenia testów w realnych warunkach i wprowadzenia do sprzeda¿y gotowego pojazdu autonomicznego19. Szacuje siê, ¿e wprowadzenie na
rynek jazdy autonomicznej potrwa co najmniej do 2020 r. Tyle czasu zajmie
opracowanie automatycznego pilota, który sterowa³by samochodem na autostradach i odcinkach szybkiego ruchu, dokonuj¹c tak¿e manewru wymijania
oraz zmiany pasów20.
Samochody autonomiczne maj¹ byæ bezpieczniejsze, sprawniej unikaæ kolizji
i wyeliminowaæ b³êdy ludzkie. Bêd¹ one stosowaæ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów, znaków drogowych, w tym ograniczeñ prêdkoœci. Ich wykorzystanie na
du¿¹ skalê powinno te¿ wp³yn¹æ na poprawê p³ynnoœci ruchu na drogach. Poza
tym maj¹ byæ bardziej ekonomiczne i zu¿ywaæ mniej energii. Osoby korzystaj¹ce z samochodów autonomicznych mog¹ produktywniej wykorzystaæ czas
przejazdu.
Prace nad bezza³ogowymi pojazdami s¹ prowadzone tak¿e w innych ga³êziach transportu. Bezza³ogowe statki powietrzne21, nazywane najczêœciej dronami, s¹ ju¿ w powszechnym zastosowaniu, jednak przede wszystkim do celów
pozatransportowych, takich jak us³ugi z zakresu monitoringu (np. ruchu drogowego), obserwacji i dokumentacji elektronicznej czy us³ugi filmowania. Wykorzystanie dronów testuje siê w dostarczaniu przesy³ek kurierskich, m.in. w firmie Amazon czy DHL. Firmy kurierskie wi¹¿¹ du¿e nadzieje z t¹ form¹
dostarczania przesy³ek ze wzglêdu na coraz wiêksze ograniczenia w realizacji
dostaw, szczególnie na obszarach miejskich22.

18

19

20

21

22

P. Okopieñ, Autonomiczne samochody. O co tak w³aœciwie chodzi?, https://www.autofakty.pl/nowetechnologie/autonomiczne-samochody/ [dostêp: 29.12.2016].
M. Wapiñski, Koniec ery kierowców. Inteligentne samochody zrobi¹ wszystko za nas, http://www.
tvp.info/19458804/koniec-ery-kierowcow-inteligentne-samochody-zrobia-wszystko-za-nas [dostêp:
29.12.2016].
FL, Przysz³oœæ transportu ciê¿arowego cz. 1, http://truckfocus.pl/nowosci/25788/przyszlosc-transportuciezarowego-cz-1 [dostêp: 29.12.2016].
Statki powietrzne, które nie wymagaj¹ do lotu za³ogi obecnej na pok³adzie oraz nie maj¹ mo¿liwoœci zabierania pasa¿erów, pilotowane zdalnie lub wykonuj¹ce lot autonomicznie. L. Cwojdziñski,
G. Brychczyñski, Bezza³ogowe statki i platformy lataj¹ce. TeraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Asumpt do krajowej
strategii lotniczej, Warszawa 2016.
H. Igliñski, M. Szymczak, Rola bezza³ogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych ³añcuchów dostaw, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, vol. 3, No. 6.

124

Aleksandra KoŸlak, Barbara Paw³owska

6. Technologie IT umo¿liwiaj¹ce bardziej optymalne
wykorzystanie zasobów w przedsiêbiorstwach TSL
Nowoczesne technologie IT (information technology) rozwinê³y siê na szerok¹
skalê w latach 90. XX w. W sektorze TSL wspomagaj¹ one efektywne zarz¹dzanie
procesami w przedsiêbiorstwie oraz przyczyniaj¹ siê do optymalizacji u¿ycia zasobów. Bardzo wa¿nym aspektem wykorzystania technologii IT jest budowanie
zintegrowanych systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie ró¿nymi obszarami
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, w tym zasobami (np. systemy klasy ERP – enterprise resource planning).
Specyfika zastosowania narzêdzi informatycznych w bran¿y TSL w najwiêkszym stopniu zale¿y od podstawowych us³ug œwiadczonych przed przedsiêbiorstwo. Operatorzy logistyczni oprócz systemów automatycznej identyfikacji towarów, g³ównie kodów kreskowych, wykorzystuj¹ technologie informatyczne
do zarz¹dzania ³añcuchem dostaw – systemy SCM (Supply Chain Management)
albo niektóre modu³y, takie jak WMS (Web Map Service) do zarz¹dzania magazynem czy systemy TMS (Transportation Management System) do skutecznego zarz¹dzania transportem23.
Postêp w dziedzinie ICT (information and communication technologies) i powszechna cyfryzacja gospodarki sprawiaj¹, ¿e coraz wiêcej przedsiêbiorstw TSL
decyduje siê na korzystanie z rozwi¹zañ SaaS (Software as a Service), czyli na dostêp do oprogramowania bez koniecznoœci instalowania go na komputerze. SaaS
jest jedn¹ z form tzw. cloud computing, czyli „przetwarzania danych w chmurze”.
Dostawca us³ugi zarz¹dza zarówno aplikacj¹, jak i przechowywaniem danych.
Oprogramowanie przechowywane jest na serwerze dostawcy i udostêpniane
u¿ytkownikom przez internet w formie us³ugi op³acanej przez wykupienie abonamentu. Podstawow¹ zalet¹ SaaS jest nieograniczona dostêpnoœæ, gdy¿ korzystanie z us³ug jest mo¿liwe z ka¿dego miejsca i o ka¿dej porze za poœrednictwem przegl¹darki internetowej24.
Coraz wiêksz¹ rolê w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw transportowych odgrywaj¹ technologie mobilne. Na rynku pojawia siê coraz wiêcej aplikacji na
tablety i smartfony kierowanych do firm transportowych i logistycznych.
Urz¹dzenia te sta³y siê nieodzownymi narzêdziami pracy dla osób wykonuj¹cych swoje obowi¹zki w terenie. Kierowcy oraz podwykonawcy mog¹ dostarczaæ do firmy wszelkie istotne informacje dotycz¹ce pojazdu oraz ³adunku
(m.in. lokalizacji, statusu za³adunku) w czasie rzeczywistym i dane te mog¹ byæ
integrowane z systemem u¿ywanym w siedzibie przedsiêbiorstwa. Dziêki apli23

24

A. KoŸlak, Modern solutions in logistics [w:] Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009, s. 136.
SaaS – nowoczesne us³ugi online, http://nf.pl/po-pracy/saas-nowoczesne-uslugi-online,,14758,295
[dostêp: 6.02.2017].
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kacjom mobilnym kierowca ma dostêp do gie³d transportowych i mo¿e poszukaæ nowych zleceñ, zanim jeszcze zrealizuje obecne. Przyk³adem rozwi¹zania
mobilnego, bardzo przydatnego przedsiêbiorstwom transportowym, jest bezp³atna
aplikacja wydana przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad.
Usprawnia ona dostêp do informacji i skorzystania z najistotniejszych funkcjonalnoœci elektronicznego systemu poboru op³at. Aplikacja umo¿liwia sprawdzanie stanu salda, do³adowanie przy pomocy karty p³atniczej lub flotowej, dostêp
do ogólnych informacji o umowie i do mapy Miejsc Obs³ugi Klienta25.
Urz¹dzenia mobilne s¹ te¿ powszechnie wykorzystywane przez pracowników magazynów. Aplikacje mobilne zintegrowane z systemem zarz¹dzania
magazynem pozwalaj¹ przede wszystkim na wspomaganie takich operacji
magazynowych jak przyjêcia, przesuniêcia i wydania magazynowe oraz przygotowanie wysy³ki, konfekcjonowanie i znakowanie. Technologie mobilne
wspomagaj¹ tak¿e inwentaryzacje, rozlokowanie towaru w magazynie czy te¿
przesuniêcia z produkcji na magazyn26.
Technologie IT dotycz¹ce procesów transportowych obejmuj¹ równie¿ systemy informacji transportowej w czasie rzeczywistym i System Informacji Geograficznej (Geographic Information System – GIS), globalny system pozycjonowania
(Global Positioning System – GPS), urz¹dzenia zapisu danych, np. tachograf. Technologie te wykorzystywane s¹ do: œledzenia pojazdu i przesy³ki, planowania
i analizy tras, zarz¹dzania sk³adowaniem, planowania przejazdu i za³adunków
œrodków transportu27. Rozbudowane systemy nawigacyjne i pozycjonuj¹ce
umo¿liwiaj¹ efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i sprzêtowych
przedsiêbiorstwa, a jednoczeœnie przyczyniaj¹ siê do zmniejszania niekorzystnych efektów zewnêtrznych dzia³alnoœci transportowej. Stosowanie map cyfrowych pozwala przedsiêbiorstwom na dok³adne zaplanowanie trasy przewozu
i wykonanie bezb³êdnego przejazdu, a w rezultacie optymalizacjê trasy i czasu
przejazdu. Zastosowanie technologii IT daje mo¿liwoœæ kontroli realizacji przewozu, minimalizacji kosztów paliwa i op³at drogowych, oceny efektywnoœci
ekonomicznej wykonanej us³ugi oraz przyczynia siê do poprawy bezpieczeñstwa i zmniejszania negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko28.

25

26

27
28

Aplikacja mobilna – podstawowe informacje, https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/obsluga-klienta/
aplikacja-mobilna/aplikacja-mobilna-podstawowe-informacje [dostêp 6.02.2017].
D. ¯abicki, Technologie mobilne w magazynie, http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/
article/technologie-mobilne-w-magazynie/ [dostêp: 6.02.2017].
A. KoŸlak, Modern solutions in logistics…, s. 139.
J. £acny, W. Zalewski, Wp³yw rozwi¹zañ telematycznych i informatycznych na funkcjonowanie miêdzynarodowego transportu drogowego w Polsce, „Logistyka” 2007, nr 3.
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Zakoñczenie
Wed³ug danych statystycznych Europa ma najwiêkszy na œwiecie import
netto zasobów na osobê, a jej otwarta gospodarka opiera siê g³ównie na przywo¿onych surowcach i importowanej energii. Bezpieczny dostêp do zasobów
staje siê w coraz wiêkszym stopniu zagadnieniem gospodarczym o charakterze
strategicznym, a dodatkowy problem stanowi¹ ewentualne negatywne skutki
spo³eczne i œrodowiskowe. Sektor transportu nale¿y do najwa¿niejszych obszarów, gdzie jest konieczne podjêcie dzia³añ w zakresie poprawy efektywnoœci gospodarowania zasobami i energi¹.
W transporcie g³ówne dzia³ania s¹ nastawione na poprawê wykorzystania
zasobów infrastrukturalnych, zmniejszenie zu¿ycia surowców energetycznych
oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwi¹zañ nastawionych na optymalizacjê
funkcjonowania sektora. Specyfika transportu daje bardzo szerokie mo¿liwoœci
wdra¿ania innowacji mog¹cych obni¿yæ wykorzystanie zasobów, co zosta³o wykazane w artykule. Istotn¹ rolê w zakresie zmniejszania zasoboch³onnoœci transportu odgrywa jednak nie tylko postêp techniczny, ale tak¿e zmiana w podejœciu rozwiniêtych spo³eczeñstw do konsumpcji, wzrost zaufania spo³ecznego
i sk³onnoœci do dzielenia siê z innymi niewykorzystywanymi przez siebie zasobami.
Aby odnosiæ korzyœci z niskoemisyjnej gospodarki opartej na efektywnym
korzystaniu z zasobów, trzeba spe³niæ trzy warunki:
1) nale¿y podj¹æ skoordynowane dzia³ania w wielu obszarach strategicznych,
które wymagaj¹ wsparcia politycznego,
2) nale¿y dzia³aæ szybko z uwagi na d³ugie okresy zwrotu inwestycji,
3) nale¿y podj¹æ dzia³ania w celu zachêcenia konsumentów do stosowania modelu konsumpcji opartej na efektywnym korzystaniu z zasobów oraz pobudzaæ dzia³alnoœæ innowacyjn¹29.
Kompleksowe podejœcie, które obejmuje wiele dziedzin i jest konieczne przy
budowaniu Europy efektywnie korzystaj¹cej z zasobów, mo¿na uzyskaæ jedynie
poprzez po³¹czenie ró¿nych strategii, które pozwoli na optymalne wykorzystanie efektu synergii oraz zawieranie kompromisów obejmuj¹cych ró¿ne obszary
i dzia³ania. Wa¿na jest te¿ wymiana informacji na temat sposobów dochodzenia
do gospodarki zasobooszczêdnej pomiêdzy partnerami w ³añcuchach wartoœci
i pomiêdzy sektorami, co mo¿e zapobiec marnotrawstwu, wesprzeæ innowacje
i prowadziæ do powstawania nowych rynków.

29
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METODY I TECHNIKI DELIMITACJI RYNKU W£AŒCIWEGO
JAKO PIERWOTNEJ JEDNOSTKI BADAWCZEJ
KONKURENCYJNOŒCI W TRANSPORCIE
Streszczenie: Analiza struktur konkurencyjnych rynków transportowych wymaga
identyfikacji przedmiotu badania, czyli rynku w³aœciwego. Sam rynek mo¿e byæ okreœlany w ujêciu asortymentowym lub geograficznym. Kluczow¹ kwesti¹ w procesie
identyfikacji tych¿e rynków jest natomiast delimitacja ich granic. Zasadniczym celem
artyku³u jest wiêc przedstawienie dostêpnych metod i technik pozwalaj¹cych na wyznaczenie danego rynku w³aœciwego. Odniesiono siê przy tym do dwóch podstawowych grup metod – iloœciowych i ekonometrycznych, wskazuj¹c na mo¿liwoœci ich
zastosowania w badaniach dzia³alnoœci transportowej.
S³owa kluczowe: transport, rynek w³aœciwy, konkurencyjnoœæ, elastycznoœæ cenowa

METHODS AND TECHNIQES OF DELIMITATION
OF RELEVANT MARKETS AS THE BASIC UNITS
FOR RESEARCH OF TRANSPORT COMPETITIVENESS
Summary: The analysis of competitive structures of transport markets requires detailed identification of the subject of research, which is an relevant market. The relevant market itself can be defined applying the concept of product or geographic markets. Thus, delimitation of their boundries is a key issue in the process of the markets
identification. The main aim of this article is to present the available methods and
techniques for determination of relevant markets. Reference was made to the two basic groups of methods – quantitative and econometric. The capability of relevant
methods and techniques in research of transport markets was also investigated.
Keywords: transport, relevant market, competitiveness, price elasticity
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Wstêp
Badanie struktur konkurencyjnych w transporcie stanowi wa¿ny obszar
aktywnoœci naukowej, jak równie¿ jest elementem regulacji prowadzonej przez
organy antymonopolowe. Precyzyjne okreœlenie przedmiotu badañ stanowi
wiêc istotne wyzwanie analityczne. W literaturze mo¿na znaleŸæ wiele okreœleñ
wykorzystywanych w procesie badawczym, a do najwa¿niejszych nale¿¹: system2,
sektor3 czy wreszcie rynek4 transportu. To ostatnie ze wskazanych okreœleñ ma
szczególne znaczenie w odniesieniu do analiz konkurencyjnoœci. Jednoczeœnie
mnogoœæ i ró¿norodnoœæ zale¿noœci negocjacyjnych wystêpuj¹cych w tym obszarze aktywnoœci gospodarczej – co dotyczy wymiaru funkcjonalnego, procesowego, przestrzennego, geograficznego czy rodzajowego5 – jednoznacznie wskazuje
na bardzo z³o¿ony charakter zagadnienia, a tym samym na istnienie wielu „rynków” w transporcie. Wa¿nym wyzwaniem stoj¹cym przed badaczami jest wiêc
precyzyjne okreœlenie przedmiotu badañ, wykorzystywanie bowiem zbyt
uproszczonych schematów klasyfikacyjnych (np. rynek transportu kolejowego)
bêdzie utrudnia³, a wrêcz uniemo¿liwia³ uzyskanie miarodajnych i rzetelnych
rezultatów. W zwi¹zku z powy¿szym dobrym rozwi¹zaniem jest wyjœcie od pojêcia rynku w³aœciwego (relevant market).

1. Pojêcie oraz czynniki determinuj¹ce rynek w³aœciwy
Opieraj¹c siê na podejœciu normatywnym wywodz¹cym siê z dokumentów
Unii Europejskiej, rynek w³aœciwy (tzw. rynek relewantny) mo¿e byæ analizowany
z punktu widzenia przedmiotu wymiany (tzw. w³aœciwy rynek asortymentowy/
produktowy) lub aspektów przestrzennych (tzw. w³aœciwy rynek geograficzny).
W pierwszym przypadku „w³aœciwy rynek asortymentowy sk³ada siê z wszyst2

3

4

5

Np. System transportowy Polski. 10 lat Unii Europejskiej, red. J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015; A.S. Grzelakowski, M. Matczak, A. Przyby³owski, Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów cz³onkowskich, Wydawnictwo Akademii
Morskiej, Gdynia 2008;
J. Burnewicz, Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa
2005.
Zagadnienie definicji oraz klasyfikacji rynków transportowych zosta³o szeroko przedstawione
w wielu publikacjach, m.in.: W. Grzywacz, Rynek us³ug transportowych, Wydawnictwa Komunikacji
i £¹cznoœci, Warszawa 1980; Funkcjonowanie rynku us³ug transportowych, red. H. WoŸniak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1990; Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1993; D. Ruciñska, Marketingowe kszta³towanie rynku us³ug transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2001; H. Klimek, Funkcjonowanie rynków us³ug portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2010.
Por. M. Matczak, Procesy integracji w transporcie œwiatowym oraz ich rynkowe implikacje, Wydawnictwo
Akademii Morskiej, Gdynia 2015.
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kich tych produktów i/lub us³ug, które uwa¿ane s¹ za zamienne lub za substytuty
przez konsumenta, ze wzglêdu na w³aœciwoœci produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie”6. Podstaw¹ wydzielenia okreœlonego rynku (w tym wypadku
specyficznego rynku transportowego) bêdzie zamiennoœæ (substytucyjnoœæ) produktów. W drugim natomiast wskazuje siê na specyfikê warunków konkurencji
w odniesieniu do rynków s¹siednich. Oznacza to, ¿e
w³aœciwy rynek geograficzny obejmuje obszar, na którym dane przedsiêbiorstwa
uczestnicz¹ w poda¿y i popycie na produkty i us³ugi, na którym warunki konkurencji s¹
wystarczaj¹co jednorodne, oraz który mo¿e zostaæ odró¿niony od s¹siaduj¹cych obszarów za wzglêdu na to, ¿e warunki konkurencji na tym obszarze znacznie siê ró¿ni¹7.

W przypadku dzia³alnoœci transportowej jednoznaczne okreœlenie rynku
w³aœciwego stanowi trudne wyzwanie, poniewa¿ tego typu aktywnoœæ ma charakter produkcji jednostkowej. W praktyce zatem mo¿na wyszczególniæ tyle
rynków, ile jest: profili jakoœciowych us³ug, przedmiotów przemieszczania, relacji czy czasów przewozu8.
Podstawowym wyzwaniem jest wiêc identyfikacja rynku w³aœciwego, co
mo¿na rozumieæ jako specyficzne oznaczanie granic tego rynku. Oczywiœcie
przebieg tych granic bêdzie uzale¿niony od celu prowadzonej analizy. Jest to
wyraŸnie widoczne w dzia³alnoœci organów antymonopolowych, które uzale¿niaj¹ delimitacjê rynku od specyfiki sprawy stanowi¹cej przedmiot postêpowania. Wyznaczenie rynku polega zatem na przeprowadzeniu analizy dzia³alnoœci
podmiotów gospodarczych pod k¹tem segmentacji pewnej sfery ich aktywnoœci
i wyznaczeniu na tej bazie kilku rynków, w tym rynku w³aœciwego. Podstawowymi czynnikami determinuj¹cymi rynek w³aœciwy jest substytucja od strony
popytu oraz od strony poda¿y, a tak¿e potencjalni konkurenci (rys. 1).

Substytucja od strony popytu
Potencjalni konkurenci

RYNEK W£AŒCIWY
Substytucja od strony poda¿y

Rysunek 1. Podstawowe czynniki determinuj¹ce granice rynku w³aœciwego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Kostic, Testing the boundries of the relevant market in the
competition policy, „Economic Horizons” 2014, Vol. 16, No. 1, http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/
default/files/Casopis/2014_1/EN/Milan_Kostic_EN.pdf [dostêp: 27.03.2017].

6

7
8

Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku w³aœciwego do celów wspólnotowego prawa
konkurencji (97/C 372/03). Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE C 372 z 9.12.1997).
Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku w³aœciwego…
Funkcjonowanie rynków transportowych…, s. 30.
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Substytucyjnoœæ popytu jest czynnikiem bezpoœrednio oddzia³uj¹cym na pozycjê konkurencyjn¹ przedsiêbiorstwa. Ka¿da decyzja producenta musi bowiem
uwzglêdniaæ reakcje klientów, którzy potencjalnie mog¹ stosunkowo ³atwo
i szybko zmieniæ dostawcê. Natomiast substytucyjnoœæ poda¿owa dotyczy reakcji
konkurentów na decyzjê przedsiêbiorstwa, co mo¿e byæ szczególnie szybkim
procesem w odniesieniu do poziomu cen. Rezultat ten jednak¿e mo¿e byæ du¿o
s³abszy i wolniejszy od reakcji klientów, je¿eli zmiana po stronie konkurentów
bêdzie wymagaæ dodatkowych inwestycji. Wreszcie potencjalna konkurencja
oznacza wchodzenie nowych graczy do bran¿y. Z uwagi na mo¿liwoœæ zaistnienia barier wejœcia efekt ten mo¿e byæ najwolniejszy, a tym samym najmniej podatny na analizy maj¹ce zidentyfikowaæ rynek w³aœciwy. W praktyce wiêc wyznaczanie rynku w³aœciwego ma charakter analizy mikroekonomicznej, w której
bada siê zachowanie klientów czy przedsiêbiorstw na rynku. Celem zasadniczym jest zatem okreœlenie grupy produktów transportowych, które ³¹cznie
bêd¹ tworzyæ rynek w³aœciwy.

2. Metody i techniki identyfikacji rynków w³aœciwych
Testy wykorzystywane dla identyfikacji rynków w³aœciwych mo¿na tym samym uto¿samiaæ z algorytmami wskazuj¹cymi, który produkt nale¿y (a który
nie) do okreœlonego rynku w³aœciwego. Mo¿na wiêc wskazaæ, ¿e testy takie
okreœlaj¹ zale¿noœæ konkurencyjn¹ pomiêdzy dan¹ us³ug¹ a innymi us³ugami.
Do tego celu u¿ywa siê najczêœciej odpowiednich metod iloœciowych oraz
testów i technik ekonometrycznych.
Najpopularniejszym i powszechnie wykorzystywanym testem na okreœlenie
rynku w³aœciwego jest test niewielkiego, lecz istotnego wzrostu cen – SSNIP
(Small Significant Non-transitory Increase in Price). Podstawowym za³o¿eniem testu SSNIP jest analiza elastycznoœci cenowej popytu i poda¿y w odniesieniu do
analizowanej us³ugi. W odniesieniu do strony popytowej bada siê reakcjê
kupuj¹cych na niewielki wzrost ceny (5–10%). Spadek popytu w wyniku wzrostu ceny oznacza, ¿e produkt posiada substytuty, które ³¹cznie tworz¹ jeden
w³aœciwy rynek produktowy. Analizuj¹c wiêc kolejne pary produktów, mo¿na
wyznaczyæ zbiór substytutów (rynek w³aœciwy produktowy) oraz zbiór pozosta³ych produktów. W przypadku testu SSNIP dla strony poda¿owej bada siê
reakcjê producentów na wzrost cen (elastycznoœæ cenow¹ poda¿y). Je¿eli producent bêdzie w stanie szybko i bez ponoszenia istotnych kosztów przestawiæ siê
na produkcjê dro¿szego dobra/us³ugi, wtedy mo¿na go uznaæ za element danego rynku.
Test SSNIP mo¿na wykorzystaæ tak¿e do wyznaczania rynku w³aœciwego
geograficznego. W tym przypadku równie¿ analizuje siê reakcjê klientów na
zmianê ceny, jednak¿e dotyczy ona sk³onnoœci do zaopatrywania siê w dany
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produkt w innym miejscu. Kiedy klienci s¹ w stanie korzystaæ z innego miejsca
zakupu, pojawia siê koniecznoœæ rozszerzenia (przestrzennego) rynku w³aœciwego (o to miejsce). Tak wiêc w przypadku us³ug transportowych kwestia w³aœciwego rynku geograficznego nabiera innego wymiaru, choæ i tego typu badanie
mo¿na by³oby przeprowadziæ (np. sk³onnoœæ do korzystania z innego œrodka
transportu przez pasa¿erów, którego przystanek jest zlokalizowany w odleg³ym
przestrzennie miejscu). Odnosz¹c siê do kwestii technicznych, badanie testem
SSNIP jest oparte g³ównie na ankietach przeprowadzanych wœród potencjalnych klientów przedsiêbiorstwa. W przypadku testu SSNIP istnieje jednak mo¿liwoœæ wyst¹pienia tzw. b³êdu celofanowego (cellophane fallacy)9, poniewa¿ test
nie nadaje siê do oceny monopolu.
Innym, mniej popularnym testem jest test pe³nej równowagi rynku w³aœciwego FERM (Full Equilibrium Relevant Market), który bazuje na procesie strategicznego wyrównywania cen przez konkurentów, czyli rodzaju szybkiej substytucji
poda¿y. Mo¿na wiêc wskazaæ kluczowe ró¿nice pomiêdzy testem SSINP oraz
FERM. W pierwszym przypadku obszary popytowy, poda¿owy oraz konkurencyjny s¹ badane rozdzielnie, natomiast w teœcie FERM ³¹cznie wp³ywaj¹ na uzyskane wyniki. Drugim wa¿nym czynnikiem ró¿nicuj¹cym jest mo¿liwoœæ analizowania testem FERM sytuacji, w której dzia³aj¹ firmy wieloproduktowe. Tego
typu sytuacja czêsto wystêpuje w dzia³alnoœci transportowej, w której przedsiêbiorstwa mog¹ realizowaæ wiele funkcji (np. przewozy, spedycja) oraz dzia³añ
na ró¿nych etapach procesu transportowego. Test SSNIP porównuje obserwowan¹ w bran¿y równowagê do hipotetycznej sytuacji odejœcia od niej. FERM porównuje tê sam¹ równowagê, ale do drugiej, hipotetycznej równowagi. Innymi
s³owy, bierze pod uwagê szersz¹ strukturê bazowego modelu gospodarczego10.
Wœród metod iloœciowych mo¿na tak¿e wskazaæ analizê elastycznoœci cenowej.
O ile wiêc test SSNIP daje odpowiedŸ na pytanie, czy wzrost cen (DP) wp³ynie
na liczbê sprzedawanych dóbr (us³ug), analiza elastycznoœci poka¿e, jak zmiana
ta prze³o¿y siê na przychody przedsiêbiorstwa. Wykorzystanie tego podejœcia
pozwala przeprowadziæ krytyczn¹ ocenê strat (critical loss analysis) oraz krytyczn¹ ocenê elastycznoœci (critical elasticity analysis). W pierwszym przypadku
okreœla siê procentowy spadek sprzeda¿y, który wywo³uje negatywny efekt dla
zyskownoœci firmy. Je¿eli wiêc spadek sprzeda¿y jest wiêkszy ni¿ poziom straty
krytycznej, oznacza to, ¿e firma zanotuje spadek zyskownoœci, a tym samym
potencjalny rynek w³aœciwy powinien byæ dalej rozszerzany. W sytuacji odwrotnej nale¿y ograniczaæ zasiêg rynku w³aœciwego. W badaniu trzeba tak¿e
9

10

Okreœlenie to wywodzi siê od sprawy firmy DuPoint dotycz¹cej rynku celofanu. D. Kostecka-Jurczyk, Determination of the relevant market as a criterion of assessment of concentration effects in the practise
of antitrust authorities, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics”, http://www.degruyter.com/view/j/wrlae.2012.2.issue-2/wrlae-2013-0014/wrlae-2013-0014.xml [dostêp: 25.05.2015].
Por. M. Ivaldi, S. Lörincz, A Full Equilibrum Relevant Market Test: Application to Computer Servers,
http://idei.fr/sites/default/files/medias/doc/conf/csi/papers_2005/ivaldi.pdf [dostêp: 27.03.2017].
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uwzglêdniæ zmianê poziomu przeciêtnego kosztu zmiennego (AVC) wynikaj¹c¹
ze spadku sprzeda¿y.
DP

Strata krytyczna =
DP +

P - AVC

× 100

P

Badanie krytycznej elastycznoœci sprowadza siê natomiast do oceny, czy rzeczywista elastycznoœæ cenowa przedsiêbiorstwa pozwoli³aby hipotetycznemu
monopoliœcie wygenerowaæ wzrost zysku w wyniku ma³ego, ale znacz¹cego
wzrostu cen.
Elastycznoœæ krytyczna =

1 + DP
P - VC
P

+ DP

Je¿eli wiêc elastycznoœæ cenowa hipotetycznego monopolisty jest wy¿sza ni¿
elastycznoœæ krytyczna, wtedy wzrost cen powodowa³by straty zyskownoœci.
Oznacza³oby to, ¿e na rynku wci¹¿ istniej¹ substytuty analizowanego produktu,
a zatem rynek w³aœciwy mo¿e byæ rozszerzany. Wskazuje siê jednoczeœnie, ¿e
s³aboœci¹ powy¿szych analiz poziomów krytycznych jest pominiêcie elastycznoœci
krzy¿owej, zw³aszcza w przypadku definiowania rynku w³aœciwego przy analizie po³¹czeñ przedsiêbiorstw11.
Istotnym problemem w przeprowadzaniu takich testów jak np. SSNIP czy
FERM jest dostêpnoœæ danych dotycz¹cych cen. Jako alternatywê mo¿na wskazaæ tutaj wiêc podejœcie Elzinga-Hogarty (E-H) do wyznaczania geograficznego
rynku w³aœciwego (tzw. test przep³ywu towarów – product movement test)12. Analizuje siê tu przep³ywy towarów lub klientów (np. w przypadku rynku us³ug)
pomiêdzy regionami. Na podstawie danych iloœciowych ocenia siê, czy istotna
czêœæ towarów przep³ywa pomiêdzy regionami. W tym wypadku pod uwagê
bierze siê cztery parametry: produkcjê, konsumpcjê, eksport i import. Je¿eli oba
regiony nale¿¹ do jednego geograficznego rynku w³aœciwego, nast¹pi przep³yw
towarów lub us³ug (klientów lub us³ugobiorców), a tym samym bêdzie istnieæ
konkurencja. W pierwszej kolejnoœci w ramach testu LIFO (little in from outside)
jest wyznaczany obszar geograficzny dzia³ania przedsiêbiorstwa wskazuj¹cy na
„silny rynek” obejmuj¹cy 90% klientów oraz „s³aby rynek” obejmuj¹cy 75%
klientów (najczêœciej jednak uwaga koncentruje siê na silnych rynkach13).
11

12

13

Por. P. Mohindra, Quantitative Applications in Determinantion of Relevant Market for Competition
Assessment with Special Emphasis on Econometric Techniques, http://cci.gov.in/images/media/Research
Reports/pranav_20090127141530.pdf [dostêp: 27.03.2017], s. 32.
Por. M. Kostic, Testing the boundries of the relevant market in the competition policy, „Economic Horizons” 2014, Vol. 16, No. 1, http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2014_1/
EN/Milan_Kostic_EN.pdf [dostêp: 22.05.2014].
H.E. Frech III, J. Langenfeld, R.F. McCluer, Elzinga-Hogarty Tests and Alternative Approaches for Market
Share Calculations in Hospital Markets, „71 Antitrust Law Journal” 2004, No. 3, s. 927.
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Nastêpnie badanie testem LOFI (little out from inside) identyfikuje, jak¹ czêœæ
potencjalnych klientów z wyznaczonego wczeœniej obszaru obs³uguje dane
przedsiêbiorstwo. Je¿eli w obydwu przypadkach badany udzia³ zewnêtrznych
przedsiêbiorstw nie przekracza 10%, oznacza to, ¿e nie istnieje istotny wp³yw
konkurencji na funkcjonowanie danego rynku. Tym samym badane przedsiêbiorstwa – konkurenci – nale¿¹ do osobnych geograficznych rynków w³aœciwych14. Odnosz¹c przedstawione podejœcie do mo¿liwoœci aplikacyjnych w sektorze
transportu, mo¿na wskazaæ na kwestiê mobilnoœci us³ug. Wysoka mobilnoœæ bêdzie determinowaæ wzrost zasiêgu geograficznego rynku w³aœciwego, natomiast
niska znacz¹co go ograniczaæ. Z drugiej strony zasiêg rynku w³aœciwego dla
us³ug transportowych bêdzie zwi¹zany z tzw. dostêpnoœci¹. Przyk³adem mog¹
byæ w tym wypadku terminale w portach morskich, które dziêki dobrze rozwiniêtym zapleczowym po³¹czeniom infrastrukturalnym zwiêksz¹ zasiêg swojego
geograficznego rynku w³aœciwego. W literaturze geograficzny rynek w³aœciwy,
na którym okreœlony port morski (terminal) ma pozycjê dominuj¹c¹, jest nazywany bezspornym zapleczem portowym. Uwzglêdniaj¹c jednak realia gospodarcze, mo¿na jednoznacznie wskazaæ, ¿e tego typu zaplecze jest bardzo ograniczone, co nale¿y odczytaæ jako wysoki stopieñ konkurencyjnoœci rynków us³ug
portowych15.
Delimitacja rynków w³aœciwych mo¿e byæ równie¿ oparta o metody i techniki ekonometryczne, gdzie badaniu podlegaj¹ wielkoœci, relacje oraz dynamika
okreœlonych parametrów. Kluczowym obszarem dzia³añ jest w tym przypadku
analiza cen rynkowych okreœlonych produktów, jednak¿e podejœcie to wymaga
wykorzystania kilku technik, m.in.:
– analizy korelacji cen wskazuj¹cej na istnienie zale¿noœci pomiêdzy cenami16,
– testu przyczynowoœci Grangera, który bazuj¹c na poziomie korelacji, identyfikuje kierunek oddzia³ywañ (przyczynowoœci zmian)17,

14

15

16

17

P. Mohindra, Quantitative Applications in Determinantion of Relevant Market for Competition Assessment with Special Emphasis on Econometric Techniques...
Por. A.S. Grzelakowski, Rynki us³ug portowych (funkcjonowanie, wartoœciowanie, regulacja), Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1983.
Je¿eli pomiêdzy dwoma produktami (produktem sprzedawanym w dwóch regionach) wystêpuje
wysoka wartoœæ wspó³czynnika korelacji cen (najczêœciej jest wykorzystywany wskaŸnik korelacji
Pearsona), mo¿na wskazaæ, ¿e s¹ one sprzedawane na jednym rynku w³aœciwym.
Badanie polega na identyfikacji wp³ywu jednej ceny na drug¹ (przyczynowoœæ jednokierunkowa)
lub wzajemnej ich zale¿noœci (przyczynowoœæ dwukierunkowa). Je¿eli wiêc jedna cena (X) wp³ywa
na drug¹ cenê (Y), mo¿na na podstawie przesz³ych wartoœci ceny X wskazaæ z wy¿szym prawdopodobieñstwem poziom ceny Y. Jeœli dwa produkty nale¿¹ do tego samego rynku w³aœciwego,
bêd¹ silnie oddzia³ywaæ na swoje ceny.
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– analizy co-integracji (co integration/cointegration analysis) wskazuj¹cej na mechanizm transmisji cen pomiêdzy produktami/regionami18,
– hedonistycznej analizy cen (hedonic price analysis), identyfikuj¹cej wp³yw
zmian jakoœci na poziom cen19.
Bior¹c pod uwagê przedstawione metody i narzêdzia delimitacji rynku w³aœciwego, nale¿y jeszcze raz podkreœliæ dwa aspekty. Pierwszym jest fundamentalne
znaczenie kwestii substytucyjnoœci popytowej i poda¿owej, drugim – specyficzne,
mikroekonomiczne podejœcie do badañ. W praktyce bowiem wyznaczanie rynku w³aœciwego koncentruje siê na jednym (badanie przypadków nadu¿ywania
pozycji dominuj¹cej) lub dwóch przedsiêbiorstwach (badanie efektów integracji
przedsiêbiorstw). Tym samym wskazywanie rynków w³aœciwych na poziomie
mezoekonomicznym jest obarczone pewnym b³êdem. Dodatkowo charakter
rynków transportowych, determinowany g³ównie wysok¹ mobilnoœci¹ œwiadczonych us³ug, powoduje dodatkow¹ trudnoœæ w delimitacji rynków w³aœciwych, co w pewien sposób wymusza przyjêcie za³o¿eñ upraszczaj¹cych –
zw³aszcza w doniesieniu do geograficznych rynków w³aœciwych.

Zakoñczenie
Przedstawione w artykule metody i techniki delimitacji rynków w³aœciwych
pozwalaj¹ na wyodrêbnienie poszczególnych jednostek badawczych, które
w nastêpnym etapie mog¹ byæ poddane szczególnym analizom mikroekonomicznym. Jest to wiêc pierwszy, ale niew¹tpliwie niezbêdny krok na drodze badania struktur konkurencyjnych rynków. Odnosz¹c powy¿sze do dzia³alnoœci
transportowej, mo¿na wskazaæ, ¿e jej specyfika powoduje ograniczon¹ aplikowalnoœæ okreœlonych technik, szczególnie z uwagi na jej przestrzenny charakter.
Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê na wynikaj¹ce z metod specyficzne podejœcie do analiz rynków, w których zwyczajowo przyjmowane w ekonomice
transportu kryteria ró¿nicowania, takie jak struktura ga³êziowa czy technologiczna, maj¹ drugorzêdne znaczenie.

18

19

Zak³ada siê tutaj, ¿e na rynku zintegrowanym (w³aœciwym) bêdzie nastêpowaæ szybkie dostosowywanie siê (wyrównywanie) cen. W praktyce wiêc szacuje siê czas potrzebny na powrót do
poziomu stabilnoœci (równowagi) cen po wywo³anym tam wstrz¹sie. Na rynku w³aœciwym bêdzie
istnieæ wiêc d³ugookresowa stabilnoœæ cen.
Analizie podlegaj¹ ceny produktów, których jakoœæ zmienia siê w czasie z uwagi na rozwój technologiczny, zmianê jego postrzegania (kryteria subiektywne) czy dodatkowe opcje oferowane razem z produktem. Hedonistyczna analiza cen jest to wiêc szczególny rodzaj badania regresji,
w którym eliminuje siê wp³yw zmian jakoœciowych pomiêdzy produktami. W rezultacie pozostaje
cena „standardowego” produktu, któr¹ mo¿na wykorzystaæ do przeprowadzenia innych analiz
cenowych.
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ENPV JAKO NARZÊDZIE OCENY
KOSZTÓW I KORZYŒCI W INWESTYCJACH
INFRASTRUKTURALNYCH W TRANSPORCIE
Streszczenie: Artyku³ podejmuje problem wykorzystania zaktualizowanej wartoœci
ekonomicznej netto (ENPV) w ocenie kosztów i korzyœci transportowych inwestycji
infrastrukturalnych. Wskazuj¹c na teoretyczne podstawy metody, ugruntowanej
w teorii dobrobytu, podkreœliæ nale¿y jej rolê w ocenie spo³eczno-ekonomicznych rezultatów projektów transportowych. ENPV pozwala na ocenê roz³o¿onych w czasie strumieni przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych z inwestycj¹ i oszacowanie jej efektywnoœci
w wymiarze spo³ecznym. Zakres i sposób oceny poszczególnych przep³ywów pieniê¿nych s¹ przedmiotem rozwa¿añ, prowadz¹cych do wskazania ograniczeñ aplikacyjnych metody. Dyskusji poddano krytyczne elementy ENPV, takie jak: zakres uwzglêdnianych strumieni przep³ywów pieniê¿nych, horyzont czasowy oceny, rolê stopy dyskontowej i metodologiê wyceny wartoœci nie wyra¿onych bezpoœrednio monetarnie,
w tym kosztów i korzyœci u¿ytkowników i œrodowiska. W konsekwencji mo¿na wnioskowaæ, ¿e niezbêdne s¹ dalsze studia, dotycz¹ce poprawy kluczowych mechanizmów ENPV, jednak¿e metoda pozostaje wci¹¿ najlepiej umocowanym teoretycznie
i przetestowanym praktycznie narzêdziem badania efektywnoœci projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportu.
S³owa kluczowe: ENPV, ekonomia dobrobytu, dobro publiczne, analiza kosztów i korzyœci, ocena inwestycji infrastrukturalnych w transporcie

ENPV IN COST-BENEFIT ANALYSIS OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE PROJECTS
Summary: The paper deals with the different aspects of ENPV use within cost-benefit
analysis of transport infrastructure investment projects. It shows the theoretical background of the method which is well rooted in close to 200 years of economic thought
and represents welfare economics. The idea of social costs and benefits of transport
infrastructure gives it foundation. Different monetary values representing social costs
and benefits of infrastructure investments are analysed. The scope and method of inclusion of those monetary cash flows are shown. Similarly the conditions for practical
1
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application of ENPV are recognized and discussed in detail providing for the role of
time horizon, monetary value of various non-monetary factors, pricing etc. The resulting picture of the application process for ENPV use emerges with the final conclusion being that the method needs improvement but not replacement.
Keywords: ENPV, welfare economics in transport sector, cost-benefit analysis in transport infrastructure projects

Wstêp
Prosta ocena finansowa nie mo¿e byæ podstaw¹ do podejmowania decyzji
o przyjêciu b¹dŸ odrzuceniu przedsiêwziêæ o charakterze infrastrukturalnym.
Dlatego do oceny inwestycji, których specyfik¹ jest: charakter obiektów u¿ytecznoœci publicznej, du¿y zasiêg przestrzennego oddzia³ywania, du¿y wp³yw na
kszta³towanie ¿ycia spo³eczno-gospodarczego kraju i regionów, kluczowe
znaczenie ma efektywnoœæ ekonomiczna. Do grupy tego typu inwestycji bez
w¹tpienia nale¿¹ transportowe przedsiêwziêcia infrastrukturalne, generuj¹ce
szeroki wachlarz efektów zewnêtrznych – m.in. œrodowiskowych, regionalnych, aglomeracyjnych. Uwzglêdnienie tych efektów w oszacowaniu op³acalnoœci projektów infrastrukturalnych jest podstaw¹ rozszerzenia oceny finansowej
(która najczêœciej wykazuje brak efektywnoœci tego typu inwestycji) i podejmowania decyzji inwestycyjnych na bazie wyników oceny ekonomicznej. Temu
celowi s³u¿y pokazanie roli ENPV (economic net present value) w szerszym kontekœcie oceny kosztów i korzyœci (cost-benefit analysis – CBA) inwestycji poprzez
nakreœlenie teoretycznego umocowania metody w ekonomii dobrobytu i wskazanie na jej szczegó³owe charakterystyki i aspekty aplikacyjne. Wspó³czeœnie
wykonywane oceny kosztów i korzyœci projektów transportowych niemal zawsze wykorzystuj¹ ENPV. Pomimo niedoskona³oœci metody i problemów z jej
praktyczn¹ aplikacj¹ wydaje siê, ¿e wspó³czesne badania w zakresie ekonomiki
transportu powinny d¹¿yæ raczej do jej poprawy, eliminacji problemów aplikacyjnych, a nie rezygnacji z jej stosowania. Jest to bowiem metoda maj¹ca solidne
podstawy teoretyczne, dobrze ju¿ rozpoznana i rozumiana przez dokonuj¹cych
ocen inwestycji transportowych, wreszcie – wbrew niedoskona³oœciom – najbardziej efektywna spoœród stosowanych w sektorze.

1. Ekonomiczne podstawy oceny kosztów i korzyœci inwestycji
Z filozofii ekonomicznego myœlenia i g³ównych zasad ekonomii wynika koniecznoœæ porównywania korzyœci i kosztów przedsiêwziêæ nie tylko inwestycyjnych. Aby ka¿da decyzja by³a efektywna, czyli powodowa³a najlepsz¹ alokacjê
rzadkich zasobów, to na ka¿dym szczeblu gospodarowania trzeba z jednostki
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zasobu uzyskaæ tak wiele, jak to tylko mo¿liwe2. Decydenci podejmuj¹ decyzje
inwestycyjne w odniesieniu do prywatnych zasobów oraz – co bardziej skomplikowane – do wyborów publicznych, aczkolwiek etapy procesu decyzyjnego
obejmuj¹ te same kwestie (okreœlenie celu analizy kosztów i korzyœci, identyfikacjê kosztów i korzyœci przedsiêwziêcia, kwantyfikacjê rozpoznanych kosztów
i korzyœci, ich wycenê pieniê¿n¹, uwzglêdnienie rozk³adu w czasie poszczególnych kosztów i korzyœci, przyjêcie formu³y porównania kosztów i korzyœci, ustalenie kryteriów wyboru, ocenê i wybór rozwi¹zania). Celem tego punktu jest
przegl¹d dorobku ekonomii dobrobytu w zakresie wyboru publicznego w sferze
inwestycji pod k¹tem uwzglêdniania intensywnoœci preferencji wyborców.
Ocena kosztów i korzyœci jest podstawow¹ metod¹ wyboru publicznego, stosowan¹ do wartoœciowego wyra¿ania tych wielkoœci ekonomicznych, dla których nie istniej¹ lub s¹ niesprawne rynki niektórych sk³adników kosztów lub
korzyœci. Chodzi tu o szeroki kontekst oceny, tj. z uwzglêdnieniem wp³ywu
na œrodowisko przyrodnicze i kulturowe cz³owieka oraz zjawiska spo³eczno-ekonomiczne towarzysz¹ce inwestycjom z wyboru publicznego. U³omnoœæ
pos³ugiwania siê nieobiektywnymi kategoriami przy wycenie zjawisk wp³ywa
na dobrobyt spo³eczny, bêd¹cy abstrakcyjnym ujêciem nadwy¿ki, a ta jest istot¹
efektywnoœci. Na koncepcjê nadwy¿ki, tj. korzyœci mierzonych sum¹, p³acon¹
w warunkach doskona³ego ró¿nicowania cen, jako pierwszy – ju¿ w XIX w. –
zwróci³ uwagê Jules Dupuit przy okazji budowy mostów i innych prac publicznych. Za miarê u¿ytecznoœci infrastruktury uzna³ nadwy¿kê korzyœci nad
kosztami lub op³atami ponoszonymi przez u¿ytkownika3. Analizê kosztów
i korzyœci mo¿na uznaæ za metodê alternatywn¹ do g³osowania wiêkszoœciowego, którego intencj¹ jest uwzglêdnienie si³y przekonañ obywateli co do
przewidywanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych w drodze przetargu publicznego. Ponadto CBA pozwala unikn¹æ nieprzechodnioœci, która pojawia siê przy
g³osowaniu wiêkszoœciowym wskutek manipulowania porz¹dkiem obrad4. Miara intensywnoœci preferencji opiera siê na oszacowaniu, ile ludzie gotowi byliby
zap³aciæ za ró¿ne rozwi¹zania inwestycyjne5.
2
3

4

5

N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia, t³um. B. Czarny et al., PWE, Warszawa 2009, s. 33–53.
Dupuit, Jules, International Encyclopedia of the Social Sciences, http://www.encyclopedia.com/socialsciences [dostêp: 8.12.2016].
Kenneth J. Arrow przeprowadzi³ w 1951 r. matematyczny dowód, ¿e bez wzglêdu na rodzaj mechanizmu decyzyjnego wybór spo³eczny nie mo¿e byæ jednoczeœnie demokratyczny i racjonalny.
Jeœli wszystkie preferencje indywidualne licz¹ siê tak samo (i przy za³o¿eniu jeszcze innych aksjomatów: przechodnioœci, niedyktatorskiego charakteru, niezale¿noœci od innych, nieistotnych wariantów, nieograniczonego zakresu), wybór spo³eczny musi byæ albo nieracjonalny, albo narzucony jednym przez drugich. Jest to tzw. twierdzenie Arrowa o niemo¿noœci. Za sw¹ pracê Arrow
otrzyma³ w 1972 r. Nagrodê Nobla w dziedzinie ekonomii. K.J. Arrow, Social Choice and Individual
Values, John Wiley and Sons, New York–London–Sydney 1963. W polskiej literaturze problem
przedstawi³ M.M. Kamiñski, Twierdzenie Arrowa: przyk³ad zastosowania metody aksjomatycznej w naukach spo³ecznych, „Studia Socjologiczne” 1994, nr 3–4.
R.H. Frank, Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie by³o, t³um. E., T. Wojtych, GWP, Gdañsk 2007, s. 693.
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Pod koniec ubieg³ego wieku stworzono mechanizmy sk³aniaj¹ce ludzi do
ujawniania preferencji6. Wœród nich za przydatne zosta³y uznane sonda¿e opinii publicznych, przy czym ich wyniki powinny byæ traktowane z nale¿yt¹
ostro¿noœci¹. Wynika to czêsto z tendencji przeszacowania korzyœci, a niedoszacowania kosztów przedsiêwziêæ bêd¹cych przedmiotem wyboru publicznego.
Odzwierciedla to zasadê „coœ za coœ” (trade off), gdy respondenci nie s¹ konfrontowani z rzeczywist¹ koniecznoœci¹ rezygnacji z jednego dobra na rzecz
uzyskania innego, zw³aszcza kiedy nie musz¹ za nie p³aciæ. Gdy wyra¿ana opinia o potrzebie dostarczenia np. infrastruktury wp³ywa na wysokoœæ nale¿nej
kwoty za jej dostarczenie, stymuluje to do zani¿ania zapotrzebowania na takie
dobro do stosunku do rzeczywistych potrzeb.
Mechanizm ekonomiczny zaprojektowany na osi¹gniêcie po¿¹danego wyniku,
np. maksymalizacjê efektywnoœci poprzez odpowiedni wybór i realizacjê inwestycji, musi byæ oparty na zaprojektowaniu regu³ gry, które do niego doprowadz¹. Konstrukcji mechanizmu d¹¿¹cego do ujawniania preferencji, u¿ytecznych
dla wyboru inwestycji publicznych (w tym infrastrukturalnych), podjêli siê niezale¿nie William Vickrey, Edward H. Clarke i Theodore Groves. Ich ustalenia,
znane jako mechanizm VCG7, to po³¹czenie aukcji drugiej ceny Vickreya i podatku Clarke’a-Grovesa, czyli zwyciêzcy licytacji p³ac¹ wysokoœæ szkód lub strat,
jakie wyrz¹dzaj¹ spo³eczeñstwu swoim wyborem. Efektywnoœæ jest maksymalizowana, gdy¿ wszyscy „gracze” raportuj¹ maksymalne wyp³aty bez wzglêdu na
wybór wyp³aty pozosta³ych graczy, a ka¿dy z nich p³aci koszt spo³eczny równy
spowodowanym szkodom. W rezultacie mechanizmu op³at VCG zwyciêzcy
p³ac¹ drug¹ najwy¿sz¹ z³o¿on¹ ofertê, a przegrani nie p³ac¹ w ogóle. Wynik jest
efektywny, jeœli u¿ytkownicy s¹ gotowi zap³aciæ wiêcej ni¿ wartoœæ inwestycji.
Wprawdzie mechanizm sk³ania do ujawniania rzeczywistych preferencji, lecz
nie prowadzi do rozwi¹zania Pareto optymalnego ze wzglêdu na obci¹¿enie
podatkiem za dostarczenie dobra publicznego tzw. osób dominuj¹cych. W ten
sposób mo¿e siê zdarzyæ, ¿e efektywny projekt inwestycyjny nie zostanie zbilansowany bud¿etowo, gdy¿ mechanizm nie wymusza jednoczeœnie efektywnoœci i zrównowa¿enia bud¿etowego.
Nowy mechanizm ujawniania preferencji zaproponowa³ noblista (2001 r.),
Joseph E. Stiglitz8. Podobnie jak Erik Lindahl wychodzi od pionowego sumowa6

7

8

Podwaliny teorii ujawniania preferencji stworzy³ Erik R. Lindhal w 1919 r. (tzw. równowaga Lindhala zapewniaj¹ca efektywnoœæ dostaw dóbr publicznych), znaczny wk³ad do dorobku wniós³
laureat nagrody Nobla (w 1972 r.) W. Vickrey (aukcja Vickrey’a), a jego teoriê rozwinêli E. Clarke
i T. Groves (podatek Clarke’a–Grovesa). W. Vickrey, Counterspeculation, Auctions, and Competitive
Sealed Tenders, „The Journal of Finance” 1961, Vol. 16, Iss. 1, s. 8–37; E. Clarke, Multipart Pricing of
Public Goods, „Public Choice” 1971, Vol. 11, s. 17–33; T. Groves, Incentives in Teams, „Econometrica”
1973, Vol. 41, Iss. 4, s. 617–631.
H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs œredni – ujêcie nowoczesne, t³um. S.R. Domañski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 720–727.
J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, t³um. R. Rapacki et al., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 217–220.
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nia ujawnionych popytów indywidualnych na dobro publiczne (z w³¹czeniem
osób niezainteresowanych jego dostarczeniem), lecz odmiennie formu³uje
regu³ê zobowi¹zañ podatkowych poszczególnych ludzi. Mechanizm polega na
wniesieniu dodatkowych op³at (równych indywidualnym kosztom krañcowym)
za wiêksz¹ iloœæ produkcji dobra od dostarczonej przez rz¹d, jeœli korzyœci krañcowe u¿ytkowników s¹ wy¿sze. Stiglitz przekonuje, ¿e ka¿demu op³aca siê
ujawniaæ swój popyt na dobro publiczne i ¿e mo¿liwa jest do uzyskania równowaga jako optimum Pareta.
Wci¹¿ poszukuje siê mechanizmów ujawniania preferencji w odniesieniu do
iloœci dostarczonych dóbr publicznych (inwestycje w makroskali). Ich niefunkcjonalnoœæ jednak¿e ci¹gle jest argumentem za podejmowaniem decyzji inwestycyjnych wynikaj¹cych z g³osowania.
Znajomoœæ preferencji spo³ecznych pozwala uzasadniæ jakoœciowo regulatorowi publicznemu podjêcie inwestycji, lecz niezbêdna jest równie¿ ocena iloœciowa,
tj. czy korzyœci z jej realizacji przewy¿szaj¹ koszty. Analiza kosztów i korzyœci
mo¿e korzystaæ z sytemu cen, jeœli ten dzia³a prawid³owo, czyli odzwierciedla
krañcowe korzyœci i koszty, zakoñczenie inwestycji nie wp³ywa na zmianê cen,
co najczêœciej wystêpuje przy projektach inwestycyjnych o charakterze lokalnym. W pozosta³ych wypadkach kryterium wyboru wariantu inwestycji opiera
siê na maksymalizacji ca³kowitych korzyœci netto, a wiêc kwoty, któr¹ konsumenci (u¿ytkownicy) sk³onni byliby zap³aciæ za dostarczenie dobra nad rzeczywistymi kosztami jego produkcji (w teorii ekonomii tak definiuje siê nadwy¿kê
konsumenta). Kategoriami wystêpuj¹cymi w praktyce podejmowania decyzji
inwestycyjnych na podstawie CBA s¹ przychody z eksploatacji inwestycji oraz
koszty bezpoœrednie budowy, koszty operacyjne i ewentualne, dodatkowe koszty
zwi¹zane z koniecznoœci¹ podwy¿ki podatków, niezbêdn¹ do sfinansowania inwestycji. Kilkudziesiêcioletnie stosowanie tego kryterium wyboru inwestycji to
ci¹g³e zmaganie siê z wycen¹ czasu (wybór poziomu spo³ecznej stopy dyskontowej), rodzajami korzyœci i kosztów, które bezwzglêdnie trzeba uwzglêdniæ, aby
zapewniæ kompletnoœæ analizy, metodami ich pomiaru, okresem eksploatacji inwestycji, wreszcie identyfikacj¹ ograniczeñ, gdy nie istniej¹ realne mo¿liwoœci
osi¹gniêcia maksimum dobrobytu spo³ecznego w ca³ej gospodarce. Integraln¹
czêœæ CBA stanowi ocena ryzyka przedsiêwziêcia inwestycyjnego. W wyborze
inwestycji o charakterze publicznym przydatna jest koncepcja ekwiwalentu
pewnoœci, która wskazuje wariant o najni¿szej stopie zwrotu. Im warianty bardziej obarczone ryzykiem, chocia¿ o tej samej wartoœci ekwiwalentu pewnoœci,
tym wiêksze korzyœci – w postaci wy¿szej premii za ryzyko – s¹ oczekiwane9.
W inwestycjach publicznych jednak¿e premia za ryzyko powinna byæ ujemna,
gdy projekty inwestycyjne nie maj¹ porównywalnych odpowiedników rynko9

J. Hirshleifer, A. Glazer, D. Hirshleifer, Price Theory and Applications. Decisions, Markets, and Information, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 308–312.
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wych, a s³u¿¹ obni¿eniu ryzyka ponoszonego przez mieszkañców, poniewa¿ s¹
oni sk³onni zap³aciæ za jego neutralizacjê. Gdy rz¹d, rozdzielaj¹c ryzyko na ca³¹
ludnoœæ, nie koreluje uzyskanych korzyœci z dochodami z innych Ÿróde³ (s¹ niezale¿ne od sytuacji gospodarczej), nie powinien naliczaæ premii za ryzyko10.
Niekiedy zastrze¿enia do metody wynikaj¹ z tego, ¿e CBA nie uwzglêdnia
w wystarczaj¹cym stopniu interesów ludzi niezamo¿nych, gdy¿ ta grupa
spo³eczna, nawet jeœli posiada zdecydowane przekonania, to za nimi nie kryje
siê odpowiednio wysoka wartoœæ gotowoœci do zap³acenia, np. za zrealizowanie
po¿¹danej inwestycji. Problem zazwyczaj jest rozwi¹zywany za pomoc¹ kompensaty, wprawdzie niekoniecznie wyp³acanej poszkodowanym ka¿dorazowo,
ale przy zastosowaniu oceny kosztów i korzyœci mo¿liwe jest dochodzenie do
rozwi¹zañ lepszych dla ka¿dej strony zaanga¿owanej w realizacjê inwestycji.
Chodzi g³ównie o kryterium kompensacyjne (Kaldor-Hicks test), z którego wynika, ¿e wzrost dobrobytu spo³ecznego jest mo¿liwy, jeœli korzyœci poprawiaj¹cych
swoj¹ sytuacjê przewy¿szaj¹ straty pozosta³ych podmiotów11. Takie okolicznoœci
wystêpuj¹ najczêœciej podczas wyboru inwestycji o charakterze publicznym.
Ponadto wybór oparty na teœcie Kaldora-Hicksa mo¿e prowadziæ do optymalnego wyboru w rozumieniu Pareta, gdy¿ zapewnia poprawê korzyœci (sytuacji gospodarczej) wszystkich uczestników – nie tylko bezpoœrednio zainteresowanych –
chocia¿ niedokonywanej za pomoc¹ rzeczywistych transferów12.
Pomimo niezbêdnoœci korzystania z interdyscyplinarnego podejœcia w analizie kosztów i korzyœci, które wymaga uwzglêdnienia dorobku kilku dyscyplin
nauk ekonomicznych, politologii i socjologii ekonomicznej, jest ona przede
wszystkim praktycznym sposobem oceny przydatnoœci projektów inwestycyjnych w d³ugim okresie. Jej znaczenie praktycznie podkreœla wypracowanie procedur i technik obni¿aj¹cych ryzyko strat inwestycji zaprojektowanych na makroskalê.

3. Strumienie przep³ywów pieniê¿nych w transportowych
inwestycjach infrastrukturalnych
Podstaw¹ konstrukcji modelu oceny efektywnoœci inwestycji infrastrukturalnych jest zidentyfikowanie generowanych przez nie rezultatów oraz oszacowanie wynikaj¹cych z nich strumieni przep³ywów pieniê¿nych. Z punktu widzenia spo³ecznego optymalizacja decyzji wyboru najlepszego projektu skutkuje
nie tylko wzrostem efektywnoœci, ale równie¿ zmniejszeniem kosztów zaniechania,
i dlatego istotn¹ przes³ank¹ ustalania priorytetów projektów inwestycyjnych
10
11

12

J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego…, s. 348–349.
A.K. Dasgupta, D.W. Pearce, Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice, Macmillan, London 1978,
s. 55–57.
Ibidem, s. 57–61.

ENPV jako narzêdzie oceny kosztów i korzyœci w inwestycjach...

147

powinno byæ zidentyfikowanie wszystkich rezultatów generowanych przez inwestycje infrastrukturalne. Obiektywne przedstawienie sytuacji decyzyjnej wymaga przeanalizowania wszystkich oddzia³ywañ pozytywnych i negatywnych, co oznacza, ¿e w przypadku oceny inwestycji infrastrukturalnych nie
mo¿na analizy ograniczaæ tylko do jej efektu rzeczowego, wyra¿onego przyrostem d³ugoœci odcinków dróg ko³owych, linii kolejowych, infrastruktury portowej itp. Przyrost ten jest podbudow¹ s³u¿¹c¹ osi¹ganiu efektów produkcyjnych
i ekologicznych w dzia³alnoœci sektora transportu oraz ca³ej gospodarki, dlatego analizê nale¿y rozszerzyæ o identyfikacjê i kwantyfikacjê tych efektów. W trakcie przeprowadzania analizy kosztów i korzyœci, wszêdzie, gdzie jest to mo¿liwe,
przypisuje siê wartoœæ pieniê¿n¹ wszystkim kosztom i korzyœciom finansowym, gospodarczym i spo³ecznym, przez ca³y cykl ¿ycia projektu.
W praktycznym ujêciu analiza ekonomiczna jest prowadzona poprzez skorygowanie wyników analizy finansowej (przyk³adowo w Polsce korekta obejmuje
efekty fiskalne, efekty zewnêtrzne oraz ceny rozrachunkowe)13. Identyfikacjê
strumieni pieniê¿nych generowanych przez projekty infrastrukturalne nale¿y
rozpocz¹æ od oszacowania przep³ywów pieniê¿nych uwzglêdnianych w wyliczeniu wskaŸników efektywnoœci finansowej, które obejmuj¹ nastêpuj¹ce kategorie finansowe: przychody, wartoœæ rezydualn¹, koszty operacyjne, zmiany
w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach), nak³ady odtworzeniowe w ramach projektu, nak³ady inwestycyjne na
realizacjê projektu14. Podstaw¹ do przeprowadzenia analizy ekonomicznej s¹
wy¿ej wymienione przep³ywy, które nastêpnie koryguje siê o strumienie pieniê¿ne wynikaj¹ce z15:
– efektów fiskalnych (transferów) – odliczenie podatków poœrednich uwzglêdnianych w cenach w analizie finansowej; odliczenie subwencji i wp³at (VAT
i akcyza) maj¹cych charakter wy³¹cznie przekazu pieniê¿nego – tzw. czystych p³atnoœci transferowych przekazywanych przez podmioty publiczne na
rzecz osób fizycznych (np. p³atnoœci z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych);
uwzglêdnienie w cenie tych konkretnych podatków poœrednich/subwencji/
dotacji, które maj¹ za zadanie zmieniæ efekty zewnêtrzne (nale¿y unikaæ
13

14
15

Wytyczne w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generuj¹cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 18.03.2015, s. 7.
Ibidem, s. 68.
Rozporz¹dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiaj¹ce
szczegó³owe zasady wykonania rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/
2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postêpów, formatu dokumentu s³u¿¹cego przekazywaniu informacji na temat du¿ych projektów, wzorów wspólnego planu dzia³ania, sprawozdañ
z wdra¿ania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarz¹dczej,
strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyœci, a tak¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdañ z wdra¿ania w ramach celu „Europejska wspó³praca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015).
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podwójnego liczenia, przyk³adowo jako podatek w³¹czony do danej ceny
oraz jako szacunkowy zewnêtrzny koszt œrodowiskowy),
– efektów zewnêtrznych – uwzglêdniaj¹cych ustalenie wartoœci negatywnych
i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyœci zewnêtrznych); je¿eli wyra¿enie ich za pomoc¹ wartoœci pieniê¿nych jest niemo¿liwe,
nale¿y skwantyfikowaæ je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakoœciowej,
– przekszta³ceñ z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe (ukryte) – w celu
uwzglêdnienia czynników mog¹cych oderwaæ ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskona³oœci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepe³na informacja itp.; przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu zapewnienie, ¿e te ostatnie bêd¹ odzwierciedla³y koszt alternatywny wk³adu w
projekt oraz gotowoœæ klienta do zap³aty za produkt koñcowy (np. gdy wynagrodzenie finansowe nie odzwierciedla alternatywnego kosztu pracy, nale¿y skorygowaæ je do poziomu wynagrodzenia ukrytego tzw. shadow wage).
Porównanie strumieni pieniê¿nych uwzglêdnianych w ocenie efektywnoœci
ekonomicznej i finansowej przedstawiono na rysunku 1.
Analizê rysunku 1 mo¿na odnieœæ do wyk³adni unijnej, która zak³ada trzy
warunki brzegowe dla generowania strumieni pieniê¿nych w ocenie ekonomicznej projektów transportowych16:
– analiza koncentruje siê na efektach inwestycji z perspektywy dobrobytu,
a nie samego beneficjenta, tzn. wy³¹cza siê przychody osi¹gane przez beneficjenta, lecz nie wy³¹cza siê oszczêdnoœci kosztów, jeœli wyst¹pi¹ wskutek realizacji projektu,
– analiza obejmuje tylko efekty bezpoœrednie projektu, tj. jego wymierne korzyœci dla uczestników rynku transportowego oraz dla œrodowiska naturalnego i bytowego cz³owieka. Dodatkowo mo¿na uwzglêdniæ inne rezultaty
(np. w zatrudnieniu), ale tylko wtedy, gdy mo¿na je przypisaæ bezpoœrednio
do projektu. Natomiast (ze wzglêdu na ograniczenia metodologiczne) nie
uwzglêdnia siê efektów rozproszonych w gospodarce, takich jak efekty mno¿nikowe czy nowo utworzone miejsca pracy w otoczeniu projektu,
– analiza koncentruje siê na zgeneralizowanych kosztach transportu i mo¿liwych do wyra¿enia w wartoœciach pieniê¿nych kosztach zewnêtrznych œrodowiskowych. Zgeneralizowane koszty transportu obejmuj¹: popyt istniej¹cy,
popyt prze³o¿ony z alternatywnych dróg transportowych (ang. diverted traffic),
popyt wygenerowany (ang. induced traffic). Œrodowiskowe koszty zewnêtrzne obejmuj¹ koszty wypadków, zanieczyszczenia œrodowiska i efektów cieplarnianych oraz koszty ha³asu na terenach zurbanizowanych.
16

J. Archutowska et al., Najlepsze praktyki w analizach kosztów i korzyœci projektów transportowych wspó³finansowanych ze œrodków unijnych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 2014,
s. 16–17.
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Ocena ekonomiczna

Ocena finansowa

FRR/c, FNPV/c

FRR/k, FNPV/k

– przychody

– przychody

– wartoœæ rezydualna

– wartoœæ rezydualna

– koszty operacyjne

– koszty operacyjne

– nak³ady odtworzeniowe

– nak³ady odtworzeniowe

– nak³ady inwestycyjne
(bez nieprzewidzianych wydatków)

– koszty finansowania
– sp³aty kredytów
– wk³ad prywatny

ERR, ENPV

– zgeneralizowane koszty transportu
i wyra¿one w jednostkach pieniê¿nych
efekty zewnêtrzne
– wartoœæ rezydualna
– koszty operacyjne
– nak³ady odtworzeniowe
– nak³ady inwestycyjne
(bez nieprzewidzianych wydatków)

FNPV/c (ang. financial net present value) – finansowa zaktualizowana wartoœæ netto z inwestycji; FRR/c (ang. financial [internal] rate of return) – finansowa wewnêtrzna stopa zwrotu z inwestycji dla przep³ywów wyznaczonych do
wyliczenia FNPV/c; FNPV/k (ang. financial net present value ) – finansowa zaktualizowana wartoœæ netto z kapita³u;
FRR/k (ang. financial [internal] rate of return) – finansowa wewnêtrzna stopa zwrotu z kapita³u dla przep³ywów
finansowych wyznaczonych do wyliczenia FNPV/k; ENPV (ang. economic net present value) – ekonomiczna zaktualizowana wartoœæ netto; ERR (ang. economic [internal] rate of return]) – ekonomiczna wewnêtrzna stopa zwrotu.

Rysunek 1. Porównanie strumieni pieniê¿nych uwzglêdnianych w ocenie efektywnoœci
ekonomicznej i finansowej
ród³o: Opracowanie w³asne.

W praktyce przy opracowaniu strumieni pieniê¿nych w unijnej perspektywie finansowej 2014–2020 wykorzystuje siê krajowe wytyczne dla transportowych projektów infrastrukturalnych. W Polsce s¹ to wskazania zawarte m.in.
w Niebieskich Ksiêgach opracowanych dla poszczególnych ga³êzi transportu17.
Rodzaj i zakres uwzglêdnionych przep³ywów pieniê¿nych maj¹ kluczowe
znaczenie dla wyliczonej wartoœci wybranego miernika efektywnoœci projektu.
Z tego wzglêdu istotnego znaczenia nabiera odpowiednie oszacowanie zidentyfikowanych strumieni pieniê¿nych w ca³ym okresie ¿ycia przedsiêwziêcia inwestycyjnego przy uwzglêdnieniu wa¿nych za³o¿eñ z punktu widzenia realizacji inwestycji (prognozy popytu, stan koniunktury gospodarczej, przewidywane
zmiany w technice, sytuacja na rynku pracy, konkurencja itd.). Istotny dla ograniczenia ryzyka b³êdnego szacunku jest równie¿ dobór metody szacowania
kosztów:
– na podstawie kosztów historycznych,
– na podstawie analizy porównawczej rzeczywistych kosztów jednostkowych
innego projektu o podobnej charakterystyce,
– z wykorzystaniem zarówno analizy historycznej, jak i analizy porównawczej,
– w stosunku do nak³adów inwestycyjnych na œrodki trwa³e,
– na podstawie wielkoœci zalecanych okreœlonych na podstawie ekspertyz.
17

Niebieska Ksiêga. Sektor kolejowy. Infrastruktura Kolejowa, Jaspers, Warszawa 2015; Niebieska Ksiêga.
Infrastruktura drogowa, Jaspers, Warszawa 2015; Niebieska Ksiêga. Sektor Transportu Publicznego
w miastach, aglomeracjach, regionach, Jaspers, Warszawa 2015.
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W przypadku du¿ych projektów, do których niew¹tpliwie nale¿¹ transportowe projekty infrastrukturalne, obowi¹zkowe jest przeprowadzenie pe³nej analizy kosztów i korzyœci18. W odniesieniu do korzyœci, niedaj¹cych siê zmierzyæ
w jednostkach pieniê¿nych, zaleca siê przeprowadzenie analizy jakoœciowej
i iloœciowej poprzez opisanie wszystkich istotnych œrodowiskowych, gospodarczych i spo³ecznych efektów generowanych przez inwestycjê.

3. Uwarunkowania praktycznej aplikacji metody ENPV
w ocenie transportowych inwestycji infrastrukturalnych
Aplikacja metody ENPV do oceny inwestycji transportowych odbywa siê
w ramach wyceny kosztów i korzyœci inwestycji. Poszczególne strumienie
przep³ywów pieniê¿nych generowane przez projekt s¹ porównywane w odniesieniu do wieloletnich prognoz. Typowe strumienie przep³ywów pieniê¿nych
dotycz¹ kosztów u¿ytkowania infrastruktury, kosztów u¿ytkowników, kosztów
wypadków, emisji do œrodowiska, kosztów czasu. Aplikacja ENPV jako miernika
strumieni pieniê¿nych zarówno kosztów, jak i spodziewanych korzyœci projektów odbywa siê w sposób zdefiniowany w sformalizowanych instrukcjach
prowadzenia oceny. S¹ to przede wszystkim unijny podrêcznik oceny kosztów
korzyœci19 i instrukcje krajowe.
Podstawowe zmienne do oceny efektywnoœci inwestycji wynikaj¹ z zastosowania wzoru obliczeniowego ENPV:
n

ENPV = å

t= 0

NB t - NC
( 1 + r)

t

gdzie:
r – stopa dyskonta,
NB – korzyœci netto,
NC – koszty netto,
t – okres oceny.

18

19

Art. 101 e. rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiaj¹ce wspólne przepisy dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).
Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for
Pre-Accession, European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/
cost/guide2008_en.pdf [dostêp: 14.12.2016].

ENPV jako narzêdzie oceny kosztów i korzyœci w inwestycjach...

151

Kluczowy jest te¿ wybór sposobu przedstawienia poszczególnych wartoœci
sk³adowych NB i NC w aktualnych cenach rynkowych lub zmiennych-korygowanych. Wybór jednego z wariantów powinien byæ spójny dla wszystkich rozpatrywanych przep³ywów pieniê¿nych. Ceny rynkowe mo¿na stosowaæ przede wszystkim w gospodarkach, gdzie nie ma zbyt wielu czynników
zaburzaj¹cych funkcjonowanie mechanizmu cenowego. W praktyce jest to rzadkie – czêsto wystêpuje progresywne opodatkowanie, sta³e kursy walutowe, niska elastycznoœæ rynku pracy itd. Stosowanie cen zmiennych ma antycypowaæ
przewidywane zmiany cen czynników determinuj¹cych wartoœæ strumieni
pieni¹dza wykorzystywanych w wyliczeniu ENPV. W rachunkach w zakresie
inwestycji transportowych korekty najczêœciej dotycz¹ p³ac, cen materia³ów budowlanych, kursów walutowych i poziomu inflacji. Jeœli jednak prowadzone s¹
w d³ugiej perspektywie czasowej, zasadne jest stawianie pytañ o trafnoœæ prognoz wp³ywaj¹cych na zmiany wy¿ej wymienionych determinant. W Europie
do krajów stosuj¹cych w ocenie projektów infrastrukturalnych ceny sta³e nale¿¹
Hiszpania i Niemcy, zaœ ceny zmienne stosuj¹ Szwecja czy Holandia. System
mieszany jest u¿ywany w Wielkiej Brytanii i czêœciowo w Polsce (choæ dla
wiêkszoœci strumieni pieniê¿nych w Polsce obowi¹zuj¹ ceny sta³e).
Inn¹ problematyczn¹ wartoœci¹ jest horyzont czasowy prowadzonej oceny
strumieni pieniê¿nych. W myœl wytycznych Banku Œwiatowego 25 lat to okres
uznany za wystarczaj¹cy19, z tym, ¿e znów w praktykach krajowych mo¿na doszukaæ siê du¿ego zró¿nicowania. Przyk³adowo w Szwecji typowe s¹ oceny
40–60-letnie, w Niemczech czy Holandii zakres ten jest nawet szerszy – od 10 do
a¿ 100 lat. Prognozowanie przysz³ych strumieni pieniê¿nych w takiej perspektywie staje siê problematyczne.
Jednym z kluczowych problemów prowadzenia oceny z wykorzystaniem
ENPV jest zakres i sposób w³¹czenia poszczególnych strumieni przep³ywów
pieniê¿nych reprezentuj¹cych poszczególne koszty i korzyœci. Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji (nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z projektem, przygotowaniem placu budowy, wykupem gruntów, zakupem materia³ów i inne
bezpoœrednio ponoszone w trakcie budowy) s¹ wprost raportowane wed³ug
wartoœci pieniê¿nych. Natomiast w przypadku kosztów i korzyœci u¿ytkowników i œrodowiska problematyczny mo¿e byæ sposób wyliczenia strumieni
przep³ywów dla wielkoœci czêsto nie wyra¿onych bezpoœrednio w pieni¹dzu.
Dyskontowane wartoœci strumieni, stanowi¹cych ró¿nicê miêdzy NB i NC,
wynikaj¹ z porównania wariantu zero – sytuacji bez inwestycji, z wariantem inwestycyjnym (lub kilkoma wariantami inwestycyjnymi). Istnieje domniemanie,
¿e realizacja projektu infrastrukturalnego powinna przynosiæ korzyœci dla u¿ytkowników i spo³eczeñstwa. Dlatego strumienie pieniê¿ne przypisywane poszczególnym kosztom generowanym w kolejnych latach funkcjonowania in19

Handbook on Economic Analysis of Investment Operations, World Bank, Washington 1998.
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westycji powinny byæ ni¿sze ni¿ generowane w przypadku hipotetycznej
sytuacji braku realizacji inwestycji. O ile strumienie pieniê¿ne zwi¹zane z kosztami utrzymania, odnów i kosztami operacyjnymi s¹ wyra¿one bezpoœrednio
w pieni¹dzu, podobnie zreszt¹ jak niektóre koszty u¿ytkowników infrastruktury (np. paliwo, ogumienie itd.), to koszty spo³eczne ju¿ nie. Przep³ywy reprezentuj¹ce spodziewane korzyœci ze zmniejszenia emisji do œrodowiska, oszczêdnoœci czasu czy zmniejszenia liczby wypadków wymagaj¹ przekszta³cenia
w wartoœci monetarne. Aby je wyliczyæ, niezbêdne jest pos³u¿enie siê ide¹ cen
cieni (ang. shadow pricing). Sposób przekszta³cania mo¿e opieraæ siê na koncepcji
sk³onnoœci do zap³aty (ang. willingness to pay). U¿ytkownicy transportu mog¹
wyceniæ, ile s¹ sk³onni zap³aciæ za np. skrócenie czasu podro¿y o x minut.
Problemem jest jednak to, ¿e odpowiedzi uzyskane od ró¿nych u¿ytkowników
infrastruktury, w ró¿nym czasie, w ró¿nych lokalizacjach bêd¹ bardzo rozbie¿ne, a ponadto – w prowadzonych badaniach ankietowych – jedynie deklaratywne. W praktyce indywidualna wartoœæ czasu jest zmienna nawet dla tego samego u¿ytkownika postawionego wobec ró¿nych alternatyw transportowych,
w ró¿nych porach dnia i tygodnia, a tak¿e w zale¿noœci od celu przemieszczenia.
Z tego powodu wszelkie uzyskane wyniki z koniecznoœci maj¹ formê uœrednieñ,
obrazuj¹cych przeciêtn¹ (deklarowan¹!) wartoœæ czasu w typowej podro¿y. Stosowanie tych wartoœci w konkretnej sytuacji transportowej, w odniesieniu do zlokalizowanej i maj¹cej okreœlone charakterystyki infrastruktury jest wiêc obarczone znacznym b³êdem szacunkowym.
Z podobnymi trudnoœciami prowadz¹cy kalkulacjê ENPV bêdzie spotyka³
siê, wprowadzaj¹c do oceny strumienie pieniê¿ne reprezentuj¹ce straty w œrodowisku naturalnym. Wartoœci uœrednionych kosztów zewnêtrznych generowanych w sektorze transportu, takich jak ha³as czy emisje zanieczyszczeñ do atmosfery, zosta³y zebrane m.in. w projekcie HEATCO (Harmonised European
Approaches for Transport Costing and Project Assessment)21, a tak¿e unijnym podrêczniku oceny kosztów zewnêtrznych transportu22. Domniemane korzyœci, wynikaj¹ce ze zmniejszenia emisji, powinny prowadziæ do poprawy jakoœci ¿ycia,
redukcji liczby zachorowañ, jednak wartoœci tych nie sposób powi¹zaæ jednoznacznie wy³¹cznie z redukcj¹ intensywnoœci transportu. Podobnie jak przy wycenie wartoœci czasu, oszacowane wartoœci monetarne strumieni pieniê¿nych
maj¹ wiêc charakter przeciêtnych, wyidealizowanych kosztów jednostkowych,
w dodatku reprezentuj¹cych tak¿e inne ni¿ transportowe efekty œrodowiskowe.
Problemem jest i to, ¿e choæ oceny strumieni pieniê¿nych reprezentuj¹cych
koszty œrodowiskowe wybiegaj¹ kilkadziesi¹t lat poza horyzont zakoñczenia budowy infrastruktury, jednostkowe wartoœci uœrednione proponowane w ocenie
21

22

Raport projektu HEATCO: P. Bickel et al., HEATCO deliverable 5. Proposal for harmonized guidelines,
University of Stuttgart, Stuttgart 2006.
M. Maibach et al., Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Produced within the
study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport (IMPACT), CE Delft 2008.
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s¹ sta³e. Rodzi to wraz z up³ywem czasu rozbie¿noœci miêdzy wyidealizowan¹ –
modelow¹ a faktyczn¹ ocen¹ inwestycji. Wyrazem tego s¹ pojawiaj¹ce siê narodowe dokumenty, które proponuj¹ zrewidowane wartoœci kosztów, czy wreszcie aktualizacja unijnego podrêcznika wyceny23.
Analogicznej trudnoœci dostarcza szacowanie strumieni przep³ywów pieniê¿nych reprezentuj¹cych koszty wypadków. W tym celu mo¿na pos³u¿yæ siê stawkami ubezpieczeniowymi jako noœnikami wartoœci strat materialnych i zdrowotnych. Niemniej, pomijaj¹c ju¿ sam problem zasadnoœci ekonomicznej wyceny
wartoœci zdrowia i ¿ycia (np. ze wzglêdów etycznych), nale¿a³oby dysponowaæ
wartoœciami produktywnoœci zatrudnionych w poszczególnych dzia³ach gospodarki wraz z prognozami jej zmian w perspektywie wieloletniej. Obliczenia
takie maj¹ tak¿e charakter przybli¿ony, nie rozró¿nia siê bowiem zindywidualizowanej produktywnoœci sektorów, zak³ada siê pe³ne zatrudnienie i sta³oœæ
zatrudnienia w bran¿ach. Wartoœci te s¹ w rzeczywistoœci du¿o bardziej zró¿nicowane ni¿ przyjmowane uœrednienia.
Oddzielnym problemem jest kwestia w³¹czenia w zakres analizowanych
strumieni przep³ywów pieniê¿nych generowanych w sposób poœredni. Szersze
efekty ekonomiczne (ang. WEE – wider economic effects) z regu³y nie s¹ rozpatrywane w ramach kalkulacji ENPV projektów transportowych. Tocz¹ca siê obecnie
dyskusja nad uwzglêdnianiem tych dodatkowych przep³ywów pieniê¿nych
wskazuje, ¿e czêsto ujemna wartoœæ ENPV, uzyskiwana w ramach przeprowadzonej tradycyjnej, zawê¿onej, analizy uleg³aby poprawie. WEE maj¹ przewa¿nie
postaæ dodatkowych korzyœci ekonomicznych (ang. WEB – wider economic benefits) ze wzglêdu na przewagê pozytywnych efektów poœrednich zwi¹zanych
z budow¹ infrastruktury transportu24. Przyk³adowo budowa nowej drogi zwiêksza wartoœæ gruntów, sprzyja lokalizacji przemys³u, us³ug, handlu. Wtórnie wystêpuj¹ pozytywne efekty po stronie zatrudnienia, wzrostu PKB itp.
Aktualnym kierunkiem rozwoju metodologii oceny projektów inwestycyjnych w infrastrukturze transportu jest poszerzenie i udoskonalenie oceny z wykorzystaniem ENPV. Poprawa jakoœci wyceny strumieni przep³ywów pieniê¿nych i eliminacja identyfikowanych w tym zakresie problemów jest jednym
z kluczowych warunków poprawy systemu oceny inwestycji w infrastrukturze
transportu. Natomiast rezygnacja z wykorzystania ENPV, pomimo problemów aplikacyjnych, jest ma³o prawdopodobna, g³ównie dlatego, ¿e nie ma dobrze rokuj¹cej
alternatywnej metody, nadaj¹cej siê do zastosowania w sektorze transportu.

23

24

A. Korzhenevych et al., Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report, European
Commission, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, London 2014.
P. Borkowski et al., Deliverable 4.3: Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture
Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment. Report for European Commission Directorate General for Research and Innovation, Brussels 2014.
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Zakoñczenie
Ze wzglêdu na specyfikê transportowych inwestycji infrastrukturalnych nie
mo¿na odnieœæ oceny efektywnoœci przedsiêwziêæ inwestycyjnych tylko do wymiaru finansowego. Problemem w prostej ocenie efektywnoœci inwestycji infrastrukturalnych jest generowanie efektów zewnêtrznych po stronie kosztów i korzyœci, jak równie¿ pe³nienie funkcji u¿ytecznoœci publicznej oraz zaliczanie
w wiêkszoœci przypadków inwestycji infrastrukturalnych w transporcie do dobra publicznego. Ocena efektywnoœci finansowania transportowych inwestycji
infrastrukturalnych wymaga wiêc zintegrowanego podejœcia, uwzglêdniaj¹cego
nie tylko wymiar finansowy i ekonomiczny, lecz równie¿ ocenê realizacji celów
œrodowiskowych i spo³ecznych. Narzêdziem dobrze integruj¹cym rozproszone
strumienie przep³ywów pieniê¿nych reprezentuj¹ce ró¿norodne koszty i korzyœci spo³eczne jest ENPV. Metoda opiera siê na teoretycznych podstawach ekonomii dobrobytu, wypracowanych i ugruntowanych w teorii ekonomii w ci¹gu dwóch
stuleci rozwoju myœli ekonomicznej. Jest ona rezultatem tego nurtu ekonomii,
który podnosi znaczenie efektów projektów inwestycyjnych nie tylko w w¹skim
zakresie, ale i w wymiarze spo³ecznym. Zakres strumieni pieniê¿nych, jakie powinny byæ uwzglêdniane w ocenie projektów transportowych, stanowi rezultat wieloletnich rozwa¿añ ekonomistów dzia³aj¹cych w sektorze. Aktualnie stosowany
obejmuje nie tylko strumienie zwi¹zane bezpoœrednio z przedsiêwziêciem inwestycyjnym czy generowane wprost w sektorze transportu, ale i strumienie odpowiadaj¹ce efektom zewnêtrznym, np. œrodowiskowym. Stosowanie ENPV nie
jest pozbawione wad, aplikacja narzêdzia powoduje liczne pytania o zasadnoœæ
uwzglêdniania lub nieuwzglêdniania poszczególnych strumieni przep³ywów
pieniê¿nych, mechanizm wyceny wartoœci nie przedstawionych monetarnie,
horyzont czasowy itd. ENPV jednak¿e jest wci¹¿ najbardziej efektywnym sposobem obliczania kosztów i korzyœci transportowych projektów inwestycyjnych
charakteryzuj¹cych siê odroczonymi w czasie rezultatami. Z tego wzglêdu nale¿y d¹¿yæ przede wszystkim do poprawy efektywnoœci metody przez eliminacjê b³êdów, poprawê metodologii przekszta³cania wartoœci niemonetarnych na
pieniê¿ne, lepszej reprezentacji szerszych efektów ekonomicznych. Warto zauwa¿yæ, ¿e aktualnie nie istnieje alternatywna metoda oceny efektywnoœci inwestycji transportowych, która mia³aby równie mocne podstawy teoretyczne
i by³a poparta znacznym doœwiadczeniem praktycznym.
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BADANIA WARTOŒCI CZASU TRANSPORTU
JAKO NARZÊDZIE OCENY INWESTYCJI
INFRASTRUKTURALNYCH W TRANSPORCIE
Streszczenie: Wycena ekonomicznej wartoœci czasu w transporcie to istotny element
wspó³czesnej ekonomiki transportu. Druga po³owa XX w. to czas, w którym badania
skoncentrowane na próbach takiej wyceny zaczê³y na sta³e wpisywaæ siê w ekonomiczn¹ teoriê u¿ytecznoœci krañcowej, a analizy oparte na metodzie preferencji wyra¿onych i ujawnionych sta³y siê Ÿród³em wiedzy o pieniê¿nej wartoœci trudnego do
wyceny czasu podró¿y. Choæ obecnie wiele krajów od lat aktualizuje badania dotycz¹ce wartoœci czasu w transporcie, wykorzystanie wyników tych badañ wydaje siê
ograniczone g³ównie do oceny inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, chocia¿
wiedza o potencjalnych oszczêdnoœciach wynikaj¹cych ze skracania czasu przemieszczenia mo¿e byæ cenna równie¿ dla szerokiego grona przedstawicieli strony popytowej i poda¿owej ca³ego rynku transportowego.
S³owa kluczowe: wartoœæ czasu transportu, wartoœæ oszczêdnoœci czasu, niezawodnoœæ czasu w transporcie, preferencje wyra¿one, preferencje ujawnione

RESEARCH ON THE VALUE OF TIME
AS A TOOL FOR EVALUATION
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
Summary: Estimation of the value of travel time is an important part of researches in
the field of transport economics. This kind of analysis had been introduced into an economic theory of marginal utility in the second half of the XX century. Despite the fact
that the time is a non-monetary factor which is hard to be estimated as a monetary
value, researches based on a stated and revealed preferences helped to develop some
methods of this estimation. A lot of countries have been making analysis of the value of
travel time for many years, developing and bringing up to date the effects of their researches. The problem which concern almost all these reports and guidance systems is
that the researches results are not used by all of potentially interested groups such as
passengers, cargo gestors, transport policy makers etc. Nevertheless the main usage of
these effects is visible in an evaluation of transport infrastructure investments.
Keywords: value of travel time, value of travel time savings, reliability of travel time,
stated preferences, revealed preferences
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Wstêp
Badania naukowe, których celem jest wycena ekonomicznej wartoœci czasu
w transporcie, teoretycznie mog¹ s³u¿yæ niejednej grupie podmiotów tworz¹cych systemy transportowe oraz w nich funkcjonuj¹cych. Korzyœci z wiedzy
o wartoœci czasu transportu, wartoœci oszczêdnoœci wynikaj¹cych z jego skracania
czy wartoœci niezawodnoœci czasu przede wszystkim powinny byæ odczuwane
przez u¿ytkowników – pasa¿erów i gestorów ³adunków. Nie pomijaj¹c tego, ¿e
funkcjonowanie systemów transportowych zale¿y przede wszystkim od decydentów w zakresie polityki transportowej i inwestycji w infrastrukturê transportu
oraz zarz¹dców tej infrastruktury czy przewoŸników dzia³aj¹cych na rynku
transportowym, nale¿y uznaæ wszystkie wymienione grupy za potencjalnych
beneficjentów efektów badañ skupiaj¹cych siê na wycenie wartoœci czasu. Warto
zatem przyjrzeæ siê, czy w praktyce wyniki tego typu analiz s¹ wykorzystywane
przez teoretycznie zainteresowane nimi gremia. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne zwi¹zane z problematyk¹ wyceny
wartoœci czasu w transporcie, zestawiono wnioski z wyselekcjonowanych badañ
nad wartoœci¹ czasu wykonywanych na potrzeby poszczególnych krajów,
a w ostatniej jego czêœci skupiono siê na przedstawieniu najczêstszego sposobu
wykorzystywania wyników omawianych opracowañ – ocenach inwestycji infrastrukturalnych w transporcie.

1. Wycena ekonomicznej wartoœci czasu w transporcie
Ekonomiczna wartoœæ czasu (VOT – ang. value of time) i jej wycena to przedmiot intensywnych badañ i analiz w dziedzinie ekonomiki transportu. Wiedza
o wartoœci czasu poœwiêcanego na przemieszczenie stanowi podstawê dla decyzji oraz zachowañ pasa¿erów i gestorów ³adunków, decydentów w sferze polityki transportowej. Jest ona równie¿ istotnym elementem oceny op³acalnoœci inwestycji infrastrukturalnych w transporcie oraz modelowania popytu na us³ugi
transportowe2. Wynika to z faktu, ¿e wyznaczona wartoœæ czasu w transporcie
to informacja o wartoœci czasu utraconego na przemieszczenie, a co za tym idzie –
o potencjalnych oszczêdnoœciach, jakie wynikaj¹ ze skracania czasu podró¿y.
Ekonomiczn¹ wartoœæ czasu uznaje siê za kategoriê kosztów transportu. Sama
wycena omawianej wartoœci nie jest natomiast ³atwym przedsiêwziêciem, a istniej¹ce metody takiej estymacji podlegaj¹ ci¹g³ym aktualizacjom i modyfikacjom3.
2

3

K.A. Small, Valuation of travel time, „Economics of Transportation” 2012, Vol. 1, Iss. 1, http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S2212012212000093 [dostêp: 20.12.2016], s. 2.
Transportation Cost and Benefit Analysis II – Travel Time Costs, Victoria Transport Policy Institute,
2012, http://www.vtpi.org/tca/tca0502.pdf [dostêp: 20.12.2016], s. 2.
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Punktem wyjœciowym dla szacowania wartoœci czasu jest koniecznoœæ sprowadzenia czasu wyra¿anego w jednostkach niemonetarnych do wartoœci wyra¿onej w pieni¹dzu. W zwi¹zku z powy¿szym za zagadnienie problematyczne
w procesie analizowanej wyceny uznaje siê wyznaczanie wartoœci czasu wolnego,
a stosunkowo ³atwiejsze – wartoœci czasu pracy. Pracodawca wartoœciuje czas
pracy zatrudnionego wed³ug stawki wynagrodzenia, dlatego w najprostszym
ujêciu w celu oszacowania wartoœci czasu pracy (przyk³adowo poœwiêconego na
transport) przyrównuje siê go do stawki p³ac4. Czas wolny natomiast nie jest porównywalny do ¿adnej wartoœci rynkowej.
Liczne modele w³¹czaj¹ce czynnik czasu w ekonomiczn¹ teoriê u¿ytecznoœci
krañcowej, które pocz¹wszy od lat 60. XX w., proponowali m.in. Gary Becker,
Bruce Johnson, C. Oort, Allan DeSerpa, Keneth Small, Reuben Gronau czy Sergio Jara-Diaz5, uwzglêdniaj¹ aspekt czasu wolnego w kontekœcie szacowania
wartoœci czasu ogó³em. Niemniej jednak w wielu pozycjach literatury poœwiêconej ekonomice czasu wolnego podkreœla siê, ¿e oszczêdnoœci wynikaj¹ce ze
skracania czasu podró¿y odbywanych w czasie wolnym to tylko teoretycznie
stosunek krañcowej u¿ytecznoœci zamiany czasu poœwiêcanego na transport na
czas wolny do krañcowej u¿ytecznoœci dochodu. W praktyce takie podejœcie jest
zaburzone wieloma czynnikami ogó³em zwi¹zanymi z subiektywnym odczuwaniem i wartoœciowaniem przez pasa¿erów oraz gestorów ³adunków korzyœci
wynikaj¹cych z oszczêdnoœci czasu (VTTS – ang. value of travel time savings) lub
kosztów zwi¹zanych z jego (nadmiern¹) utrat¹ na ró¿nych etapach procesu
transportowego6.
W zwi¹zku w powy¿szym w praktyce, w celu okreœlenia wartoœci czasu wolnego poœwiêcanego na transport, powszechnie stosowane s¹ techniki badañ
zwi¹zane z teori¹ preferencji ujawnionych i preferencji wyra¿onych. Preferencje ujawnione (RP – ang. revealed preference) to dane historyczne, pozyskiwane
na podstawie analizy rzeczywistych decyzji konsumentów. Preferencje wyra¿one (SP – ang. stated preference) dotycz¹ natomiast danych zgromadzonych a priori
za pomoc¹ sonda¿y poœrednich lub bezpoœrednich i odnosz¹ siê do hipotetycznych zachowañ rynkowych konsumentów7. Metoda preferencji ujawnionych
ma zastosowanie przy okreœlaniu wzorców zachowañ u¿ytkowników transportu takich jak wybór trasy czy ga³êzi transportu. Chocia¿ pozwala ona na analizê
faktycznych zachowañ konsumentów, nie umo¿liwia jednak bezb³êdnej specyfikacji i pomiaru zmiennych objaœniaj¹cych. Ró¿norodnoœæ sposobów przemiesz4

5

6

7

I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa
1976, s. 192.
S. Jara-Diaz, Transport economic theory, Emerald Group Publishing Limited, Universidad de Chile,
Santiago 2008, s. 68.
R. Batley, J. Iaird, Theory and practice of valuating travel time savings, prezentacja – materia³y konferencyjne, Institute for Transport Studies, University of Leeds 2012.
A.I. Szymañska, Badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem kompozycyjnej metody badañ MDPREF,
„Marketing i Rynek” 2011, nr 10, s. 1.
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czania oraz wielowymiarowe zró¿nicowanie tych alternatyw wymusza podejmowanie prób badania hipotetycznych wyborów u¿ytkowników transportu –
ich potencjalnych zachowañ (w tym wartoœciowania czasu podró¿y i przewozu). Z tego wzglêdu w badaniach dotycz¹cych VOT i VTTS szeroko jest wykorzystywana metoda preferencji wyra¿onych. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e
podczas gdy pozwala ona na precyzyjniejsz¹ specyfikacjê i pomiar zmiennych
objaœniaj¹cych, jest obarczona ryzykiem zaistnienia b³êdów zwi¹zanych z potencjalnie nierealistyczn¹ prognoz¹ zachowañ wyra¿an¹ przez samych respondentów. Obecnie do badañ nad wartoœci¹ czasu w transporcie wykorzystuje siê
równie¿ obie opisane metody jednoczeœnie, stosuj¹c przyk³adowo kwestionariusze, dziêki którym s¹ pozyskiwane informacje o hipotetycznych czynnikach
wp³ywaj¹cych na faktyczne zachowania i wybory u¿ytkowników transportu8.
Celowoœci badañ nad VOT oraz VTTS upatruje siê m.in. w mo¿liwoœci generowania oszczêdnoœci – zarówno w odczuciu indywidualnych u¿ytkowników
transportu, jak i z szerszej perspektywy ca³ych systemów transportowych, których jakoœæ funkcjonowania w sposób bezpoœredni wp³ywa na gospodarowanie
w miastach, regionach i krajach. Wci¹¿ zwiêkszaj¹ca siê popularnoœæ motoryzacji indywidualnej, intensyfikacja mobilnoœci spo³eczeñstw oraz rozwój handlu
elektronicznego to tylko niektóre przyczyny kongestii transportowej, która generuje ponadwymiarowe i niechciane straty czasu w transporcie.
Nawi¹zuj¹c do powy¿szych spostrze¿eñ, warto podkreœliæ, ¿e najnowsze badania nad wartoœci¹ czasu w transporcie coraz czêœciej skupiaj¹ siê m.in. na wycenie wartoœci niezawodnoœci (wiarygodnoœci) czasu podró¿y (ang. reliability of
travel time), któr¹ okreœla siê jako miarê dyspersji rozk³adu tego czasu9. Uzasadnieniem prób szacowania omawianej wartoœci niezawodnoœci jest to, ¿e w warunkach przewidywanej kongestii (np. w zazwyczaj obarczonych tym problemem centrach miast) istotny wp³yw na decyzje pasa¿erów ma ich wiedza
o ryzyku wyst¹pienia ponadwymiarowej utraty czasu podczas planowanej podró¿y. Taka utrata czasu wi¹¿e siê zazwyczaj ze wzrostem wartoœci czasu przeznaczonego na przemieszczenie i sprawia, ¿e wzrasta wielkoœæ potencjalnych
oszczêdnoœci (VTTS) wynikaj¹cych ze skrócenia czasu przejazdu. Mo¿na zatem
stwierdziæ, ¿e niezawodnoœæ czasu podró¿y, czyli w tym rozumieniu równie¿
jego przewidywalnoœæ, jest miar¹ jakoœci organizacji i zarz¹dzania systemami
transportowymi. Odwrotnoœci¹ niezawodnoœci czasu podró¿y jest jego zmiennoœæ (VOTT – ang. variability of travel time)10.
8

9

10

The Value of Travel Time Savings: Departmental Guidance for Conducting Economic Evaluations, Revision 2,
U.S. Department of Transportation, Washington 2014, https://cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/
USDOT%20VOT%20Guidance%202014.pdf [dostêp: 22.12.2016], s. 9.
Transportation Benefit-Cost Analysis, Travel time reliability, http://bca.transportationeconomics.
org/benefits/travel-time-reliability [dostêp: 22.12.2016].
R.S. Chalumuri, A. Yasuo, Measuring Travel Time Reliability of Road Transportation System. Analysis of
Travel Time Reliability and Modeling Travel Time Variation Under Uncertainties from System of Transportation, VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co. KG, Saarbrücken 2011, s. 2.
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2. Przegl¹d badañ wartoœci czasu w transporcie – wybrane kraje
Wyboru przytoczonych badañ wartoœci czasu w transporcie realizowanych
w poszczególnych krajach dokonano na podstawie dostêpnoœci literatury, istotnoœci wk³adu w ogólny rozwój myœli naukowej na temat wyceny VOT i VTTS
(Wielka Brytania) oraz potrzeby przedstawienia wa¿nych aspektów zwi¹zanych
z procesem wykonywania omawianych badañ. Spektrum interesuj¹cych raportów i przewodników zwi¹zanych z wycen¹ czasu w transporcie jest du¿o szerszy ni¿ przedstawiony w artykule.
W Wielkiej Brytanii badania na szczeblu krajowym s¹ prowadzone ju¿ od
wielu lat. Ostatnie takie studia na zlecenie Departamentu Transportu (odpowiednika ministerstwa) wykona³o konsorcjum, w którym zasadnicz¹ rolê odegra³ Institute of Transport Studies Uniwersytetu w Leeds. Trzeba podkreœliæ, ¿e
pionierskie badania tego typu przeprowadzono w Wielkiej Brytanii ju¿ w latach
60. XX w. Kolejna fala studiów jest datowana na lata 80. i 90. i ju¿ wówczas wyniki tych badañ pos³u¿y³y opracowaniu brytyjskiego systemu o nazwie WebTAG
(Web-based Transport Analysis Guidance), który jest narodowym narzêdziem ocen
transportowych, sk³adaj¹cym siê z oprogramowania i wytycznych dotycz¹cych
modelowania i metod oceny projektów inwestycyjnych w transporcie11. W analizowanym badaniu prowadzonym w latach 2014–2015 zastosowano metodê
preferencji wyra¿onych, przy uwzglêdnieniu ró¿nych ga³êzi transportu, celów
podró¿y oraz dodatkowych czynników w³¹czonych do modelu wp³ywaj¹cych
na zró¿nicowanie wartoœci czasu, czyli dochodów respondenta, rodzaju pracy
zawodowej, a równie¿ cech podró¿owania, np. zat³oczenia w poci¹gu czy kongestii na drogach. G³ówne wyniki badañ przedstawiono w tabeli 1. Pod wzglêdem celów podró¿owania dokonano podzia³u na trzy kategorie: dojazdy do
pracy, inne cele niezwi¹zane z prac¹ oraz podró¿e s³u¿bowe.
W przypadku dojazdów do pracy i celów niezwi¹zanych z prac¹ odleg³oœæ
przejazdu nie ma wiêkszego znaczenia, nie wystêpuje te¿ zró¿nicowanie
ga³êziowe. Oszczêdnoœæ czasu w dojazdach do pracy wyceniono dwukrotnie
wy¿ej w porównaniu z celami niezwi¹zanymi z prac¹. Najwy¿sze wartoœci
osi¹gniêto w przypadku podró¿y s³u¿bowych na du¿e odleg³oœci. Wycena podró¿y poci¹giem jest wy¿sza w porównaniu z podró¿¹ samochodem osobowym.
Interesuj¹ce w tych badaniach jest równie¿ w³¹czenie szacunku zmiennoœci
czasu podró¿y. Przyk³adowo zmiennoœæ czasu podró¿y w przypadku dojazdów
do pracy samochodem osobowym zosta³a skalkulowana na 0,33 œredniego czasu

11

Provision of market research for value of travel time savings and reliability. Non-Technical Summary Report,
Department for Transport, London 2015, https:// www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/470229/vtts-phase-2-report-non-technical-summary-issue-august2015.pdf [dostêp: 20.12.2016].
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podró¿y (tzw. mno¿nik/multiplier). Najwy¿sze mno¿niki dotycz¹ opóŸnieñ
i wynosz¹ ponad 2.
Tabela 1. Wartoœci oszczêdnoœci czasu w transporcie w funtach szterlingach (£)/h

Odleg³oœæ

Dojazdy
do pracy

Inne cele,
niezwi¹zane
z prac¹
zawodow¹

Cele biznesowe

wszystkie ga³êzie
transportu

samochód
osobowy

autobus

Œrednio

18,23

16,64

–

<20 mil

8,31

8,21

–

Od 20 do
100 mil
³100 mil

11,21

5,12

16,05

15,85

–

28,62

25,74

–

inne œrodki
transportu
publicznego

poci¹g
27,61
10,11

8,33

28,99
–

ród³o: Provision of market research for value of travel time savings and reliability. Non-Technical Summary
Report, Department for Transport, London 2015, https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/470229/vtts-phase-2-report-non-technical-summary-issue-august-2015.
pdf [dostêp: 20.12.2016].

W 2012 r. w Holandii ukaza³ siê raport Wartoœæ czasu i jego niezawodnoœci
w transporcie pasa¿erskim i transporcie ³adunków (Values of time and reliability in passenger and freight transport in The Netherlands) sporz¹dzony dla tamtejszego Ministerstwa Infrastruktury i Œrodowiska, zrealizowany przez konsorcjum, w którego sk³ad wchodzi³ m.in. Uniwersytet w Amsterdamie. Obszerny dokument
z równ¹ sobie dok³adnoœci¹ traktuje problematykê wartoœci czasu w obu rodzajach transportu, wykazuj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ rozdzielania tych problemów badawczych w³aœnie w takim uk³adzie. Jest to zwi¹zane z zupe³nie innymi
priorytetami pasa¿erów i gestorów ³adunków, którzy nadaj¹ ró¿ne wagi poszczególnym postulatom przewozowym zwi¹zanym z czasem przemieszczenia.
Badanie holenderskie zosta³o wykonane w celu stworzenia narzêdzi umo¿liwiaj¹cych ocenê op³acalnoœci realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie i zrealizowane przede wszystkim za pomoc¹ metody SP (preferencji wyra¿onych). Po³o¿ono w nim nacisk na wyznaczenie wartoœci VTTS oraz wartoœci
niezawodnoœci czasu, uznaj¹c, ¿e wiedza na temat przewidywalnoœci czasu
transportu jest kluczowa dla podejmowania racjonalnych decyzji w zakresie
przemieszczeñ, a dotychczas zrealizowane badania nie dostarczaj¹ wystarczaj¹cych wytycznych dla rzetelnej analizy tego zagadnienia12.
12

Values of time and reliability in passenger and freight transport in The Netherlands. Report for the Ministry
of Infrastructure and the Environment, Significance, VU University Amsterdam, John Bates Services
2012, www.mkba-informatie.nl/index.php/download_file/force/213/420/ [dostêp: 29.12.2016], s. xii.
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Innym przyk³adem badañ nad wartoœci¹ czasu w transporcie, tym razem pasa¿erskim, s¹ studia opublikowane w 2010 r. w raporcie Instytutu Ekonomiki
Transportu z Oslo. Przedstawione w nim wyniki oraz wnioski to uzupe³nienie
i kontynuacja norweskich analiz problemu wartoœci czasu z wczeœniejszych lat.
Badania te oparto na za³o¿eniu, ¿e wartoœæ czasu podró¿y uzale¿niona jest od
jej d³ugoœci. W omawianym raporcie zmieniono – w stosunku do wczeœniejszych analiz – granicê odleg³oœci kwalifikuj¹c¹ przemieszczenia jako krótko- lub
d³ugodystansowe ze 100 na 50 km, co uznano za podzia³ lepiej odzwierciedlaj¹cy rzeczywiste odczucie pasa¿erów. Zmiana ta spowodowa³a obni¿enie wartoœci czasu zaoszczêdzonego na skracaniu czasu przemieszczenia (spadek VTTS)
w przypadku obu rodzajów podró¿y i wp³ynê³a równie¿ na wartoœæ niezawodnoœci czasu w porównaniu do wyników poprzednich badañ wykonywanych
w Norwegii. Kluczowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest twierdzenie,
¿e wartoœæ czasu podró¿y roœnie wraz ze wzrostem odleg³oœci przemieszczenia13.
W minionej dekadzie interesuj¹ce badania dotycz¹ce wyceny wartoœci czasu
w transporcie by³y realizowane jeszcze m.in. w Szwecji14, Stanach Zjednoczonych Ameryki15, Australii16, Bangladeszu17, jak równie¿ w Polsce18. Do cech
wspólnych wydanych w poszczególnych krajach dokumentów (raportów, przewodników), nale¿y zaliczyæ podkreœlan¹ przez autorów badañ przydatnoœæ wyceny czasu transportu do analiz (czêsto wielokryterialnych) kosztów i korzyœci
wynikaj¹cych z realizacji inwestycji w sektorze transportu. Po drugie badania
oparte s¹ przede wszystkim na metodzie preferencji wyra¿onych. Ponadto –
oprócz wyznaczania VOT i VTTS – coraz czêœciej równie istotna jest wycena
VOR, czyli opisywanego ju¿ w artykule wspó³czynnika niezawodnoœci czasu
podró¿y. Jego wycena to równie¿ czêsto nowy element analiz i badañ, które zazwyczaj stanowi¹ kontynuacjê lub aktualizacjê wczeœniej wykonywanych w poszczególnych krajach (jak np. badanie dotycz¹ce wartoœci czasu w transporcie
kolejowym w Australii przeprowadzane kolejno w latach 1992, 2003 i 2010, gdzie
w najnowszym raporcie dokonano porównania wyników z wymienionych
trzech okresów).

13

14
15

16

17

18

A.H. Halse, S. Flügel, M. Killi, Summary: Value of time, safety and environment in the transport sector –
supplementary study of the values of time, Oslo 2010, https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/
T%C3%98I%20rapporter/2010/1053H-2010/summary.pdf [dostêp: 29.12.2016], s. 1.
Zob. np. M. Landergren et al., VTTV – Value of Transport Time Variability, 2015.
Zob. np. The Value of Travel Time Savings: Departmental Guidance…; Transportation Cost and Benefit
Analysis II – Travel Time Costs…, s. 11–12.
Zob np. N.J. Douglas, G. Karpouzis, Tracking the value of rail time over time, Australasian Transport
Research Forum 2011 Proceedings, Adelaide 2011.
Zob. np. The Value of Time in Least Developed Countries, Department for International Development,
2002.
Zob. np. B. Gorlewski, Preferencje pasa¿erów transportu kolejowego w zakresie sk³onnoœci do p³acenia za
szybk¹ podró¿, „Zeszyty Naukowe Politechniki Œl¹skiej. Seria: Transport” 2013, nr 80.
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3. Wycena kosztów czasu pod k¹tem oceny inwestycji
transportowych
Przegl¹d badañ dotycz¹cych wyceny kosztów czasu w transporcie prowadzi
do wniosku, ¿e ich praktyczne zastosowanie jest ograniczone. Chocia¿ mo¿na
by³oby wskazaæ na istotn¹ rolê czynnika czasu w transporcie – zarówno pasa¿erskim, jak i towarowym – np. z punktu widzenia przewoŸników czy
zarz¹dców transportu publicznego, to jednak o rzeczywistej implementacji szacunku kosztów zwi¹zanych z czasem mo¿na mówiæ jedynie w przypadku oceny
inwestycji transportowych, czyli do analizy kosztów i korzyœci lub rozszerzonej
analizy wielokryterialnej. Na poziomie Unii Europejskiej s¹ opracowywane
cyklicznie (w zwi¹zku z aktualizacjami) wytyczne Komisji Europejskiej w tym
obszarze (ostatni raport jest datowany na grudzieñ 2014 r.19). Wyceny zwi¹zane
z wartoœci¹ czasu pojawiaj¹ siê w tych publikacjach jako jeden z licznych elementów uwzglêdnianych przy wielokryterialnych ocenach dla ró¿nych sektorów gospodarki. W obszarze projektów transportowych obok wartoœci czasu
wycenia siê koszty operacyjne oraz wszystkie sk³adniki kosztów zewnêtrznych.
Warto ponadto zauwa¿yæ, ¿e wartoœæ czasu w transporcie jest te¿ badana poprzez pryzmat waluacji kosztów zewnêtrznych. W tym zakresie mamy tak¿e do
czynienia z licznymi przewodnikami, wœród których w skali badañ europejskich
najistotniejszy jest aktualizowany w 2014 r. przewodnik na temat kosztów
zewnêtrznych w transporcie20. Sk³adnik czasu jest tu ujêty w dwóch obszarach:
kongestii drogowej oraz wykorzystania ograniczonych zasobów w transporcie
regularnym (koszty alternatywne opóŸnieñ, strat czasu).
W ostatnich latach opublikowano równie¿ uzupe³niaj¹ce przewodniki szczegó³owe wykorzystywane przy analizach transportowych inwestycji infrastrukturalnych, w których opracowano odpowiednie podejœcie metodologiczne oraz
wskazano konkretne wytyczne dotycz¹ce wyceny wartoœci zaoszczêdzonego
czasu. Wœród takich wytycznych nale¿y wymieniæ szczególnie raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego21.
Projektem bazowym, który stanowi metodologiczn¹ podstawê aktualnych
wyliczeñ, by³ projekt realizowany na zlecenie Komisji w latach 2005–2006 pod
nazw¹ HEATCO (Harmonising European Approaches for Transport Costing and Project Assessment)22. Celem projektu by³o m.in. stworzenie narzêdzia u³atwiaj¹cego
transfer informacji i kalkulacji z krajów o ugruntowanych tradycjach i bogatych
19

20

21
22

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–
2020, European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy, Brussels 2014.
A. Korzhenevych et al., Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report, European
Commission, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, London 2014.
The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB, European Investment Bank, 2013.
P.Bickel et al., HEATCO deliverable 5. Proposal for harmonised guidelines, University of Stuttgart,
Stuttgart 2006.
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doœwiadczeniach wyceny poszczególnych elementów kosztów do pañstw,
w których takie kompleksowe i regularne badania nie by³y prowadzone. Wœród
pañstw, w których badania w zakresie wartoœci czasu w transporcie prowadzono ju¿ od wielu lat, wskazaæ mo¿na przede wszystkim Wielk¹ Brytaniê, Holandiê, kraje skandynawskie, a spoza Europy Stany Zjednoczone, Australiê czy
Now¹ Zelandiê.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki wartoœci oszczêdnoœci czasu w transporcie
rekomendowanych pod k¹tem oceny inwestycji transportowych (uwzglêdniono wy³¹cznie wartoœci czasu podró¿y w transporcie pasa¿erskim). Obok wartoœci HEATCO i przewodnika UE podano te¿ wytyczne obowi¹zuj¹ce w kilku krajach. Wartoœæ oszczêdnoœci czasu zwykle jest obliczana odrêbnie dla podró¿y
biznesowych (wyjazdy s³u¿bowe), dojazdów do pracy oraz innych celów (zakupy, rekreacja itp.). W tabeli przedstawiono równie¿ wyceniane w ostatnich
latach dodatkowe elementy, czyli niezawodnoœæ oraz komfort i zat³oczenie.
W tych przypadkach do oceny s¹ stosowane najczêœciej mno¿niki odnosz¹ce siê
do wspó³czynników niezawodnoœci i wspó³czynników zat³oczenia (najczêœciej
kalkulowane jako wartoœæ dodatkowa w przypadku miejsc stoj¹cych w œrodku
transportu).
Poza wartoœciami rekomendowanymi na poziomie miêdzynarodowym i wytycznych krajowych w tabeli ujêto te¿ wyniki kompleksowego badania
prowadzonego w ostatnich latach przez zespó³ naukowców z Uniwersytetu
w Leeds (metaanaliza na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego23). Syntezê
wyników opublikowano w 2016 r. w czasopiœmie „Transportation Research Part
A: Policy and Practice”24. W ramach tego dokonano przegl¹du i modelowania
wyników 389 studiów i raportów zawieraj¹cych kalkulacjê wartoœci czasu
w transporcie obejmuj¹cych 26 krajów europejskich i realizowanych w latach
1960–2010 zawieraj¹cych ponad 3000 ró¿nych wyliczeñ. Za pomoc¹ metamodelu,
przy uwzglêdnieniu wskaŸników makroekonomicznych, dokonano obliczeñ
i zarekomendowano wyniki równie¿ dla krajów, w których nie obowi¹zuj¹
oficjalne wyliczenia, oraz wskazano wartoœci odniesienia.
Wyniki metaanalizy podane dla badanych krajów s¹ zbli¿one do wyników
badañ krajowych, co dowodzi wiarygodnoœci i spójnoœci zastosowanej metody.
Dane s¹ przedstawione wed³ug ujednoliconego schematu, co u³atwia te¿ porównanie miêdzy krajami. Istotnym walorem jest wskazanie na zró¿nicowanie
wyceny w zale¿noœci od wystêpowania zjawiska kongestii w poszczególnych
zakresach ruchu.

23

24

M. Wardman et al., European wide meta-analysis of values of travel time. Final report to the European Investment Bank, University of Leeds, Leeds 2012.
M. Wardman et al., Values of travel time in Europe: Review and meta-analysis, „Transportation Research
Part A: Policy and Practice” 2016, Vol. 94, s. 93–111.

VTTS – Podró¿e biznesowe

Niemcy

Wielka Brytania

39,2

VTTS –
Podró¿e
biznesowe

Samochód osob.:
13,9 – M(NK),
19,8 – M(K),
19,3 – MM,
28,2 – kolej,
5,4 – autobus,
51,8 – samolot

Metaanaliza
2016

Samochód osob.:
14,7 – M(NK),
20,9 – M(K),
23,5 (zró¿ni- 20,4 – MM,
cowanie
29,7 – kolej,
ga³êziowe)
5,7 – autobus,
54,6 – samolot

Wytyczne krajowe

Kraj

Przewodnik UE Rekomendacja HEATCO
2014
+ wyceny krajowe

HEATCO
(œrednia UE-25)

32,8 – samolot
19,1 – autobus
23,8 – samochód osob. i kolej

Rekomendacje ogólne i miêdzynarodowe

Kraj

–

7,4

VTTS – Dojazdy
do pracy

Samochód osob.:
7,5 – M(NK),
10,6 – M(K)

Samochód osob.:
7,1 – M(NK),
10,1 – M(K)

Metaanaliza
2016

Rekomendacja HEATCO + wyceny
krajowe

–

VTTS – Dojazdy do pracy

Tabela 2. Wartoœæ oszczêdnoœci czasu w transporcie w EUR/h

6,3

2,5 x IVT – oczekiwanie na œrodek
transportu

2 x IVT – trasa
piesza,

6,6 – samochód
osob.,

VTTS – Inne
cele przejazdu

6,6 – M(NK),
9,4 – M(K),
9,1 – MM

6,3 – M(NK),
8,9 – M(K),
8,7 – MM

Samochód osob.:

Metaanaliza
2016

Wartoœæ jednostki czasu wolnego
to ok. 30–40% jednostki stawki czasu
pracy

Wartoœæ jednostki czasu wolnego
to ok. 25–40% wartoœci czasu pracy

VTTS – Inne cele przejazdu

Dla miejsc
stoj¹cych:
1,5 x IVT

Wspó³czynnik komfortu i zat³oczenia

Wspó³czynnik komfortu i zat³oczenia

–

–

Kolej w przypadku
miejsc stoj¹cych:
Wartoœæ spóŸnienia 1,65 x IVT – krótki
3 x IVT
dystans,
2,11 x IVT – d³ugi
dystans

Wspó³czynnik
niezawodnoœci

Rekomendacja ró¿Odniesienie wy³¹cznicowania wartoœci
nie do transportu
czasu w ga³êziach
towarowego
transportu

1,4 x IVT – kolej,
autobus, tramwaj,
metro

0,8 x IVT –
samochód osob.

Wspó³czynnik
niezawodnoœci

Australia

34,9

43,7 – samolot, szybka
kolej

–

–

29,1 – kolej,
34,3 – inne
ga³êzie

Szwecja

USA

10–12 – samochód osob.,
4–4,6 – autobus,
8–8,6 – kolej,
13 – samolot

Samochód osob.:
15,6 – M(NK),
22,2 – M(K),
21,6 – MM,
31,5 – kolej,
6 – autobus,
57,7 – samolot

33-34

Holandia

11,1 – kolej

10,9 – samochód
osob.,

9,2 – lokalne
dojazdy,
13 – dojazdy
miêdzymiastowe

9–10

Samochód osob.:
16,9 – M(NK),
23,9 – M(K),
23,3 – MM,
33,9 – kolej,
6,4 – autobus,
62,4 – samolot

17,6 – samochód osob.,
autobus,
kolej,

VTTS – Dojazdy
do pracy

VTTS –
Podró¿e
biznesowe

Metaanaliza
2016

Kraj

–

–

Samochód osob.:
7,9 – M(NK),
11,2 – M(K)

Samochód osob.:
8,5 – M(NK),
12,1 – M(K)

Metaanaliza
2016

10,9 – samochód
osob.,
5,5–7,1 kolej,
1,15–1,5 x IVT –
trasa piesza,
1,5 x IVT – oczekiwanie na œrodek
transportu

17,6 – podró¿e miêdzymiastowe, 9,2 –
samolot i szybka
kolej

9,2 – podró¿e lokalne,

18,4 – trasa piesza i
oczekiwanie,

7–13 – samochód
osob.,
4–4,6 – autobus,
6,3–8,6 – kolej,
12,7 – samolot

6–7

VTTS – Inne
cele przejazdu

1,5 x IVT – kierowanie w warunkach kongestii,

0,9 x IVT – samochód osob.,

–

–

3,7 x IVT – koleje
w przypadku
spóŸnieñ

0,8–1,1

–

–

1–3 x IVT – transport publiczny
w zale¿noœci od
stopnia zat³oczenia

Dop³aty w przypadku zat³oczenia

Wspó³czynnik komfortu i zat³oczenia

25% dodatkowa
wartoœæ

Wspó³czynnik
niezawodnoœci

Samochód osob.:
3,5 x IVT – w przy7 – M(NK),
padku du¿ych
9,9 – M(K),
spóŸnieñ,
9,6 – MM
3,5 x IVT – transport publiczny

7,5 – M(NK),
10,6 – M(K),
10,3 – MM

Metaanaliza
2016

19

Nowa Zelandia

–

Metaanaliza
2016
Metaanaliza
2016

–

VTTS – Dojazdy
do pracy
5,1 – samochód
osob.,
4,1 – transport
publiczny miejsce
siedz¹ce,
5,8 – transport
publiczny miejsce
stoj¹ce, rower,
trasa piesza
4,5 – samochód
osob.,
2,7 – transport
publiczny/miejsce
siedz¹ce,
3,7 – transport
publiczny/miejsce
stoj¹ce, rower, trasa
piesza

VTTS – Inne
cele przejazdu

–

Metaanaliza
2016

Wspó³czynnik komfortu i zat³oczenia

Wartoœæ czasu
W warunkach konw przypadku
gestii:
miejsc stoj¹cych
Podró¿e biznesowe: w œrodku trans2,7 x IVT – kierowca, portu publicznego
40% wy¿sza ni¿
2 x IVT – pasa¿er
w przypadku miejInne cele:
sca siedz¹cego
2,4 x IVT – kierowca,
(dojazdy do pracy
1,8 x IVT – pasa¿er
i inne cele)

Wspó³czynnik
niezawodnoœci

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: P. Bickel et al., HEATCO deliverable 5. Proposal for harmonised guidelines, University of Stuttgart, Stuttgart 2006; Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020, European Commission, Directorate-General for Regional
and Urban policy, Brussels 2014; P. Mackie, T. Worsley, International Comparisons of Transport Appraisal Practice Overview Report, Institute for Transport Studies
University of Leeds, Leeds 2013; M. Wardman et al., European wide meta-analysis of values of travel time. Final report to the European Investment Bank, University
of Leeds, Leeds 2012; The Value of Travel Time Savings: Departmental Guidance for Conducting Economic Evaluations, Revision 2, U.S. Department of Transportation, Washington 2014, https://cms.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/USDOT%20VOT%20Guidance%202014.pdf [dostêp: 22.12.2016].

VTTS (ang. value of travel time savings) – wartoœæ oszczêdnoœci czasu w transporcie w EUR/h; IVT (ang. value of in-vehicle time) – wartoœæ czasu spêdzonego w œrodku transportu;
M(K) – ruch miejski w warunkach kongestii; M(NK) – ruch miejski, brak kongestii; MM – ruch miêdzymiastowy; wartoœci liczbowe zaokr¹glone do 1 EUR, kalkulacja stawek
wed³ug kursu walut z 2013 r.

VTTS –
Podró¿e
biznesowe

Kraj
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Jak przedstawiono w tabeli 2, wartoœci oszczêdnoœci czasu podró¿y s¹ ró¿ne
w poszczególnych krajach. Wskazuj¹ na to równie¿ szczegó³owe dane spoza podanego zestawienia, a ujête w publikacjach projektu HEATCO czy metaanalizie
prowadzonej przez Uniwersytet w Leeds, gdzie wartoœci skalkulowane dla krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej s¹ znacznie ni¿sze ni¿ w przypadku wskazanych w tabeli pañstw. Najczêœciej wycena uwzglêdnia zró¿nicowanie ga³êziowe, a równie¿ podzia³ na cele podró¿y. Wyniki badañ wyraŸnie dowodz¹ tego,
¿e w przypadku podró¿y s³u¿bowych wycena czasu jest na najwy¿szym poziomie. Znacznie ni¿ej jest oszacowany koszt strat czasu w podró¿ach rekreacyjnych oraz dojazdach do pracy. Charakterystyczne jest, ¿e w krajach europejskich wycena jednostki czasu spêdzonego na dojazdach do pracy zwykle
przewy¿sza wartoœæ jednostki czasu w podró¿y rekreacyjnej, podczas gdy
w Stanach Zjednoczonych zale¿noœæ jest odwrotna.
W przypadku wspó³czynników niezawodnoœci podanych w tabeli na podstawie badañ miêdzynarodowych i krajowych uwagê zwraca du¿e zró¿nicowanie
rekomendowanych mno¿ników, które wahaj¹ siê od 0,8 (przy tym wspó³czynniku nastêpuje redukcja o 20% wartoœci jednostki czasu i dotyczy to warunków
ma³ej zmiennoœci czasu podró¿y) a¿ do powy¿ej 3 (ponad trzykrotny wzrost
wartoœci czasu w przypadku du¿ych spóŸnieñ). Relatywnie nowym elementem
w³¹czonym do wycen wartoœci czasu w transporcie s¹ wspó³czynniki komfortu
i zat³oczenia, które s¹ ujmowane jako mno¿niki powoduj¹ce wzrost wartoœci
czasu w zale¿noœci od poziomu zat³oczenia w œrodku transportu publicznego
(tzw. dodatkowe koszty dla miejsc stoj¹cych). W zale¿noœci od kraju i rodzaju
badania nastêpuje wzrost od kilkunastu do nawet 200% w stosunku do bazowej
wartoœci czasu (skalkulowanego w przypadku dostêpnoœci miejsc siedz¹cych).
Przegl¹d badañ dotycz¹cych wyceny kosztów transportu prowadzonych
w konkretnym celu – implementacji w przewodnikach metodologicznych dotycz¹cych oceny inwestycji infrastrukturalnych, dowodzi, ¿e jest mo¿liwe ujednolicenie metodologii i porównywanie wyników, a równie¿ zastosowanie rozbudowanych metamodeli, dziêki którym mo¿na przeprowadziæ symulacji dla
dowolnie wybranego kraju przy okreœlonych uwarunkowaniach makroekonomicznych.

Zakoñczenie
W wyniku przegl¹du wyniku badañ dotycz¹cych teoretycznych za³o¿eñ
metodologicznych i praktycznych kalkulacji z zakresu wartoœci czasu w transporcie z perspektywy oszczêdnoœci lub straty czasu pasa¿era mo¿na sformu³owaæ kilka wniosków. Po pierwsze, wœród badañ empirycznych przeprowadzanych na szczeblu lokalnym lub krajowym najczêœciej stosowana jest metoda
preferencji wyra¿onych (metoda preferencji ujawnionych by³a dotychczas rzad-
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ko stosowana), co nale¿y uwzglêdniæ, interpretuj¹c wyniki kalkulacji. Pojawiaj¹
siê rownie¿ nowe mo¿liwoœci technologiczne zwi¹zane z wykorzystaniem œledzenia za lokalizacji GPS, zbierania i wykorzystania du¿ych i ró¿norodnych
zbiorów danych, zatem powszechne wykorzystanie metody preferencji ujawnionych w wiêkszym zakresie jest prawdopodobne w nieodleg³ej przysz³oœci.
Po drugie, nale¿y zwróciæ uwagê na tendencje w³¹czania dodatkowych sk³adników wyceny koryguj¹cych finalne wyniki, zwi¹zanych ze zró¿nicowaniem warunków odbywania podró¿y przez pasa¿era. Kalkulacje uwzglêdniaj¹ stopieñ
zmiennoœci czasu podró¿y, a ponadto wspó³czynnik komfortu podró¿owania,
czyli odniesienia do zat³oczenia w œrodkach transportu oraz kongestii na drogach. Zarówno mo¿liwoœci wykorzystania metody preferencji ujawnionych, jak
i uwzglêdnianie czynników zwi¹zanych ze spóŸnieniami i komfortem podró¿owania dowodz¹ wzrostu znaczenia elementów behawioralnych w wycenie wartoœci czasu w transporcie.
Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e wykorzystanie wyników kalkulacji kosztów czasu do
konkretnych celów implementacyjnych, a konkretnie do wytycznych oceny
inwestycji transportowych, sprzyja rozwojowi metodyki badañ wartoœci czasu,
czego przyk³ady opisano w niniejszym artykule.
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BADANIA MARKETINGOWE PREFERENCJI
TRANSPORTOWYCH W PODRÓ¯ACH MIEJSKICH
MIESZKAÑCÓW MIAST NA PRZYK£ADZIE GDYNI
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie preferencji transportowych
w podró¿ach miejskich jako przedmiotu badañ marketingowych oraz metodyki i zakresu badañ preferencji transportowych mieszkañców miast, wykorzystuj¹c doœwiadczenia i wyniki takich badañ przeprowadzonych w Gdyni w latach 1996–2015. Celowi
temu podporz¹dkowany jest uk³ad artyku³u. Zaprezentowany sposób analizy danych
pozwala okreœliæ tendencje zmian w zakresie preferencji i zachowañ transportowych
i sformu³owaæ wnioski.
S³owa kluczowe: preferencje transportowe, badania marketingowe, transport miejski

MARKETING RESEARCH ON TRANSPORTATION
PREFERENCES IN URBAN TRAVELS OF CITIES RESIDENTS
ON THE EXAMPLE OF GDYNIA
Summary: The aim of the study is to present the preferences in urban travels of cities
residents as a subject of marketing research, the methodology and range of these
research, drawing on the experience and results from the implementation of such research in Gdynia in the years 1996–2015. This objective is subordinate to the article
layout. The presented method allows the analysis of data to determine trends in
transport preferences and travel behavior and to formulate conclusions.
Keywords: transportation preferences, marketing research, urban transport

Wstêp
Powszechne zainteresowanie zrównowa¿onym rozwojem transportu sprawia, ¿e coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê badaniom preferencji transportowych
mieszkañców miast w zakresie podró¿y miejskich jako podstawie podejmowania decyzji w zakresie transportu miejskiego. Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie szczegó³owej metodyki i zakresu tych badañ, a tak¿e wyników
1

Katedra Rynku Transportowego, Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersytetu Gdañskiego

174

Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski

uzyskanych w konkretnym mieœcie i wskazanie tendencji zmian w 20-letnim
okresie badañ.
W badaniach preferencji transportowych podstawowe znaczenie maj¹ zagadnienia doboru próby badawczej, metody badawczej, budowy kwestionariusza,
prowadzenia kontroli realizacji badañ i ich zakresu oraz sposobu analizy danych
i prezentacji wyników. Miastem maj¹cym pozytywne doœwiadczenia w realizacji
reprezentatywnych badañ preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców
w podró¿ach miejskich jest Gdynia, gdzie s¹ one prowadzone systematycznie od
1996 r. Organizatorami badañ w Gdyni s¹ Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego oraz Zarz¹d Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Preferencje transportowe dotycz¹ce podró¿y miejskich s¹ wyra¿ane jako postulaty przewozowe mieszkañców i pasa¿erów dotycz¹ce jakoœci us³ug zbiorowego transportu miejskiego. Mo¿na wyró¿niæ typowe postulaty przewozowe
adresowane w stosunku do tego transportu w liczbie od 5 do 10. Ró¿nice w liczbie typowych postulatów przewozowych najczêœciej polegaj¹ na ich ³¹czeniu
b¹dŸ wyodrêbnieniu z okreœlonego postulatu bardziej szczegó³owych.
Podejmowanie badañ preferencji transportowych mieszkañców miast w podró¿ach miejskich jest z jednej strony rezultatem znaczenia ich wyników dla racjonalnego kszta³towania rozwoju transportu miejskiego, z drugiej wynikiem
d¹¿enia do znalezienia pewnych prawid³owoœci i tendencji2.

1. Metodyka badañ preferencji transportowych
Jednym z podstawowych zagadnieñ w ramach opracowania koncepcji badañ preferencji transportowych jest dobór próby badawczej. To skomplikowany
i wa¿ki problem. Minimaln¹ liczebnoœæ próby dla danej populacji generalnej
przy po¿¹danym wskaŸniku ufnoœci definiuj¹ wzory i tablice statystyczne.
W praktyce przeciêtn¹ wielkoœæ próby ustala siê minimum na poziomie 1% populacji generalnej w przypadku miast o liczbie mieszkañców przekraczaj¹cej
100 tys. oraz 1–3% w przypadku miast mniejszych3. W Gdyni próba badawcza
ka¿dorazowo obejmowa³a 1% mieszkañców w wieku 16–75 lat, wybranych
w drodze doboru losowego, warstwowego.
Losowe dobranie próby do badañ oznacza, ¿e prawdopodobieñstwo wylosowania jest dla ka¿dego identyczne – to przypadek decyduje, kto zostanie dobrany4. Losowania dokonuje siê z bazy ewidencji ludnoœci urzêdu miasta.
2

3

4

K. Hebel, O. Wyszomirski, Preferencje i zachowania komunikacyjne ludnoœci miejskiej w œwietle wyników
badañ marketingowych z lat 1985–2000, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika
Transportu L¹dowego” 2003, nr 25, s. 114.
K. Hebel, Badania preferencji pasa¿erów i ich ocen dotycz¹cych jakoœci transportu miejskiego na przyk³adzie
Gdyni i Sopotu, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddzia³ w Krakowie” 2007, t. 83, z. 137, s. 191.
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002, s. 59.
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Dla zapewnienia pe³nej reprezentatywnoœci próby stosuje siê dobór warstwowy, polegaj¹cy na podziale populacji na grupy wed³ug kryteriów przedzia³u wiekowego, p³ci i zamieszkiwanej dzielnicy. W obrêbie wy³onionych
grup dokonuje siê doboru prostego. Powstaje w ten sposób lista podstawowa
respondentów.
Ze wzglêdu na trudnoœci w dotarciu do respondentów z listy podstawowej
konieczne jest stosowanie list rezerwowych, zawieraj¹cych tzw. substytuty
(w liczbie od 3 do 10) dla ka¿dego respondenta z listy podstawowej. S¹ to osoby
umieszczone najbli¿ej w wykazie populacji generalnej i to¿same pod wzglêdem
p³ci, przedzia³u wiekowego i zamieszkiwanej dzielnicy5.
Najczêstsze przyczyny utrudniaj¹ce dotarcie do osoby z listy podstawowej to:
– niemo¿liwoœæ uzyskania informacji o imionach i nazwiskach wylosowanych
jednostek ze wzglêdu na ochronê danych osobowych,
– ograniczona dostêpnoœæ wiêkszoœci mieszkañ,
– styl ¿ycia mieszkañców powoduj¹cy ich czêste i d³ugotrwa³e przebywanie
poza domem,
– niechêæ mieszkañców do udzia³u w badaniach znajduj¹ca odzwierciedlenie
w czêstych odmowach przyjêcia badacza6.
W celu ograniczenia liczby nieuzasadnionych przypadków przeprowadzenia
wywiadu z osob¹ z listy rezerwowej, kiedy ankieter ma problemy z dotarciem
do podstawowego respondenta, stosuje siê motywacyjne stawki wynagrodzeñ
za wywiad z respondentem podstawowym. Praca ankieterów jest jednym z najistotniejszych czynników wp³ywaj¹cych na jakoœæ zebranych danych w badaniach marketingowych7.
Jako metodê badawcz¹ zaleca siê wywiad indywidualny, bezpoœredni, standaryzowany, przeprowadzany w gospodarstwach domowych8.
Podczas wywiadu indywidualnego badacz jest w stanie kontrolowaæ udzielanie odpowiedzi przez respondenta i pomóc mu, wyjaœniaj¹c nieznane pojêcia
czy te¿ œcie¿kê poruszania siê po kwestionariuszu9.
Standaryzacja oznacza, ¿e w badaniach jest wykorzystywany specjalnie
opracowany kwestionariusz, który stanowi u³atwienie dla ankietera i respondenta, a tak¿e dla osoby zajmuj¹cej siê redukcj¹ oraz analiz¹ danych.

5
6

7

8

9

K. Hebel, Badania preferencji…, s. 192.
M. Helbin, M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Uwarunkowania reprezentatywnoœci badañ marketingowych preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców na przyk³adzie Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny”
2015, nr 5, s. 15–16.
M. Helbin, M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Metodologiczne i organizacyjne problemy badañ marketingowych
preferencji i zachowañ transportowych na przyk³adzie Gdyni, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 13348, CD nr 6,
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K. Hebel, Zachowania transportowe mieszkañców miast w kszta³towaniu transportu miejskiego, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 10.
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Ze wzglêdu na ³¹czenie w badaniach tematyki preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców kwestionariusz badawczy jest obszerny. Przyjmuje siê
zasadê, ¿e nie mo¿e on przekraczaæ czterech stron formatu A4, czyli sk³adanej
kartki A3. Pytania s¹ opracowywane w sposób mo¿liwie najprostszy. Kwestionariusz zawiera podpowiedzi dla ankieterów, w jakiej sytuacji, w zale¿noœci od
wybranej przez respondenta odpowiedzi, nale¿y omin¹æ jedno lub kilka pytañ
i przejœæ bezpoœrednio do wskazanego. Przyk³adowo:
– „jeœli respondent odpowiedzia³: nie, to przejœæ do pytania x”;
– „odpowiadaj¹ respondenci, którzy udzielili w pytaniu x odpowiedzi y”.
W miarê mo¿liwoœci pytania w kwestionariuszu powinny byæ zamkniête.
Tam, gdzie jest mo¿liwe wskazanie ró¿nych odpowiedzi, stosuje siê wyszczególnienie kategorii odpowiedzi, w tym czêsto kategoriê: „inny” (z proœb¹ o sprecyzowanie, jaki).
Jeœli spoœród przygotowanych kategorii odpowiedzi respondent mo¿e wybraæ kilka, to stosuje siê instrukcjê dla ankietera: „Proszê wybraæ nie wiêcej ni¿
trzy czynniki i podaæ je w kolejnoœci od najwa¿niejszej”.
Specjalnym znakiem oznacza siê pytania, w których ankieter wykorzystuje
przygotowane materia³y pogl¹dowe, aby zapewniæ respondentowi pomoc
w wyborze odpowiedzi z wiêkszej liczby kategorii. £atwiej mu tego dokonaæ,
spogl¹daj¹c na trzyman¹ listê kategorii odpowiedzi wyró¿nion¹ wiêksz¹ czcionk¹.
Aby skróciæ czas wywiadu, w ca³ym kwestionariuszu – tam, gdzie tylko jest
to mo¿liwe – wykorzystuje siê symbole. Ka¿dorazowo w miejscach, gdzie odpowiedzi nale¿y zaznaczaæ poprzez u¿ycie symboli, ich wyjaœnienia znajduj¹ siê
w formie legendy pod pytaniem, np.:
– A – dla odpowiedzi „autobus”, Tb – dla odpowiedzi „trolejbus”;
– B – dla odpowiedzi „przejazd bezp³atny”, G – dla odpowiedzi „nieuprawniony przejazd bez biletu”.
W tzw. czêœci metryczkowej, na pocz¹tku i na koñcu kwestionariusza, znajduj¹ siê pytania o p³eæ i przedzia³ wiekowy, status spo³eczno-zawodowy i status
motoryzacyjny, sytuacjê materialn¹ respondenta (okreœlan¹ jako: z³a, zadowalaj¹ca, dobra, bardzo dobra), liczbê osób w gospodarstwie domowym (z wyszczególnieniem liczby osób pracuj¹cych i ucz¹cych siê lub studiuj¹cych). Odpowiedzi na te pytania pozwalaj¹ na segmentacjê respondentów w trakcie i po
przeprowadzeniu wywiadu, co determinuje ich miejsce w kwestionariuszu.
Na koñcu kwestionariusza pozostawia siê miejsce na swobodne wypowiedzi
respondenta i ró¿ne postulaty.
Kwestionariusze s¹ opisane nazw¹ dzielnicy, w której przeprowadzono wywiad, i numerem respondenta na liœcie (podstawowej lub rezerwowej). Ka¿dy
kwestionariusz jest podpisany nazwiskiem ankietera i numerem przeprowadzonego przez niego wywiadu. Ankieterzy powinni oddawaæ kwestionariusze ka¿dego dnia bezpoœrednio po zakoñczeniu wywiadów. Pozwala to kontrolowaæ na
bie¿¹co ich pracê.
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Kontrola pracy ankieterów odbywa siê przez ca³y czas prowadzenia badañ.
W tym celu wykorzystywane s¹ takie instrumenty kontroli, jak:
– technika „tajemniczego klienta” – na listach respondentów dodatkowo
umieszcza siê osoby przeszkolone w kierunku kontroli badañ marketingowych, które sprawdzaj¹ poprawnoœæ realizacji wywiadu,
– kontrola w terenie – kontrolerzy odwiedzaj¹ respondentów pod adresami
odnotowanymi przez ankieterów jako te, w których zrealizowano badanie,
i wypytuj¹ mieszkañców, czy ankieter ich odwiedzi³, z kim i w jaki sposób
przeprowadzi³ badanie, ile zaj¹³ czasu itp.,
– bie¿¹ca redukcja i kodowanie wywiadów w elektronicznej bazie danych –
doœwiadczony reduktor, znaj¹cy specyfikê funkcjonowania transportu miejskiego, jest w stanie doœæ ³atwo wychwyciæ nieprawid³owe dane10.

2. Zakres badañ preferencji transportowych
Zakres badañ preferencji transportowych mieszkañców miast mo¿e byæ ró¿ny i obejmowaæ tylko wybrane zagadnienia b¹dŸ ca³y ich kompleks. Do podstawowych zagadnieñ badawczych mo¿na zaliczyæ:
– identyfikacjê postulatów przewozowych,
– hierarchizacjê postulatów przewozowych,
– ocenê stopnia spe³niania postulatów przewozowych,
– okreœlenie tendencji zmian w hierarchii postulatów przewozowych,
– ustalenie determinant hierarchizacji postulatów przewozowych,
– ustalenie oczekiwanego poziomu zaspokajania okreœlonych postulatów
przewozowych.
Identyfikacja postulatów przewozowych mieszkañców mo¿e polegaæ na
wskazaniu przez respondenta trzech dla niego najistotniejszych i ich uszeregowaniu od najwa¿niejszego (1) do najmniej wa¿nego (3). Hierarchizacja postulatów
przewozowych polega na ustalaniu udzia³u procentowego wskazañ poszczególnych postulatów, a nastêpnie przyporz¹dkowaniu im odpowiedniej wa¿noœci.
Ocena stopnia spe³nienia postulatów przewozowych to wskazanie najlepiej
i najgorzej realizowanego postulatu przewozowego.
Ustalenie determinant hierarchizacji oraz ocen realizacji postulatów przewozowych polega na wytypowaniu potencjalnych determinant oraz analizie
zwi¹zków i zale¿noœci pomiêdzy potencjalnymi determinantami a hierarchizacj¹ postulatów i ocenami dotycz¹cymi ich realizacji.
Okreœlenie poziomu zaspokojenia postulatów przewozowych wymaga
wskazania najlepiej i najgorzej zaspokajanego postulatu, a w przypadku wybranych postulatów – sprecyzowania oczekiwañ pasa¿era (np. w odniesieniu do
wygody podró¿y).
10

Ibidem, s. 18.
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3. Identyfikacja i hierarchizacja postulatów przewozowych
w ramach badañ preferencji i zachowañ transportowych
mieszkañców Gdyni
W celu identyfikacji i hierarchizacji postulatów przewozowych zadaje siê
mieszkañcom pytanie jak na rysunku 1. Pytanie, poza treœci¹, zawiera objaœnienie poszczególnych cech oraz wskazania, ¿e odpowiadaj¹ wszyscy respondenci,
¿e nale¿y wybraæ dok³adnie trzy odpowiedzi i podaæ je w wybranej kolejnoœci
wed³ug wa¿noœci, ¿e mo¿na wskazaæ inny postulat ni¿ wymienione, a tak¿e
trzeba go nazwaæ.

Rysunek 1. Pytanie dotycz¹ce postulatów przewozowych z kwestionariusza wykorzystanego w badaniach preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni w 2015 r.
ród³o: Materia³y wewnêtrzne Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Dane uzyskane jako odpowiedzi na pytanie: „Które z podanych cech komunikacji miejskiej s¹ dla Pana/Pani najistotniejsze?” s³u¿¹ do hierarchizacji postulatów przewozowych. W tym celu najpierw ustala siê udzia³ procentowy wskazañ poszczególnych postulatów, oddzielnie na pierwszym, drugim i trzecim
miejscu oraz ³¹cznie na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu, a nastêpnie na
tej podstawie przyporz¹dkowuje siê im odpowiedni¹ wa¿noœæ. Proces ten
przedstawiono w tabeli 1.
Ostateczn¹ hierarchiê postulatów przewozowych najlepiej przedstawia wykres na rysunku 2. Mo¿na na nim dostrzec, ¿e ró¿nice pomiêdzy udzia³ami czêstotliwoœci i punktualnoœci s¹ na tyle niewielkie, ¿e uzasadniaj¹ decyzjê o przyznaniu im równowa¿nej pozycji w hierarchii. Widaæ tak¿e, ¿e ró¿nice pomiêdzy
udzia³ami wskazañ kolejnych w hierarchii postulatów s¹ zaledwie kilkuprocentowe. Postulatem przewozowym o najwiêkszym znaczeniu dla mieszkañców
Gdyni jest bezpoœrednioœæ, a najmniej wyczerpuj¹ca informacja.
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Tabela 1. Hierarchizacja postulatów przewozowych ustalonych w ramach badañ preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni w 2015 r.
Wskazany na
drugim
miejscu

Bezpoœrednioœæ

28,90

15,10

10,90

18,30

1

Czêstotliwoœæ

17,90

21,70

12,70

17,43

3

Dostêpnoœæ
(bliskoœæ przystanku)

10,25

15,10

12,45

12,60

4

Niski koszt

8,25

8,25

8,60

8,37

5

Niezawodnoœæ dojazdu

5,65

7,40

9,60

7,55

6

Prêdkoœæ

5,20

7,20

5,90

6,10

7

17,85

16,05

19,60

17,83

2

Rytmicznoœæ

1,25

2,65

4,20

2,70

9

Wyczerpuj¹ca informacja

0,35

1,15

1,55

1,02

10

Wygoda

3,70

3,70

8,00

5,13

8

Inne*

0,25

0,30

0,25

0,27

–

Brak odpowiedzi*

0,45

1,40

6,25

2,70

–

Postulat przewozowy

trzecim
miejscu

pierwszym,
Pozycja
drugim lub
w hierarchii
trzecim
miejscu

pierwszym
miejscu

(% wskazañ)

Punktualnoœæ

* Odpowiedzi, których nie uwzglêdniano w hierarchizacji.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.

brak odpowiedzi
inne
wyczerpuj¹ca informacja
rytmicznoœæ
wygoda
prêdkoœæ
niezawodnoœæ
niski koszt
dostêpnoœæ
czêstotliwoœæ
punktualnoœæ
bezpoœrednioœæ
0

5

10

15

20 (%)

Rysunek 2. Hierarchia postulatów przewozowych ustalonych w ramach badañ marketingowych w Gdyni w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.
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4. Tendencje zmian w rankingu postulatów przewozowych
ustalone w ramach badañ preferencji i zachowañ transportowych
mieszkañców Gdyni
Poniewa¿ w Gdyni badania prowadzone s¹ od 1996 r. systematycznie, mo¿liwa jest analiza zmian w hierarchii postulatów przewozowych. Dla ich ustalenia
na potrzeby niniejszego opracowania wybrano cztery tury badawcze, tj. z lat
1996, 2002, 2008 i 2015 (tab. 2). Wyniki badañ z lat 1996–2015 wskazuj¹, ¿e preferencje zmieniaj¹ siê. O ile w 1996 r. najistotniejsza dla mieszkañców Gdyni by³a
punktualnoœæ, o tyle w 2002 r. – dostêpnoœæ (w rozumieniu – bliskoœæ przystanku), a w latach 2008 i 2015 – bezpoœrednioœæ. Punktualnoœæ w pozosta³ych latach
pozostawa³a drugim co do wa¿noœci postulatem przewozowym, a czêstotliwoœæ
przez wszystkie badane okresy – trzecim, chocia¿ ró¿nica rangi miêdzy nimi
by³a niewielka. W latach 1996, 2008 i 2015 na czwartym miejscu mieszkañcy
wskazywali dostêpnoœæ, a na pi¹tym – niski koszt. Najni¿sze natomiast znaczenie przypisywali niezmiennie rytmicznoœci i wyczerpuj¹cej informacji11.
Tabela 2. Hierarchia postulatów przewozowych mieszkañców Gdyni w latach 1996–2015
Postulat przewozowy

Miejsce zajmowane w hierarchii w roku
1996

2002

2008

2015

Bezpoœrednioœæ

2

4

1

1

Czêstotliwoœæ

3

3

3

3

Dostêpnoœæ(bliskoœæ przystanku)

4

1

4

4

Niski koszt

5

5

6

5

Niezawodnoœæ dojazdu

7

7

8

6

Prêdkoœæ

8

8

5

7

Punktualnoœæ

1

2

2

2

Rytmicznoœæ

9

9

9

9

10

10

10

10

6

6

7

8

Wyczerpuj¹ca informacja
Wygoda

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: K. Hebel, Zmiany preferencji i zachowañ transportowych
mieszkañców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4, s. 10 oraz wyniki
badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.

Ogólnie zmiany w rangach postulatów w poszczególnych latach by³y niewielkie i ogranicza³y siê w zasadzie do jednej pozycji.
11

K. Hebel, Zmiany preferencji i zachowañ transportowych mieszkañców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4, s. 10 oraz wyniki badañ marketingowych Katedry Rynku
Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.
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5. Determinanty hierarchizacji postulatów przewozowych
mieszkañców Gdyni
Za potencjalne determinanty hierarchizacji postulatów przewozowych przez
mieszkañców uznaje siê nastêpuj¹ce ich cechy:
– p³eæ,
– wiek,
– status spo³eczno-zawodowy,
– status motoryzacyjny,
– sposób realizacji podró¿y miejskich.
Analiza wp³ywu p³ci mieszkañców na hierarchizacjê postulatów przewozowych na podstawie danych zaprezentowanych na rysunku 3 upowa¿nia do
stwierdzenia, ¿e zarówno kobiety, jak i mê¿czyŸni preferuj¹ bezpoœrednioœæ,
czêstotliwoœæ i punktualnoœæ po³¹czeñ. Ka¿dy z trzech najwa¿niejszych postulatów przewozowych ma dla kobiet podobne znaczenie. Dla mê¿czyzn bezpoœrednioœæ jest wa¿niejsza od punktualnoœci i czêstotliwoœci.

mê¿czyzna

kobieta

0

5
czêstotliwoœæ

10
punktualnoœæ

15

20 (%)

bezpoœrednioœæ

Rysunek 3. P³eæ respondentów a trzy najwa¿niejsze postulaty przewozowe mieszkañców
Gdyni w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.

W analogiczny sposób analizuje siê wp³yw wieku mieszkañców na ich postulaty przewozowe. Na podstawie gdyñskich badañ z 2015 r. mo¿na stwierdziæ,
¿e wiek rzutuje na rangê poszczególnych postulatów przewozowych, ale nie
by³a to jednoznaczna zale¿noœæ. Bezpoœrednioœæ mia³a wiêksze znaczenie ni¿
pozosta³e postulaty dla osób w wieku powy¿ej 30 lat. Czêstotliwoœæ by³a naj-
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wa¿niejsza dla osób najm³odszych w wieku do 30 lat. W ka¿dej grupie wiekowej trzy wymienione postulaty stanowi³y ³¹cznie ponad 50% wskazañ.
Status spo³eczno-zawodowy respondentów mia³ ró¿ny wp³yw na preferencje transportowe mieszkañców Gdyni w 2015 r. Dla wiêkszoœci segmentów
wyodrêbnionych wed³ug tego kryterium trzy najistotniejsze postulaty to ³¹cznie
ponad 50% wskazañ. Dla osób pracuj¹cych najwa¿niejsze znaczenie mia³y bezpoœrednioœæ i punktualnoœæ po³¹czeñ. Dla osób ucz¹cych siê lub studiuj¹cych –
w tym pracuj¹cych – najwa¿niejsza by³a czêstotliwoœæ po³¹czeñ. Dla emerytów
wa¿niejsze znaczenie ni¿ dla rencistów mia³a punktualnoœæ.
Status motoryzacyjny mieszkañców w œwietle badañ gdyñskich z 2015 r. tak¿e
wp³ywa³ na hierarchiê ich postulatów przewozowych. Dla segmentu g³ównych
u¿ytkowników samochodów osobowych najwa¿niejsza by³a bezpoœrednioœæ.
Pozostali u¿ytkownicy tych pojazdów najbardziej preferowali czêstotliwoœæ
po³¹czeñ.
Znaczenie trzech najwa¿niejszych postulatów przewozowych mieszkañców
Gdyni w 2015 r. by³o równie¿ zdeterminowane zadeklarowanym sposobem
realizacji podró¿y miejskich (rys. 4). Chocia¿ wszystkie segmenty wyodrêbnione
wed³ug tego kryterium najwiêksze znaczenie przywi¹zywa³y do bezpoœrednioœci, to jednak ranga punktualnoœci i czêstotliwoœci zmienia³y siê w zale¿noœci od
zadeklarowanego sposobu podró¿y.

w inny sposób
przewa¿nie rowerem
zawsze samochodem osobowym
przewa¿nie samochodem osobowym
w równym stopniu transportem zbiorowym
i samochodem osobowym
przewa¿nie transportem zbiorowym
zawsze transportem zbiorowym
0

10
czêstotliwoœæ

20
punktualnoœæ

30

40 (%)

bezpoœrednioœæ

Rysunek 4. Sposób realizacji podró¿y miejskich a postulaty przewozowe mieszkañców
Gdyni w 2015 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z 2015 r.
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Reasumuj¹c analizê determinant hierarchizacji postulatów przewozowych
dotycz¹cych podró¿y miejskich w œwietle wyników badañ przeprowadzonych
wœród mieszkañców Gdyni w 2015 r., mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– ró¿nice w hierarchii trzech najwa¿niejszych postulatów przewozowych dla
poszczególnych segmentów mieszkañców wyodrêbnionych wed³ug p³ci, wieku, statusu spo³eczno-zawodowego i statusu motoryzacyjnego s¹ nieznaczne,
– sposób realizacji podró¿y miejskich jest najistotniejsz¹ determinant¹ hierarchii postulatów przewozowych,
– ³¹cznie trzy najwa¿niejsze postulaty przewozowe maj¹ ponad 50% udzia³ we
wskazaniach wa¿noœci postulatów przewozowych wszystkich wyodrêbnionych segmentów mieszkañców.

6. Poziom zaspokajania postulatów przewozowych mieszkañców
Gdyni
Poziom zaspokojenia postulatów przewozowych mieszkañców ocenia siê,
pytaj¹c ich o najlepiej i najgorzej realizowany postulat przewozowy (tab. 3).
Tabela 3. Najlepiej i najgorzej realizowany postulat przewozowy w opinii mieszkañców
Gdyni w latach 1996–2015 (% wskazañ)
Postulat przewozowy

Najlepiej realizowany

Najgorzej realizowany

1996

2002

2008

Bezpoœrednioœæ

4,64

5,81

10,60

8,95

9,53

7,40

4,73

8,45

Czêstotliwoœæ

9,79

8,93

12,04

15,10

8,26

6,77

7,05

7,05

26,10

22,89

18,88

19,50

3,11

2,11

1,70

2,95

Niski koszt

1,43

1,69

5,61

3,85

11,77

16,97

3,55

7,05

Niezawodnoœæ dojazdu

4,94

4,81

3,19

5,35

2,96

2,01

2,62

3,25
3,95

Dostêpnoœæ
(bliskoœæ przystanku)

Prêdkoœæ

2015

1996

2002

2008

2015

1,73

2,11

1,44

2,10

5,40

4,86

5,40

Punktualnoœæ

29,41

30,23

16,15

18,50

8,05

5,87

11,47

6,10

Rytmicznoœæ

1,58

2,22

1,65

2,65

3,36

3,22

4,22

3,25

Wyczerpuj¹ca informacja

0,56

1,11

1,08

1,55

3,52

1,74

2,16

2,00

Wygoda

3,21

3,96

2,11

1,35

18,04

13,00

10,55

5,55

16,56

15,91

26,95

20,95

24,01

32,40

44,65

49,25

0,05

0,33

0,31

0,15

1,99

3,65

1,90

1,15

Brak oceny
Inne

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z lat 1996, 2002,
2008 i 2015.
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Najlepiej realizowanymi w opinii mieszkañców postulatami przewozowymi
by³y punktualnoœæ i dostêpnoœæ. Jednak w latach 2008–2015 udzia³ pozytywnych ocen stopnia spe³nienia tych postulatów zmniejszy³ siê, szczególnie punktualnoœci. Wynika to ze wzrostu kongestii w mieœcie, powoduj¹cej pogorszenie
siê warunków podró¿y wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym tak¿e
osób korzystaj¹cych z transportu zbiorowego. W analizowanym okresie wyraŸnie wzrós³ natomiast udzia³ pozytywnych ocen stopnia spe³nienia postulatów
bezpoœrednioœci i czêstotliwoœci.
Ocena najgorzej realizowanych postulatów nie jest jednoznaczna. W 1996 r.
wygoda by³a zdecydowanie najgorzej realizowanym postulatem, lecz w kolejnych latach ocena stopnia spe³nienia tego postulatu stopniowo poprawia³a siê.
By³o to niew¹tpliwie wynikiem wprowadzenia do eksploatacji nowych pojazdów – niskopod³ogowych i klimatyzowanych, zarówno autobusów, jak i trolejbusów. Niski koszt, jako pocz¹tkowo drugi w kolejnoœci najgorzej zaspokajany
postulat przewozowy, by³ zaspokajany w coraz wiêkszym zakresie. Fakt, ¿e
w 2008 r. ocena stopnia spe³nienia tego postulatu wyraŸnie poprawi³a siê, mo¿na t³umaczyæ kilkuletnim okresem bez znacz¹cych podwy¿ek cen biletów,
szczególnie okresowych (miesiêcznych).
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e bardzo wielu respondentów nie by³o w stanie
wskazaæ ani najlepiej (16–27%), ani najgorzej spe³nionych postulatów (24–49%).

(%)
100

50

0
2002
2008
dopuszczam jazdê w warunkach zat³oczenia

2002

miejsce stoj¹ce w nieuci¹¿liwych warunkach
przewa¿nie miejsce siedz¹ce

Rysunek 5. Oczekiwany standard wygody podró¿y przez mieszkañców Gdyni w latach
2002–2015
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ marketingowych Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdañskiego i Zarz¹du Komunikacji Miejskiej w Gdyni z lat 2002, 2008 i 2015.
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Szczególne znaczenie w badaniach oczekiwanego poziomu spe³nienia postulatów przewozowych ma okreœlenie oczekiwanego standardu wygody. Ze
wzglêdu na zmianê sposobu badañ, porównywalne s¹ wyniki z lat 2002–2015
(rys. 5). Oczekiwania respondentów by³y prawie identyczne we wszystkich
badanych latach. Najwiêcej respondentów oczekiwa³o przewa¿nie miejsca siedz¹cego. W drugiej kolejnoœci dopuszczali oni jazdê na stoj¹co, ale w nieuci¹¿liwych warunkach. Wymóg jazdy zawsze na miejscu siedz¹cym by³ niezmiennie
na trzecim miejscu. Dopuszczalnoœæ jazdy w warunkach zat³oczenia wskazywali mieszkañcy Gdyni jako ostatni¹ mo¿liw¹ opcjê. Za inne parametry oczekiwanego standardu wygody respondenci uznali:
– obs³ugê pojazdem niskopod³ogowym,
– miejsce na wózek i rower,
– ogrzewanie i klimatyzacjê,
– czystoœæ.

Zakoñczenie
Badania postulatów przewozowych mieszkañców miast powinny byæ prowadzone na dostatecznie du¿ej próbie badawczej, dobranej w sposób losowy,
warstwowy. Za najlepsz¹ metodê badañ postulatów przewozowych mo¿na uznaæ
wywiad indywidualny, bezpoœredni, standaryzowany, przeprowadzany w gospodarstwach domowych.
Wskazane jest ³¹czenie tematyki badawczej preferencji transportowych i zachowañ transportowych mieszkañców w celu obni¿enia kosztów badañ.
W³aœciwe przygotowanie kwestionariusza u³atwia pracê ankieterom, respondentom, reduktorom oraz osobom dokonuj¹cym analizy danych.
Badania powinny byæ kontrolowane na ka¿dym etapie, z wykorzystaniem
ró¿nych instrumentów kontroli.
W Gdyni najwa¿niejsze postulaty przewozowe s¹ zwi¹zane z czasem podró¿y.
S¹ nimi bezpoœrednioœæ, punktualnoœæ i czêstotliwoœæ. Na pierwszym miejscu
w hierarchii postulatów nastêpowa³y zmiany. Pocz¹tkowo miejsce to zajmowa³a
punktualnoœæ, przejœciowo dostêpnoœæ, a ostatnio bezpoœrednioœæ. Najgorzej
realizowanymi postulatami by³y najpierw wygoda i niski koszt, a potem punktualnoœæ i niski koszt. Najlepiej realizowanymi postulatami okaza³y siê punktualnoœæ i dostêpnoœæ, wymieniaj¹c siê miejscami. Za g³ówn¹ determinantê hierarchii
postulatów przewozowych mo¿na uznaæ sposób realizacji podró¿y miejskich
przez mieszkañców.
Uznanie podró¿y za wygodn¹ zale¿y przede wszystkim od miejsca pozostaj¹cego do dyspozycji pasa¿era w pojeŸdzie. Ponad 60% mieszkañców Gdyni
uznaje postulat wygody za spe³niony, gdy zawsze lub przewa¿nie ma zapewnione miejsce siedz¹ce.
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DIAGNOZA I ZMIANY DOSTÊPNOŒCI
DROGOWEJ POLSKI W WYMIARZE EUROPEJSKIM
Streszczenie: W badaniach nad dostêpnoœci¹ drogow¹ w Polsce brakuje analiz z wykorzystaniem celów podró¿y po³o¿onych poza granicami Polski. Celem artyku³u jest
zmniejszenie tej luki w wiedzy poprzez przybli¿enie problematyki analizy zmian dostêpnoœci w ujêciu miêdzynarodowym z wykorzystaniem danych o dostêpnoœci do
ludnoœci gmin w Polsce w ujêciu dynamicznym dla okresu 2013–2023. Cele podró¿y
zdefiniowano na ca³ym kontynencie europejskim. Efekty inwestycji w ujêciu miêdzynarodowym skupiaj¹ siê w du¿ej mierze na terenach peryferyjnych Polski, szczególnie w Polsce wschodniej. Poprawa wartoœci wskaŸnika w du¿ych metropoliach oraz
w Polsce zachodniej i pó³nocnej bêdzie wyraŸnie mniejsza. Jest to naturalna konsekwencja zamykania pewnych etapów rozwoju sieci drogowej i przenoszenia siê
inwestycji z autostrad (likwidacja w¹skich garde³, powi¹zania najwiêkszych miast kraju)
na te odcinki, które ³¹cz¹ regiony peryferyjne (szczególnie na wschodzie i pó³nocnym
wschodzie kraju) z tymi po³o¿onymi w centralnej i po³udniowej Polsce.
S³owa kluczowe: dostêpnoœæ potencja³owa, wymiar europejski, ewaluacja ex ante

DIAGNOSIS AND CHANGES IN ROAD ACCESSIBILITY
OF POLAND IN THE EUROPEAN DIMENSION
Summary: The accessibility studies in Poland suffer from lack of analysis of the impact of destinations located outside Poland. The purpose of this article is to reduce
this gap in knowledge by bringing the issue of the analysis of changes in the accessibility in the international dimension with the use of population data at the municipal
level in Poland in the years of 2013–2023. Destinations are defined on the whole European continent. The effects of investment are mainly visible in the peripheral regions,
in particular in the Eastern Poland. Accessibility improvement in the large metropolitan areas as well as in the western and northern Poland will be significantly lower. It
is a natural consequence of the closure of take-off stages of development of the road
network and a kind of move of investments from major motorways and express
roads (removal of bottlenecks on the sections linking major cities in the country) to
the sections that connect the peripheral regions (especially in the east and north-east
of the country) with those located in the central and southern Poland.
Keywords: potential accessibility, European dimension, ex ante evaluation
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Wstêp
Dostêpnoœæ transportowa jest jednym z najpowszechniej stosowanych pojêæ
w planowaniu geografii transportu. Badania dotycz¹ce dostêpnoœci w Polsce
rozwija³y siê od II wojny œwiatowej2. Jak dot¹d brakowa³o jednak w naszym
kraju analiz z wykorzystaniem celów podró¿y po³o¿onych poza granicami Polski, tak by uwzglêdniaæ „masy” po³o¿one w innych pañstwach kontynentu
europejskiego (wymiar europejski).
Artyku³ ma zadanie przybli¿yæ czytelnikowi problematykê analizy zmian dostêpnoœci w ujêciu miêdzynarodowym z wykorzystaniem danych o dostêpnoœci
do ludnoœci gmin w Polsce w ujêciu dynamicznym dla okresu 2013–2023. Cele
podró¿y zdefiniowano na ca³ym kontynencie europejskim. Artyku³ jest efektem
prac badawczych prowadzonych w ramach grantu w³asnego Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2014/13/B/HS4/03397.

1. Analizy dostêpnoœci na poziomie miêdzynarodowym
Analizy dostêpnoœci w Europie w ujêciu miêdzynarodowym mo¿na podzieliæ
ze wzglêdu na zasiêg przestrzenny badania na dwie kategorie: badania na poziomie europejskim oraz transgranicznym. Na poziomie przestrzeni Unii Europejskiej badania dostêpnoœci by³y i s¹ powi¹zane z koncepcj¹ peryferyjnoœci
i spójnoœci regionalnej3. Analiza uwzglêdnia³a równie¿ bariery handlowe i morskie
2

3

Por. m.in.: Z. Chojnicki, Zastosowanie modeli grawitacji i potencja³u w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1966, s. 127; R. Guzik, Przestrzenna dostêpnoœæ szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków
2003; J. Gadziñski, Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle wspó³czesnych procesów
urbanizacyjnych. Przyk³ad aglomeracji poznañskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznañ 2013;
W. Ratajczak, Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 1999, s. 274;
Z. Taylor, Przestrzenna dostêpnoœæ miejsc zatrudnienia, kszta³cenia i us³ug a codzienna ruchliwoœæ ludnoœci
wiejskiej, Wydawnictwo Continuo, Wroc³aw 1999, s. 239; A. KoŸlak, Znaczenie dostêpnoœci transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny [w:] Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroc³aw 2010; S. Wiœniewski, Zmiany dostêpnoœci miast
województwa ³ódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013–2015, „Przegl¹d Geograficzny”
2015, t. 87, z. 2, s. 321–341; T. Komornicki et al., Dostêpnoœæ przestrzenna jako przes³anka kszta³towania
polskiej polityki transportowej, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”
2009, z. 241; P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, IGiPZ PAN, Warszawa 2012, s. 310; M. Stêpniak, P. Rosik, Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers:
a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland, „Journal of Transport Geography”
2013, Vol. 31, s. 154–163; P. Rosik, M. Stêpniak, T. Komornicki, The decade of the big push to roads in
Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective, „Transport Policy” 2015, Vol. 37, s. 134–146.
D. Keeble, P.L. Owens, C. Thompson, Regional accessibility and economic potential in the European
Community, „Regional Studies” 1982, Vol. 16, s. 419–432.
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przejœæ granicznych w transporcie towarów. Z kolei Andrew K. Copus rozwin¹³
tzw. indeksy peryferyjnoœci na poziomie NUTS 2 i NUTS 34. W po³owie lat 90.
oszacowano potencja³ow¹ dostêpnoœæ drogow¹ przestrzeni europejskiej5. W kolejnej dekadzie nast¹pi³y cykliczne badania dostêpnoœci potencja³owej przestrzeni UE na poziomie NUTS 3, w tym wykonywane przez Michaela Wegenera, Heikkiego Eskelinena, Franza Fürsta, Carstena Schürmanna oraz Klausa
Spiekermanna6. Z kolei C. Schürmann i Ahmed Talaat rozszerzyli analizê atrakcyjnoœci celów podró¿y o liczbê miejsc pracy (oprócz wczeœniej wykorzystywanych: liczby ludnoœci oraz PKB)7. W dalszych badaniach pokazano zmiany
bêd¹ce wynikiem rozbudowy sieci transportowych w powiêkszaj¹cej siê Unii
Europejskiej8. Wiêkszoœæ badañ dostêpnoœci na poziomie europejskim wykorzystuje jako metodê badawcz¹ dostêpnoœæ potencja³ow¹. W ujêciu transgranicznym analizy dostêpnoœci dotycz¹ najmniej dwóch krajów, ale w wiêkszoœci
przypadków s¹ analizami przeprowadzanymi w celu oszacowania dostêpnoœci
pewnego, w miarê spójnego, regionu (lub makroregionu) Europy skupiaj¹cego
kilka do nawet kilkunastu pañstw. W krajach skandynawskich K. Spiekermann
i Hallgeir Aalbu przeprowadzili analizê multimodalnej dostêpnoœci potencja³owej na poziomie LAU 29. Spiekermann i Schürmann oszacowali multimodaln¹ dostêpnoœæ potencja³ow¹ obszaru basenu Ba³tyku10. W badaniach z lat
80. lub tych z pocz¹tku lat 90. brano pod uwagê dostêpnoœæ 9 lub 12 krajów11.
Wraz z procesem rozszerzania Wspólnoty powiêkszaniu ulega³ równie¿ obszar
badawczy: do 15 krajów12, 2513 oraz 2714.

4

5

6

7

8

9
10
11

12
13
14

A.K. Copus, Peripherality and peripherality indicators, „North. The Journal of Nordregio” 1999, Vol. 10,
No. 1, s. 11–15.
C. Schürmann, K. Spiekermann, M. Wegener, Accessibility Indicators, Berichte aus dem Institut für
Raumplanung 39, Dortmund: Institute of Spatial Planning, University of Dortmund, Dortmund
1997.
M. Wegener et al., Criteria for the Spatial Differentiation of the EU Territory: Geographical Position,
Federal Office for Building and Regional Planning, Bonn 2001.
C. Schürmann, A. Talaat, Towards a European Peripherality Index. Final Report, Report for General Directorate XVI Regional Policy of the European Commission, Institut für Raumplanung Fakultät
Raumplanung, Universität Dortmund, Dortmund 2000.
Update of selected potential accessibility indicators. Final report, Spiekermann & Wegener, Urban and
Regional Research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation 2007.
K. Spiekermann, H. Aalbu, Nordic Peripherality in Europe, Nordregio, Stockholm 2004.
Update of selected potential accessibility indicators…
D. Keeble, P.L. Owens, C. Thompson, Regional accessibility and economic potential in the European
Community…, s. 419–432.
M. Wegener, H. Eskelinnen, F. Fürst, C. Schürmann, K. Spiekermann, Criteria for…
C. Schürmann, A. Talaat, Towards a European…
Update of selected potential accessibility indicators…
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2. Metodyka badawcza
Dostêpnoœæ potencja³owa jest najczêœciej spotykanym podejœciem w badaniu
dostêpnoœci transportowej, szczególnie w przypadku ewaluacji zmian wynikaj¹cych z rozwoju infrastruktury transportowej w wyniku realizacji poszczególnych projektów lub programów inwestycyjnych15. Najwa¿niejszym wyró¿nieniem dostêpnoœci potencja³owej jest to, ¿e atrakcyjnoœæ celu podró¿y/przewozu
wzrasta wraz z jego rozmiarem i maleje w miarê wyd³u¿ania siê odleg³oœci fizycznej, czasowej lub ekonomicznej (za³o¿enia modelu potencja³u zosta³y przedstawione g³ównie na podstawie publikacji monograficznej autora16).
Ai = å f1 ( M j ) f 2 ( cij )
j

gdzie:
Ai – dostêpnoœæ transportowa gminy, powiatu, województwa i,
Mj – masy, np. liczba ludnoœci w gminie lub regionie j,
cij – ³¹czna odleg³oœæ fizyczna, czasowa (czas) lub ekonomiczna (koszt) zwi¹zana
z podró¿¹/przewozem z rejonu komunikacyjnego i do rejonu transportowego j.
W niniejszym badaniu miar¹ oporu przestrzeni jest czas podró¿y. W analizie
wykorzystano funkcjê wyk³adnicz¹ f(cij)=exp(-btij), gdzie wskazano jako w³aœciwy parametr b=0,005775 ze wzglêdu na to, ¿e podró¿e zagraniczne s¹ g³ównie
d³ugodystansowe17.
Na poziomie gminnym wyodrêbniono w Polsce 2321 rejonów komunikacyjnych. Wybrano te miasta (lub wsie), w których znajduje siê siedziba gminy.
W ten sposób otrzymano 2321 miejscowoœci wêz³owych. W ka¿dym z rejonów
transportowych wyodrêbniono w ten sposób miejscowoœæ wêz³ow¹, przy czym
je¿eli siedziba gminy wiejskiej i miejskiej znajdowa³a siê w tym samym mieœcie,
wówczas obie jednostki agregowano, tworz¹c jeden rejon komunikacyjny
z jedn¹ miejscowoœci¹ wêz³ow¹. Wybrane w ten sposób rejony transportowe
tylko w czêœci odpowiadaj¹ uk³adowi administracyjnemu na poziomie gminnym. Kryterium wyboru siedziby gminy jako miejscowoœci wêz³owej (a nie np.
centroidu gminy) wynika z tego, ¿e miejscowoœæ, w której mieœci siê siedziba
gminy, jest zazwyczaj punktem ciê¿koœci demograficznej rejonu transportowego. Przy konstrukcji wskaŸnika wykorzystano liczbê ludnoœci jako zmienn¹

15

16
17

T. Komornicki, P. Rosik et al., Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic
and territorial development of Poland, Poland: Ministry of Regional Development, Warsaw 2013;
P. Rosik, 2012, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne,
IGiPZ PAN, Warszawa, z. 231, 310 s.; P. Rosik P., M. Stêpniak, T. Komornicki, The decade of the big
push...
P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski…
Por. M. Stêpniak, P. Rosik, Accessibility improvement…
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warunkuj¹c¹ masê (cel podró¿y/przewozu). Kiedy liczba ludnoœci w 100% decyduje o wartoœci masy rejonu transportowego, zmiany w badanym okresie
(2014–2023) dla ca³ego kraju nie s¹ spektakularne. W wiêkszym stopniu zmiany
te uwidoczni¹ siê w s¹siedztwie du¿ych metropolii, gdzie w strefach suburbanizacji bêdzie dochodziæ w badanym okresie do koncentracji ludnoœci. Zmian liczby ludnoœci poza granicami kraju nie uwzglêdniono w analizie.
Poza granicami Polski wyodrêbniono 212 rejonów transportowych. Rejony
te zasiêgiem pokry³y ca³¹ Europê kontynentaln¹ wraz z europejsk¹ czêœci¹ Rosji
oraz Turcj¹. Ze wzglêdu na znaczne oddalenie od Polski oraz utrudnienia
zwi¹zane z przepraw¹ promow¹ wykluczono z badania wyspy Morza Œródziemnego, a tak¿e Irlandiê i Islandiê. W³¹czono natomiast mo¿liwoœæ przejazdu
samochodem do Wielkiej Brytanii (z wykluczeniem Irlandii Pó³nocnej).
G³ównym kryterium delimitacji rejonów komunikacyjnych by³a odleg³oœæ
od polskiej granicy. Im dalej cel podró¿y by³ po³o¿ony od granicy, tym masa rejonu transportowego mog³a byæ wy¿sza. Wynika to z natury wskaŸników dostêpnoœci potencja³owej, poniewa¿ masy po³o¿one w dalekiej odleg³oœci nie maj¹
du¿ego wp³ywu na wysokoœæ wskaŸnika. Tym samym liczba rejonów komunikacyjnych jest najwy¿sza w bezpoœredniej bliskoœci granicy z Polsk¹ (do ok.
30–50 km), a nastêpnie wraz z oddalaniem siê od granicy ich liczba mala³a. Najwiêkszy wp³yw na dobór jednostek statystycznych, na bazie których dokonano
delimitacji rejonów komunikacyjnych mia³a – oprócz odleg³oœci od granicy
z Polsk¹ – ich masa w³asna. Starano siê tak dobraæ jednostki, by te po³o¿one
w podobnej odleg³oœci od granicy charakteryzowa³y siê zbli¿onym potencja³em
demograficznym (liczba mieszkañców) do powiatów w Polsce.
Rejony transportowe po³o¿one przy granicy z Polsk¹ zazwyczaj odpowiada³y wielkoœci¹ powiatom w Polsce. W Czechach oraz na S³owacji by³y to jednostki LAU 1 (lub grupy jednostek LAU 1). W Niemczech, gdzie jednostki LAU 1
s¹ znacznie mniejsze ni¿ w Polsce, wybrano do analizy jednostki NUTS 3 (lub
grupy jednostek NUTS 3). Podobnie na Litwie, gdzie ca³y kraj podzielono na
10 rejonów komunikacyjnych, zgodnie z podzia³em wed³ug klasyfikacji NUTS 3.
W przypadku krajów nienale¿¹cych do systemu klasyfikacji jednostek terytorialnych NUTS, tj. Rosji, Bia³orusi oraz Ukrainy, uwzglêdniono podzia³ administracyjny obowi¹zuj¹cy w poszczególnych pañstwach (obwody i rejony).
Rejony komunikacyjne po³o¿one w dalszej odleg³oœci od granicy z Polsk¹
najczêœciej odpowiada³y w krajach Unii Europejskiej obszarom NUTS 2, NUTS 1
oraz poszczególnym pañstwom (NUTS 0). W niektórych przypadkach, podobnie jak dla obszarów przygranicznych, dokonano agregacji jednostek statystycznych NUTS na odpowiednim poziomie. W trzech krajach europejskich po³o¿onych w relatywnie niewielkiej odleg³oœci od polskiej granicy, tj. na Wêgrzech,
w Austrii oraz w Rumunii, wydzielono rejony komunikacyjne odpowiadaj¹ce
zazwyczaj grupom jednostek NUTS 2. Dwa du¿e kraje, tj. Francjê i W³ochy, podzielono na cztery grupy NUTS 2. Zrezygnowano natomiast z podzia³u po³o¿o-
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nych relatywnie dalej Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, przypisuj¹c masê tych
krajów do odpowiednio Londynu i Madrytu.
Liczba ludnoœci w rejonach transportowych po³o¿onych w krajach Unii Europejskiej zosta³a obliczona na podstawie danych z Eurostat za rok 2008. W Czechach oraz na S³owacji Ÿród³em danych dotycz¹cych liczby ludnoœci by³y odpowiednie urzêdy statystyczne w Czechach (www.czso.cz) oraz na S³owacji
(www.portal.statistics.sk). Eurostat by³ równie¿ Ÿród³em danych dotycz¹cych
liczby ludnoœci dla krajów europejskich znajduj¹cych siê poza UE: Boœnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Albania, Mo³dawia, Norwegia,
Serbia, Szwajcaria, Turcja oraz Kosowo. Liczba ludnoœci w rejonach transportowych w Rosji, na Ukrainie oraz na Bia³orusi zosta³a obliczona na podstawie danych
z urzêdów statystycznych (www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.belstat.gov.by).

Rysunek 1. Rejony transportowe (212) i liczba ludnoœci poza Polsk¹
ród³o: P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, IGiPZ PAN, Warszawa
2012 (opracowanie mapy: M. Stêpniak).

Do kalkulacji wskaŸnika prêdkoœci w Polsce wykorzystano model prêdkoœci
ruchu opracowany w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
PAN (IGiPZ PAN), który uwzglêdnia poœrednio zarówno regulacje (limity
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prêdkoœci, obni¿enie prêdkoœci na obszarze zabudowanym), jak i warunki podró¿y (liczba ludnoœci mieszkaj¹cej w buforze 5 km od odcinka drogi oraz
ukszta³towanie powierzchni terenu). Model prêdkoœci ruchu z drobnymi zmianami przygotowano na podstawie baz danych dostêpnych w IGiPZ PAN w ramach
publikacji tej¿e instytucji18. Dziêki znacz¹cemu uszczegó³owieniu geograficznych baz danych sieci transportowych oraz „podwi¹zaniu” wszystkich miejscowoœci gminnych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez dodanie najwa¿niejszych odcinków dróg gminnych i powiatowych nast¹pi³a mo¿liwoœæ
obliczenia wartoœci wskaŸnika na poziomie gminnym. Przy wykonywaniu prognoz zmian dostêpnoœci na lata 2013–2023, za³o¿ono, ¿e jedynym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na zmianê prêdkoœci bêd¹ zmiany liczby ludnoœci w Polsce oraz
inwestycje infrastrukturalne realizowane w Polsce.
Prêdkoœci w ruchu poza Polsk¹ dla pozosta³ych krajów europejskich nie by³y
³atwe do ustalenia. Brak odpowiednich danych niezbêdnych do skonstruowania
modelu prêdkoœci ruchu analogicznego jak w Polsce skutkowa³ potrzeb¹ arbitralnego wyznaczenia prêdkoœci w zale¿noœci od przepisów drogowych obowi¹zuj¹cych w danym kraju. Drogi poza granicami Polski podzielono na cztery
kategorie: autostrady, pozosta³e drogi dwujezdniowe, drogi g³ówne oraz drogi
drugorzêdne. W przypadku dróg g³ównych i drugorzêdnych konieczne by³o
równie¿ dostosowanie prêdkoœci tak, by nie ró¿ni³a siê ona znacz¹co – w szczególnoœci na obszarach przygranicznych – od prêdkoœci wynikaj¹cej z modelu
prêdkoœci ruchu dla Polski. Za³o¿ono, ¿e na Ukrainie, ze wzglêdu na katastrofalny stan dróg, uzyskiwane prêdkoœci na drogach drugorzêdnych s¹ znacznie
ni¿sze ni¿ w pozosta³ych krajach granicz¹cych z Polsk¹. Z kolei najwy¿sze prêdkoœci wœród krajów s¹siednich na drogach drugorzêdnych przypisano Niemcom. Dla Niemiec ponadto – mimo braku formalnych ograniczeñ prêdkoœci –
za³o¿ono w modelu prêdkoœæ na autostradach równ¹ 130 km/h. Dla nielicznych
po³¹czeñ promowych wykorzystywanych w podró¿ach do krajów skandynawskich za³o¿ono prêdkoœæ równ¹ 30 km/h. Uwzglêdniono równie¿ czasy oczekiwania na granicach strefy Schengen19.
Za³o¿ono analizê inwestycji infrastrukturalnych na sieci dróg krajowych
i wojewódzkich (oraz w wyj¹tkowych przypadkach na kluczowych drogach powiatowych). Przy kompletowaniu list inwestycji (stan na lipiec 2014 r.) wspó³pracowano z:
– Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – informacje
o inwestycjach na drogach krajowych (lista na podstawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. [z perspektyw¹ do

18

19

M.in. w P. Rosik, P. Œleszyñski, Wp³yw zaludnienia w otoczeniu drogi, ukszta³towania powierzchni terenu
oraz natê¿enia ruchu na œredni¹ prêdkoœæ jazdy samochodem osobowym, „Transport Miejski i Regionalny”
2009, nr 10, s. 26–31; P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski…, s. 310.
Por. szerzej w P. Rosik, Dostêpnoœæ l¹dowa przestrzeni Polski…, s. 310.
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2030 r.] w wersji dostêpnej w lipcu 2014 r.; lista do poz. 22); Dokument Implementacyjny stanowi³ ranking inwestycji drogowych przewidywanych do realizacji w perspektywie finansowej lat 2014–2010. Pozosta³ on list¹ inwestycji
najlepiej przygotowanych, których ostateczna realizacji do roku 2023 jest
najbardziej prawdopodobna,
– 16 urzêdami marsza³kowskimi – informacje o inwestycjach na drogach wojewódzkich zidentyfikowane w procesie negocjacji kontraktów terytorialnych,
– 66 urzêdami miast na prawach powiatu – informacje o inwestycjach w miastach na prawach powiatu.
Do ka¿dego z beneficjentów wys³ano zapytanie z proœb¹ o podanie odpowiednich danych charakteryzuj¹cych inwestycjê. Z GDDKiA otrzymano pliki
z dok³adnym przebiegiem wszystkich planowanych inwestycji, w tym lokalizacj¹
wêz³ów. Ponadto listy inwestycji na drogach krajowych zosta³y uzupe³nione dla
odcinków autostrad budowanych przez prywatnych koncesjonariuszy. Przy obliczeniu wskaŸnika uwzglêdniono wszystkie inwestycje w transporcie drogowym spe³niaj¹ce przynajmniej jeden z poni¿szych warunków:
– d³ugoœæ projektu liniowego przekracza 10 km,
– projekt stanowi obwodnicê lub jest obiektem mostowym,
– ³¹czna kwota projektu przekracza 30 mln PLN; warunek graniczny 30 mln
PLN postawiono w celu niedopuszczenia do uwzglêdnienia du¿ej liczby inwestycji przez jednych beneficjentów, a nie uwzglêdniania tego typu inwestycji przez innych beneficjentów.
W przypadku miast na prawach powiatu dodatkowo za³o¿ono, ¿e wa¿ne
z punktu widzenia zmian dostêpnoœci s¹ inwestycje bêd¹ce trasami bezkolizyjnymi lub polegaj¹ na zwiêkszeniu liczby pasów. Uzyskano niezbêdne informacje od GDDKiA oraz 16 urzêdów marsza³kowskich. W przypadku miast na prawach powiatu uzyskano wype³nione formatki inwestycji od wszystkich 18 miast
wojewódzkich i, ³¹cznie z miastami wojewódzkimi, od 47 miast na prawach powiatu, 6 miast zadeklarowa³o brak inwestycji spe³niaj¹cych kryteria, a 13 miast
nie przekaza³o informacji na temat inwestycji.

3. Rezultaty badania
Rozk³ad przestrzenny dostêpnoœci uzyskany z uwzglêdnieniem celów podró¿y po³o¿onych za granic¹ kraju jest odmienny ni¿ w przypadku wskaŸników
domykaj¹cych siê na granicach Polski20. Obszary najlepszej dostêpnoœci s¹ zlokalizowane wzd³u¿ granicy polsko-niemieckiej, a w szerszym ujêciu równie¿
wzd³u¿ granicy polsko-czeskiej oraz autostrad A2 (od Œwiecka do Poznania)
20

Por. m.in. ibidem, s. 310; P. Rosik, M. Stêpniak, T. Komornicki, The decade of the big push to roads in
Poland…, s. 134–146.
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oraz A4 (od Zgorzelca do Górnego Œl¹ska). Tym samym jest tak¿e widoczna
po³o¿ona poza granicami kraju „masa” metropolii berliñskiej, a w mniejszym
stopniu równie¿ obszary gêstego zaludnienia w pó³nocnych Czechach. Spoœród
szlaków drogowych na mapie rozk³adu widaæ g³ównie autostrady. Peryferie
koncentruj¹ siê na obszarze Makroregionu Polski Wschodniej, przede wszystkim
w województwie warmiñsko-mazurskim, podlaskim oraz w Bieszczadach.

Rysunek 2. WskaŸnik dostêpnoœci drogowej z uwzglêdnieniem celów podró¿y za granic¹ –
wartoœæ bazowa w 2013 r. (mapa z lewej strony) oraz wartoœæ docelowa w 2023 r. (mapa
z prawej strony)
ród³o: Opracowanie w³asne (kartografia: S. Goliszek).

Inwestycje podjête w latach 2014–2020 spowoduj¹ proporcjonaln¹ przestrzennie poprawê sytuacji. W Polsce wschodniej i pó³nocnej strefy peryferii
ulegn¹ ograniczeniu. Dotyczy to zw³aszcza Pomorza (efekt planowanej budowy
drogi ekspresowej S6) oraz œrodkowej czêœci pogranicza wschodniego (po³udniowe Podlasie i Lubelszczyzna). Du¿e znaczenie bêdzie mieæ pas wzd³u¿ ci¹gu
dróg ekspresowych S17 (Warszawa–Lublin) i S8 (Warszawa–Bia³ystok) ³¹cz¹cy
stolice województw Polski wschodniej ze stolic¹ kraju. Generalnie zmiany bezwzglêdne oraz procentowe wskaŸnika potwierdzaj¹, ¿e podejmowane inwestycje przyczyni¹ siê przede wszystkim do poprawy skomunikowania z Europ¹
województw wschodnich i pó³nocnych. Najwiêksze zmiany bezwzglêdne wystêpuj¹ wzd³u¿ tras S5 (miêdzy Gnieznem a Grudzi¹dzem), S6 (miêdzy Ko³obrzegiem a Gdañskiem), S7 (w jej czêœci pó³nocnej), S61 (Via Baltica) oraz
wzd³u¿ wspomnianego ci¹gu S17/S19. Same powy¿sze inwestycje generuj¹ tak¿e najwiêksz¹ zmianê procentow¹. Drogi S17/S19 oraz S61 przyczyniaj¹ siê do
lepszego skomunikowania z autostrad¹ A2 wyprowadzaj¹c¹ ruch w kierunku
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Europy Zachodniej. Droga S61 ³¹czy dodatkowo polskie jednostki z regionami
i oœrodkami pañstw ba³tyckich (kraje cz³onkowskie UE, a zatem brak efektu
bariery na granicy polsko-litewskiej). Trasa S6 komunikuje Polskê pó³nocn¹
z Niemcami. Tê sam¹ rolê pe³ni pó³nocny odcinek S7 zapewniaj¹cy po³¹czenie
z Warmii Mazur przez Gdañsk i S6 w kierunku Europy Zachodniej. Widoczne
s¹ równie¿ efekty poprawy dostêpnoœci miêdzynarodowej w niektórych czêœciach Polski zachodniej i centralnej. Dotyczy to m.in. województwa ³ódzkiego
i œl¹skiego (efekt ukoñczenia autostrady A1, wyprowadzenie ruchu w kierunku
po³udniowym).

Rysunek 3. Zmiana bezwzglêdna (mapa z lewej strony) oraz procentowa (mapa z prawej
strony) wskaŸnika dostêpnoœci drogowej z uwzglêdnieniem celów podró¿y za granic¹
w latach 2013–2023
ród³o: Opracowanie w³asne (kartografia: S. Goliszek).

Zakoñczenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy mo¿na wysnuæ nastêpuj¹ce wnioski.
Rezultaty inwestycji w ujêciu miêdzynarodowym skupiaj¹ siê w du¿ej mierze
na terenach peryferyjnych Polski, przede wszystkim w Polsce wschodniej
i pó³nocno-wschodniej. Poprawa wartoœci wskaŸnika w du¿ych metropoliach
oraz w Polsce zachodniej i pó³nocnej bêdzie wyraŸnie mniejsza (wzglêdem analogicznych rezultatów uzyskanych dla wskaŸnika krajowego, tj. bez uwzglêdnienia celów podró¿y po³o¿onych za granic¹ Polski). Jest to naturalna konsekwencja zamykania pewnych etapów rozwoju sieci drogowej i przenoszenia siê
inwestycji z tranzytowych autostrad (likwidacja w¹skich garde³, powi¹zania
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najwiêkszych miast kraju) na te odcinki, które ³¹cz¹ regiony peryferyjne (szczególnie na wschodzie i pó³nocnym wschodzie kraju) z tymi po³o¿onymi w centralnej i po³udniowej Polsce.
Analiza ukaza³a mo¿liwoœci, jakie daje model potencja³u w badaniu dostêpnoœci Polski na niskim poziomie agregacji rejonów transportowych. Celowe jest
kontynuowanie badañ dotycz¹cych tzw. efektu granicy, zasiêgu przestrzennego
badania, d³ugoœci podró¿y i innych wymiarów dostêpnoœci w kontekœcie wp³ywu
poszczególnych wymiarów na wyniki dostêpnoœci.
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KABOTA¯ DROGOWY A REGU£Y
RYNKU WEWNÊTRZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Kabota¿ drogowy jest jednym z bardziej z³o¿onych problemów integracji europejskiej. Liberalizacja dostêpu do rynku kabota¿owego jest warunkiem zakoñczenia budowy rynku wewnêtrznego UE, opartego na swobodnym przep³ywie us³ug
oraz niezak³óconej konkurencji. Celem artyku³u jest przedstawienie i analiza najwa¿niejszych zagadnieñ z zakresu regulacji kabota¿u, rozwoju rynku i oczekiwanych korzyœci w kontekœcie rozwoju rynku wewnêtrznego UE. Przedmiotem analizy i oceny
s¹ przewozy ³adunków.
S³owa kluczowe: rynek wewnêtrzny, Unia Europejska, kabota¿ drogowy, przewozy
³adunków

ROAD CABOTAGE IN THE CONTEXT
OF THE EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET RULES
Summary: Road freight cabotage is one of the more complex problem of European integration. Full liberalisation of EU cabotage market is fundamental condition for fulfill
EU internal market, based on free movement of services and fair competition. The
aim of paper is presentation and analysis of the most important issues on cabotage
regulation, market development and expected benefits in the context of EU internal
market development. The subject of analysis is road freight transport.
Keywords: internal market, European Union, road cabotage, freight transport

Wstêp
Rynek wewnêtrzny UE jest koncepcj¹ polityczn¹ realizowan¹ od kilku dziesiêcioleci. Ideowo jest bliski wspólnemu rynkowi, który le¿y u podstaw integracji europejskiej. Najistotniejszym za³o¿eniem rynku wewnêtrznego jest swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u oraz niezak³ócona konkurencja.
Dotychczasowe osi¹gniêcia w zakresie rynku wewnêtrznego UE wskazuj¹, ¿e
nadal jest to bardziej ideowa koncepcja ni¿ formalna struktura.
1
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Transport jest podstawowym elementem rynku wewnêtrznego UE oraz narzêdziem osi¹gania jego celów. Swobodny przep³yw us³ug transportowych powinien byæ istot¹ tego rynku. Tak jednak nie jest m.in. ze wzglêdu na utrzymuj¹ce siê ograniczenia i praktyki protekcjonistyczne pañstw cz³onkowskich
w zakresie dostêpu do rynku us³ug kabota¿owych.
Celem artyku³u jest wskazanie przes³anek takich dzia³añ. Wykorzystano do
tego dorobek autorki w zakresie analizy rynku kabota¿owego UE2, dane statystyczne Eurostatu oraz G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a tak¿e
dokumenty organów UE z lat 2015–2016 dotycz¹ce przedmiotu badañ.
Wybór tematyki artyku³u nie jest przypadkowy. Miêdzynarodowy transport
samochodowy jest szczególnym obszarem badañ prof. Jana Burnewicza, wybitnego polskiego ekonomisty transportu, któremu dedykujê tê publikacjê z okazji
jubileuszu urodzin. W kontekœcie dorobku naukowego profesora przedstawiana
tutaj problematyka kabota¿u nie jest nowa. Ju¿ w podrêczniku Ekonomika transportu wydanym pod jego redakcj¹ przez Uniwersytet Gdañski w 1993 r. napisa³:
„Poda¿ us³ug transportowych podlega najwiêkszym ograniczeniom na rynkach
miêdzynarodowych. Wynika to z wysokiej atrakcyjnoœci tych rynków dla przewoŸników i z d¹¿enia pañstw do ochrony swych interesów narodowych”3.
Tworz¹c w pierwszej dekadzie tego wieku prognozy popytu na przewozy
³adunków, prof. J. Burnewicz stwierdzi³ m.in.: „Popyt na przewozy miêdzynarodowe ³adunków obcych zale¿y w g³ównej mierze od zewnêtrznych czynników
makroekonomicznych, a jedynie dodatkowo od aktywnoœci polskich przewoŸników i ich atrakcyjnoœci na rynku przewozów miêdzynarodowych”4, oraz
wskaza³, ¿e „w wyniku integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ po 2007 roku najwiêksza zmiana powinna nast¹piæ w zakresie polskich us³ug kabota¿owych transportu samochodowego”5. Przewiduj¹c g³ówne obszary konfliktu interesów
przewoŸników krajowych i zagranicznych na miêdzynarodowym rynku us³ug
transportowych, prof. J. Burnewicz stwierdzi³, ¿e „Brak konwergencji podstawowych wskaŸników ekonomicznych w transporcie UE nie jest przes³ank¹ do doszukiwania siê dumpingu socjalnego”6. Stawiane przez prof. J. Burnewicza tezy
oraz formu³owane opinie potwierdza wspó³czesna praktyka gospodarcza, co
przedstawiono poni¿ej w odniesieniu do przewozów kabota¿owych ³adunków.

2

3
4

5
6

Zob. E. Za³oga, Kabota¿ drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu, „Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 29, s. 301–315.
Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1993.
J. Burnewicz, Prognoza zapotrzebowania na us³ugi transportowe w Polsce do 2020 roku [w:] Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Wydawnictwo Instytutu
Technologii i Eksploatacji – PIB, Warszawa 2006, s. 140.
Ibidem.
J. Burnewicz, Polski transport po akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdañskiego. Ekonomika Transportu L¹dowego” 2006, nr 34, s. 24.
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1. Istota i cele rynku wewnêtrznego UE
Rynek wewnêtrzny (ang. internal market) Unii Europejskiej jest pojêciem prawnym7, przez jednych traktowanym jako synonimiczne wobec wspólnego rynku,
przez innych jako pojêcie wê¿sze. Wed³ug obowi¹zuj¹cej wyk³adni „rynek
wewnêtrzny obejmuje obszar bez granic wewnêtrznych, w którym jest zapewniony swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u, zgodnie z postanowieniami Traktatów”8. Istotnym komponentem rynku wewnêtrznego jest
zapewnienie na jego terytorium warunków niezak³óconej konkurencji dla podmiotów gospodarczych. Swobody rynku wewnêtrznego oraz regu³y konkurencji uznaje siê zatem za jedne z najwa¿niejszych elementów konstytuuj¹cych
Uniê Europejsk¹9. Przypisanie Unii wy³¹cznoœci kompetencji w obszarze konkurencji10 s³u¿y przeciwdzia³aniu wszelkim przejawom deformacji rynku wewnêtrznego. Równie¿ ten cel le¿y u podstaw – prowadzonej od blisko 60 lat – wspólnej
polityki transportowej (WPT) ugrupowania.
Idea rynku wewnêtrznego znajduje uzasadnienie w teorii ekonomii. Wymienia siê cztery podstawowe korzyœci rynku wewnêtrznego dla wzrostu gospodarczego11:
– ekonomia skali,
– silniejsza konkurencja,
– ni¿sze koszty transakcyjne,
– lepsza alokacja zasobów.
Innymi wa¿nymi korzyœciami dla wzrostu gospodarczego s¹: wzrost zakresu
wyboru dóbr i us³ug, a tak¿e wy¿sza ich jakoœæ oraz innowacyjnoœæ.
Program Jednolitego Rynku Wspólnoty realizowany w latach 90. ubieg³ego
wieku zak³ada³ wzrost unijnego PKB z tego tytu³u o 4,25–6,5%. Wspó³czesne
studia szacuj¹ efekt zniesienia barier w swobodnym przep³ywie dóbr i us³ug
w ramach rynku wewnêtrznego UE-28 na wy¿szym poziomie (o 14% do 2020 r.)12.
Niedawny kryzys gospodarki œwiatowej (tzw. 2007+) uwidoczni³ wœród niektórych pañstw cz³onkowskich UE siln¹ pokusê odwracania siê od idei wspólnego rynku i „poszukiwania oparcia w formach nacjonalizmu gospodarczego”13.
7

8

9

10
11

12
13

Termin ten po raz pierwszy zosta³ zdefiniowany w jednolitym akcie europejskim (Dz. Urz. UE L 169
z 29.06.1987).
Art. 26 Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, sporz¹dzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569).
M. Szyd³o, Swobody rynku wewnêtrznego a regu³y konkurencji. Miêdzy konwergencj¹ a dywergencj¹,
„Dom Organizatora”, Toruñ 2006, s. 35.
Tyt. I, art. 2 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016).
Contribution of the internal market and consumer protection to growth. Study, European Parliament,
Brussels 2014, s. 26.
Ibidem, s. 28.
M. Monti, Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W s³u¿bie gospodarki i spo³eczeñstwa Europy. Sprawozdanie dla przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, Bruksela 2010, s. 3.
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By temu przeciwdzia³aæ, od 2010 r. Komisja Europejska realizuje now¹ strategiê
na rzecz jednolitego rynku. Problemy kabota¿u nie znajduj¹ istotnego miejsca
w tej strategii.

2. Rynek kabota¿owy jako rynek cz¹stkowy
Rynek kabota¿owy, rozumiany jako przestrzeñ rynku wewn¹trz pañstwa
cz³onkowskiego UE obs³ugiwana przez zagranicznych przewoŸników, przez
dziesiêciolecia by³ rynkiem chronionym (protekcjonizm). Jego pe³ne otwarcie –
w ramach rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej – napotyka opór niektórych
pañstw cz³onkowskich, zw³aszcza tych obawiaj¹cych siê konkurencji przewoŸników zagranicznych na ich rynkach narodowych, a tak¿e tych, których przewoŸnicy s¹ wypierani z dotychczas obs³ugiwanych rynków kabota¿owych.
Rynek kabota¿owy sta³ siê szczególnie obszarem spornym po podjêciu decyzji
o rozszerzeniu UE o kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Liberalizacja dostêpu do rynku us³ug kabota¿owych nie ma d³ugiej tradycji.
Szeœæ lat póŸniej ni¿ zak³adano – tj. od 1 lipca 1998 r. – zniesiono ograniczenia
iloœciowe w dostêpie do rynku kabota¿owego dla ówczesnych krajów cz³onkowskich UE, jednak przyznane prawo dotyczy³o „tymczasowego” œwiadczenia
us³ug (on temporary basis). Okreœlenie to okaza³o siê niejednoznaczne, co dawa³o
pañstwom cz³onkowskim podstawy do wewnêtrznej regulacji ograniczeñ dostêpu do ich rynków (np. Grecja okreœli³a tymczasowoœæ na 2 miesi¹ce w roku,
W³ochy – 15 dni w miesi¹cu). Z tego powodu Komisja Europejska w 2005 r.
wyda³a komunikat interpretuj¹cy14, w którym okreœli³a kryteria uznania tymczasowoœci: czas trwania, czêstotliwoœæ, periodycznoœæ i ci¹g³oœæ. Nie usunê³o to
jednak ró¿nic w wewnêtrznych regulacjach kabota¿u.
Przygotowanie siê na otwarcie rynku UE 15 dla nowych cz³onków15 wymaga³o systemowego podejœcia do regulacji sektora transportu samochodowego,
a tak¿e bardziej restrykcyjnej polityki wobec tego sektora wynikaj¹cej z potrze-

14

15

M. Bernadet, Laboratoire d’Économie des Transports (LET), The Construction and Operation of the
Road Freight Transport Market in Europe, Forum Paper 2009-1, OECD/ITF, Paris 2009.
W traktatach akcesyjnych pañstw wchodz¹cych do UE w 2004 r., g³ównie z inicjatywy Niemiec
i Austrii, ustanowiono 5-letni okres przejœciowy (z wy³¹czeniem Cypru, Malty i S³owenii) w dostêpie do rynku kabota¿owego w ró¿nych formu³ach: Polska i Wêgry 3+2, Czechy, £otwa, Litwa,
Estonia i S³owacja 2+2+1, przy czym przyjêto mo¿liwoœæ jego skrócenia w ramach wyznaczonych
podokresów. Okresy przejœciowe okreœlono tak¿e dla kolejnych pañstw akcesyjnych: Bu³garia
i Rumunia – dostêp w 2014 r., Chorwacja – dostêp w 2015 r. Wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich
UE 15 (z wyj¹tkiem Irlandii, Portugalii i Szwecji) utrzyma³a w stosunku do Polski pe³ny okres
przejœciowy do 1 maja 2009 r. Po zakoñczeniu okresów przejœciowych przewoŸnicy spe³niaj¹cy
wymagania istniej¹cych regulacji UE maj¹ mo¿liwoœæ (na zasadzie wzajemnoœci) œwiadczyæ us³ugi
kabota¿u na zasadzie tymczasowoœci.
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by kszta³towania zrównowa¿onego transportu. Rezultatem takiego dzia³ania
jest tzw. pakiet drogowy, który obejmuje trzy istotne rozporz¹dzenia:
– rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia
21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹ce wspólne zasady dotycz¹ce warunków
wykonywania zawodu przewoŸnika drogowego i uchylaj¹ce dyrektywê
Rady 96/26/WE. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009),
– rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia
21 paŸdziernika 2009 r. dotycz¹ce wspólnych zasad dostêpu do rynku miêdzynarodowych przewozów drogowych. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz.
Urz. UE L 300 z 14.11.2009),
– rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia
21 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostêpu do miêdzynarodowego rynku us³ug autokarowych i autobusowych i zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 561/2006. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE
L 300 z 14.11.2009).
Pakiet wszed³ w ¿ycie 4 grudnia 2011 r., rozszerzaj¹c wymagania w zakresie
dostêpu do zawodu przewoŸnika i rynku (obowi¹zek dysponowania zezwoleniem na wykonywanie zawodu, uzyskania nowej licencji wspólnotowej, posiadania siedziby firmy w danym kraju oraz bazy eksploatacyjnej). Zaostrzono
ponadto sankcje administracyjne wobec przedsiêbiorców naruszaj¹cych wspólnotowe regulacje dotycz¹ce czasu prowadzenia pojazdów, przerw i wypoczynku oraz stosowanych tachografów. Pakiet ten stworzy³ warunki do upraszczania
i dalszej harmonizacji przepisów obowi¹zuj¹cych tê ga³¹Ÿ transportu.
Wiele spornych dotychczas kwestii dostêpu do rynku kabota¿owego wyjaœni³o rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009. Przede
wszystkim wprowadzi³o kryteria iloœciowe jako wyk³adniê „tymczasowoœci”:
trzy przewozy kabota¿owe bêd¹ce nastêpstwem przewozu miêdzynarodowego
w ci¹gu siedmiu dni. Ponadto sprecyzowa³o zakres tego typu operacji oraz
wprowadzi³o wymóg powi¹zania przewozu kabota¿owego z transportem miêdzynarodowym. Wa¿nym rezultatem tej regulacji jest harmonizacja wymagañ
odnoœnie do dokumentacji potwierdzaj¹cej legalnoœæ przewozu kabota¿owego.
Przyczyni³o siê to do usuniêcia jednej z barier wejœcia na rynek, tworzonej przez
zró¿nicowane dotychczas wymagania pañstw cz³onkowskich w tym zakresie.
W ostatnim okresie problemem spornym kabota¿u sta³y siê zagadnienia dotycz¹ce norm socjalnych kierowców (tzw. social rules), chocia¿ dokonano ju¿ regulacji konkurencji w tym zakresie. W dorobku prawnym UE zagadnieniom
tym poœwiêcono piêæ nastêpuj¹cych regulacji:
1) dyrektywê 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca
2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonuj¹cych czynnoœci
w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 80 z 23.03.2002),
2) rozporz¹dzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
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odnosz¹cych siê do transportu drogowego oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równie¿ uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE
L 102 z 11.04.2006),
3) dyrektywê 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporz¹dzeñ Rady
(EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotycz¹cych przepisów socjalnych
odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci w transporcie drogowym oraz uchylaj¹ca
dyrektywê Rady 88/599/EWG. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE
L 102 z 11.04.2006),
4) dyrektywy dotycz¹ce delegowania: dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycz¹ca delegowania pracowników w ramach œwiadczenia us³ug (Dz. Urz. UE L 18 z 21.01.1997) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotycz¹cej delegowania pracowników w ramach œwiadczenia us³ug, zmieniaj¹ca rozporz¹dzenie (UE)
nr 1024/2012 w sprawie wspó³pracy administracyjnej za poœrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnêtrznym („rozporz¹dzenie w sprawie IMI”). Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014),
5) rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia
4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urz¹dzeñ rejestruj¹cych stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do transportu
drogowego. Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014).
Powy¿sze regulacje tworzono z myœl¹ o harmonizacji warunków konkurencji, poprawie warunków pracy i bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Stworzono
system nadzoru nad przestrzeganiem wymogów zawartych w regulacjach,
a ponadto pañstwa cz³onkowskie wprowadzi³y wewnêtrzne przepisy w zakresie odpowiedzialnoœci za naruszenie zasad kabota¿u. Zjawisko naruszania obowi¹zuj¹cych regulacji ma charakter marginesowy16, jednak¿e zró¿nicowany
poziom sankcji (kwota minimalna waha siê w granicach 100–4600 EUR, kwota
maksymalna [Niemcy] – 200 tys. EUR) prowadzi do ró¿nic w poziomie ryzyka
zwi¹zanego z naruszeniem zasad kabota¿u17.
Podobnie niejednolita jest implementacja przez pañstwa cz³onkowskie dyrektywy o delegowaniu, podyktowana ró¿nicami w przyjêtych systemach zabez16

17

Na przyk³ad w Niemczech w 2012 r. stwierdzono naruszenia zasad kabota¿u w 0,45% ogó³u skontrolowanych przewozów, w Wielkiej Brytanii – 0,2%, we Francji 7%. W Polsce stwierdzono w tym
okresie jedynie trzy takie przypadki. Za: Development and implementation of EU road cabotage. Study,
European Parlament, Brussels 2013, s. 4.
Ibidem.
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pieczeñ spo³ecznych. Przyk³adowo w 2016 r. Komisja Europejska skierowa³a do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE sprawê naruszenia zasad kabota¿u przez Daniê
i Finlandiê.
Dla harmonizacji funkcjonowania rynku kabota¿owego wyzwanie stanowi¹
równie¿ postanowienia innych regulacji wewnêtrznych pañstw cz³onkowskich,
które naruszaj¹ istotê wspólnego rynku. Przyk³adem s¹ wymagania stosowania
p³acy minimalnej danego pañstwa cz³onkowskiego w przewozach kabota¿owych. Problem pojawi³ siê za spraw¹ Niemiec, które od stycznia 2015 r. wprowadzi³y w ¿ycie zapisy ustawy z 11 sierpnia 2014 r. o p³acy minimalnej tzw. MiLog
i objê³y ni¹ przewoŸników zagranicznych wykonuj¹cych przewozy kabota¿owe. Podobn¹ praktykê przyjmowa³y kolejne pañstwa np. Francja i Norwegia.
W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska skierowa³a w tej sprawie wniosek do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE przeciwko Niemcom i Francji. Ochrona rynku
krajowego przybiera tak¿e inne formy. W ostatnim okresie rozszerza siê wymóg
elektronicznej informacji o delegowaniu pracowników do danego pañstwa
cz³onkowskiego z du¿ym wyprzedzeniem (W³ochy wprowadzi³y taki obowi¹zek od 26 grudnia 2016 r., Francja od 1 stycznia 2017 r.).
Przedstawione praktyki s¹ typowym przyk³adem protekcjonizmu – ochrony
krajowych podmiotów przed zagraniczn¹ konkurencj¹. Praktyki takie s¹ dopuszczone w regulacjach UE w przypadku powa¿nych zak³óceñ na rynku us³ug transportowych, ale analizy rynkowe nie potwierdzaj¹, by do takich zak³óceñ dosz³o.

3. Rozwój przewozów kabota¿owych w UE
Wprowadzenie przez pañstwa cz³onkowskie UE krajowego rejestru elektronicznego przedsiêbiorców transportu drogowego (w Polsce od 15 grudnia 2016 r.)
pozwoli na pe³n¹ informacjê o liczbie i strukturze przewoŸników drogowych.
Wed³ug informacji Eurostat us³ugi ciê¿arowego transportu samochodowego
oferuje w UE ponad 56 tys. przedsiêbiorców (dane za 2012 r.). Potencja³ rynkowy podmiotów jest bardzo zró¿nicowany, z wyraŸnym podzia³em na silne ekonomicznie, ale o wy¿szych kosztach pracy przedsiêbiorstwa UE 15 oraz s³absze
ekonomicznie, ale o ni¿szych kosztach pracy przedsiêbiorstwa w pañstwach
UE 1318. Ta dysproporcja wydaje siê oczywista. Wynika ona z ró¿nicy poziomów
ogólnego rozwoju gospodarczego obu grup krajów, wskaŸnika dobrobytu i ni¿szej ogólnej produktywnoœci przewoŸników z pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, bêd¹cej niejednokrotnie nastêpstwem gorszych warunków
technicznych gospodarowania (ni¿sza jakoœæ infrastruktury, mniej korzystny
wskaŸnik gêstoœci sieci autostrad itp.).
18

Eurostat, File: Structural business statistics for road freight transport enterprises (NACE 16024), 2012,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Structural_business_statistics_
for_road_freight_transport_enterprises_(NACE_I6024),_2012.png&oldid=212977 [dostêp: 10.05.2015].
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Rynek us³ug kabota¿owych ma tendencjê wzrostow¹ (tab. 1) i charakteryzuje siê w ostatnich latach najwy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu spoœród segmentów rynku us³ug tej ga³êzi transportu. Ale nadal jest to udzia³ nieznaczny w ogólnym
poziomie wykonanej pracy przewozowej ciê¿arowego transportu samochodowego (1,76% w 2014 r.). Zupe³nie marginesowe znaczenie maj¹ przewozy kabota¿owe w ujêciu tona¿owym (0,87% ogó³u ³adunków przewiezionych ciê¿arowym transportem samochodowym w UE-27 w 2013 r.).
Tabela 1. Przewozy kabota¿owe ³adunków transportem
samochodowym w UE w 2013 i 2014 r. (w mln tkm)
Pañstwo cz³onkowskie

2013

2014

UE-28

27 080

30 362

Belgia

944

953

Bu³garia

1 178

1 536

Czechy

1 344

1 371

321

361

Niemcy

1 789

1 775

Estonia

281

367

Irlandia

216

195

3

1

2 353

2 177

Dania

Grecja
Hiszpania
Francja

297

Chorwacja

–

W³ochy

339

299
–
452

Cypr

–

£otwa

312

Litwa

311

506

1 764

1 943

Luksemburg

–
453

879

1 000

2 466

2 572

612

577

Polska

7 379

8 634

Portugalia

1 190

1 458

Rumunia

1 008

1 403

S³owenia

551

653

S³owacja

860

1 138

Finlandia

239

250

Szwecja

101

99

Wielka Brytania

341

189

Wêgry
Holandia
Austria

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Eurostat, http://ec.europa.eu/
eurostat/data/database [dostêp: 15.12.2016].

209

Kabota¿ drogowy a regu³y rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej

Przed rozszerzeniem UE-15 na nowe kraje cz³onkowskie najbardziej aktywnymi przewoŸnikami kabota¿owymi by³y przedsiêbiorstwa zarejestrowane
w Holandii (20%), Niemczech (17%), Luksemburgu (16%) oraz Belgii (16%). Po
zniesieniu ograniczeñ z tytu³u okresów przejœciowych dla nowych pañstw
cz³onkowskich UE wzrasta udzia³ w rynku kabota¿owym przewoŸników
z pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, szczególnie polskich przewoŸników,
którzy od 2011 r. dominuj¹ w us³ugach kabota¿u i ich pozycja wzrasta: 18%
w 2011 r., 28% w 2014 r. W 2014 r. po raz pierwszy w historii integracji przewoŸnicy z nowych krajów cz³onkowskich przejêli wiêkszoœæ rynku kabota¿owego
UE (53%).
Przyk³ad Polski wskazuje, ¿e roœnie wœród przewoŸników drogowych zainteresowanie przewozami miêdzynarodowymi (tab. 2). W latach 2010–2015 liczba
wydanych licencji wspólnotowych na wykonywanie miêdzynarodowego transportu drogowego ³adunków wzros³a o 26% (tab. 2). Polscy przewoŸnicy oferuj¹
us³ugi taborem spe³niaj¹cym najwy¿sze normy ekologiczne. W 2015 r. ponad
61% pojazdów posiada³o atest Euro 5 oraz Euro 6, podczas gdy w 2010 r. liczba
pojazdów z najwy¿szym atestem (Euro 5) stanowi³a jedynie 11% ogó³u pojazdów19.
Tabela 2. Liczba wydanych w Polsce licencji wspólnotowych na wykonywanie miêdzynarodowego zarobkowego przewozu ³adunków transportem samochodowym w latach
2010–2015
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wydane licencje

24 895

26 418

26 614

28 227

29 488

31 379

Wydane wypisy z licencji

37 502

147 970

144 250

154 594

168 645

185 400

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych ze sprawozdañ rocznych G³ównego Inspektoratu
Transportu Drogowego, www.gitd.gov.pl [dostêp: 15.12.2016].

Zakoñczenie
Wolny dostêp do rynku kabota¿owego mo¿na postrzegaæ przez pryzmat
obietnicy danej krajom akcesyjnym, która po 12 latach cz³onkostwa staje siê coraz trudniejsza do zrealizowania. Ale wa¿niejszy jest wymiar ekonomiczny tej
formy aktywnoœci gospodarczej. Na wysoki poziom oferowanych us³ug wskazuje przyk³ad Polski. Kabota¿ realizowany w warunkach rynku wewnêtrznego
UE (pe³na swoboda us³ug) mo¿e staæ siê zatem Ÿród³em korzyœci dla wzrostu
gospodarczego ugrupowania.

19

Dane G³ównego Inspektoratu Transportu Drogowego, www.gitd.gov.pl [dostêp: 15.12.2016].
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Aktywnoœæ przewoŸników zagranicznych na rynku miêdzynarodowym
wywo³uje wiele pozytywnych zjawisk poprzez przyczynianie siê do:
– poprawy efektywnoœci obs³ugi potrzeb transportowych gospodarki UE,
– poprawy konkurencyjnoœci ugrupowania z tytu³u efektów przewagi komparatywnej (ni¿sze koszty produkcji us³ug transportowych w nowych pañstwach cz³onkowskich UE),
– wzrostu efektywnoœci wykorzystania zasobów, redukcji negatywnego wp³ywu
transportu na œrodowisko naturalne oraz wzrostu produktywnoœci taboru
(ograniczanie zjawiska pustych przebiegów),
– tworzenia miejsc pracy w pañstwach cz³onkowskich o ni¿szym poziomie
rozwoju gospodarczego,
– presji na poprawê konkurencyjnoœci przewoŸników krajowych, szczególnie
w pañstwach penetrowanych przez us³ugi kabota¿u,
– ograniczenia negatywnych nastêpstw braku kierowców w starych krajach
cz³onkowskich UE.
Trend rozwoju przewozów kabota¿owych bêdzie kontynuowany dopóki
aktywnoœæ ta oferuje przewoŸnikom samochodowym – zarówno ze starych, jak
i nowych pañstw cz³onkowskich – sposobnoœæ wzrostu mar¿y zysku i efektywnoœci dzia³ania. Uzasadnieniem dla zahamowania tego trendu mog¹ staæ siê jedynie wyzwania polityki zrównowa¿onego rozwoju.
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PRZESTRZENNY I EKONOMICZNY
WYMIAR RYNKÓW US£UG PORTOWYCH
JAKO RYNKÓW TRANSPORTOWYCH
Streszczenie: Przedmiotem rozwa¿añ jest analiza funkcjonowania rynku us³ug transportowych jako kategorii przestrzennej i ekonomicznej. Scharakteryzowano ten rodzaj rynku oraz istotê mechanizmu jego funkcjonowania na przyk³adzie rynku us³ug
portowych jako jednego z segmentów rynku transportowego. Celem podjêtych badañ jest ukazanie cech specyficznych tego dwoistego w swym charakterze rynku
transportowego postrzeganego tak w wymiarze funkcjonalnym, jak i przedmiotowym oraz okreœlenie metod jego badania. Artyku³ koncentruje siê na zagadnieniach
dotycz¹cych badania efektywnoœci funkcjonowania rynku portowego, proponuj¹c
metody jej pomiaru w odniesieniu do rynku jako kategorii przestrzennej oraz ekonomicznej.
S³owa kluczowe: rynek us³ug transportowych, rynek us³ug portowych, mechanizm
rynkowy, efektywnoœæ

PORT SERVICES MARKETS AS TRANSPORT MARKETS. THEIR
SPATIAL AND ECONOMIC DIMENSION AS WELL AS
MECHANISM OF THEIR FUNCTIONING
Summary: The subject of the research author has focused on is to analyze a transport
market as a spatial and economic category. Author has characterized this kind of market as well as the nature of its mechanism following the example of market of port
services. Such a market has been regarded as a vital component of several types of
transport markets. The main purpose of the conducted methodological study is to
come out the specific features of the transport market of this kind which is twofold in
its functional and objective nature and to determine the research methods of its effective functioning. As a result, author has focused on issues concerning efficiency of
functioning port services market and its mechanism, indicating methods of its measurement. They respond to both market categories – spatial and economic ones.
Keywords: transport market, port services market, market mechanism, efficiency
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Wstêp
Rynki transportowe, jako jeden z rodzajów rynku us³ug, z racji charakteru
prowadzonej dzia³alnoœci – jej cech szczególnych oraz samej istoty produktu
transportowego bêd¹cego przedmiotem obrotu – maj¹ podwójn¹ naturê. Ich
dualizm wyra¿a siê z jednej strony w tym, ¿e – oprócz typowego dla siebie wymiaru ekonomicznego z w³aœciwym dla nich uk³adem elementów sk³adowych
(struktura rynku jako kategorii ekonomicznej – popyt, poda¿, produkt, cena relacje rynkowe) – maj¹ tak¿e specyficzny dla siebie wymiar przestrzenny (aspekt
geograficzno-transportowy). Z drugiej z kolei, bior¹c pod uwagê dwoist¹ naturê
samego produktu transportowego, który wystêpuje w postaci: 1) us³ugi sieciowej, okreœlanej tak¿e mianem „us³ugi biernej”, bêd¹cej produktem generowanym przez infrastrukturê transportow¹, oraz 2) us³ugi transportowej (przewozowej, prze³adunkowej, sk³adowej itp.), zwanej tak¿e „czynn¹”, œwiadczonej
przez operatorów transportowych, jako u¿ytkowników infrastruktury transportu,
mo¿na wyodrêbniæ odpowiednio rynki us³ug sieciowych oraz rynki us³ug transportowych. Ta dwoistoœæ rynku us³ug transportowych – jego wielowymiarowoœæ najpe³niej uzewnêtrznia siê na przyk³adzie rynku us³ug portowych.
Porty morskie oraz terminale portowe to multiga³êziowe punkty transportowe, oferuj¹ce kompleksowe pakiety us³ug transportowo-logistycznych na rzecz
podstawowych przedmiotów obs³ugi produkcyjnej, tj. ³adunków przemieszczanych w relacjach l¹dowo-morskich i œrodków przewozu. S¹ one zatem oœrodkami poda¿y tych us³ug – produktów ich dzia³alnoœci transportowej. Zapotrzebowanie na nie zg³aszaj¹ zarówno za³adowcy lub dzia³aj¹ce w ich imieniu firmy
spedycyjno-logistyczne, jak te¿ przewoŸnicy – g³ównie morscy – b¹dŸ te¿ bezpoœrednio ich agenci/maklerzy. Zapotrzebowanie na us³ugi portowe powstaje
faktycznie ju¿ w momencie zawarcia kontraktu kupna sprzeda¿y okreœlonych
dóbr, a realnie z chwil¹ wyboru przez spedytora miêdzynarodowego drogi ich
przewozu. Popyt na te us³ugi, maj¹cy charakter popytu wtórnego, potencjalnie
ujawnia siê wiêc ju¿ z chwil¹ realizacji popytu pierwotnego, czyli popytu na dobra rzeczowe, które bêd¹ przemieszczane drog¹ morsk¹.

1. Rynek us³ug portowych jako kategoria przestrzenna
oraz metody jego analizy
Popyt na us³ugi portowe oraz inne us³ugi transportowe niezbêdne do przemieszczenia okreœlonej partii towaru w relacjach l¹dowo-morskich rodzi siê
w okreœlonej przestrzeni – zasadniczo w jednym z ogniw ³añcucha dostaw.
Powstaje on ju¿ w oœrodkach produkcji lub konsumpcji dóbr b¹dŸ te¿ w centrach
handlowo-dystrybucyjnych i logistycznych, ujawniaj¹c siê w miejscach ich na-

Przestrzenny i ekonomiczny wymiar rynków us³ug portowych...

215

dania do przewozu, tj. w punktach transportowych. Punkty te, tj. miejsca nadania i odbioru ³adunków, s¹ usytuowane na terytorium l¹dowym, s¹ przestrzennie oddalone od portów morskich jako oœrodków poda¿y us³ug.
Oœrodki te s¹ powi¹zane z centrami produkcji, konsumpcji i handlu sieci¹ infrastruktury transportowej, z której korzystaj¹ l¹dowe i morskie œrodki transportu, zaanga¿owane w procesie przewozu dóbr w relacjach z portem morskim.
Pokonuj¹ one odleg³oœæ przestrzenn¹ dziel¹c¹ oœrodki poda¿y us³ug portowych
od oœrodków popytu na nie, zg³aszaj¹c równie¿ zapotrzebowanie na us³ugi portowe, niezbêdne do zakoñczenia lub rozpoczêcia ich transportowego cyklu
produkcyjnego (za- i wy³adunek, bezpieczne wejœcie i wyjœcie oraz postój itp.).
Us³ugi sieciowe – czyli te, które polegaj¹ na oferowaniu dziêki istniej¹cej infrastrukturze ró¿nego typu u³atwieñ i udogodnieñ w zakresie kompleksowej, technicznej obs³ugi œrodków transportu w porcie – zaspokajaj¹ popyt wtórny portu;
jest on bowiem wtórny wzglêdem pierwotnego popytu zg³aszanego przez
³adunki jako przedmiot przewozu i prze³adunku w porcie. Tym samym porty
morskie staj¹ siê niejako oœrodkami centralnymi – poda¿owymi, w których powstaj¹cy, rozproszony w okreœlonej przestrzeni popyt na us³ugi transportowe
(w tym portowe) mo¿e zostaæ zrealizowany.
Miêdzy nimi jako oœrodkami poda¿owymi us³ug transportowych a oœrodkami
popytowymi – miejscami nadania i odbioru masy towarowej – powstaj¹ relacje
o charakterze rynkowym. Tak rozumiany uk³ad powi¹zañ i relacji o charakterze
poda¿owo-popytowym tworzy rynek us³ug portowych. Aspekt geograficznotransportowy, a wiêc typowo przestrzenny tego rynku, to zatem obszar wzajemnego oddzia³ywania popytu na us³ugi portowe i poda¿y tych us³ug. Jego punktem
centralnym jest okreœlony port morski lub porty, a zasiêg – granice tego obszaru –
wyznaczaj¹ si³y wzajemnego oddzia³ywania popytu i poda¿y. Wspó³okreœla je
wiele ró¿nych czynników, w tym te¿ transportowych, wyznaczaj¹cych dostêpnoœæ transportow¹ portu morskiego.
Rynek us³ug portowych postrzegany w aspekcie geograficzno-transportowym
jest oparty na relacjach miêdzy popytem potencjalnym (Dp) na us³ugi portowe
a poda¿¹ potencjaln¹ tych us³ug (Sp). Popyt ten rozmieszczony jest bowiem
w okreœlonych, odleg³ych od portów morskich punktach przestrzeni gospodarczej, sk¹d na mocy decyzji gestora ³adunku mo¿e zostaæ skierowany do któregoœ z portów morskich, z regu³y tego, gdzie efektywnoœæ i sprawnoœæ jego realizacji w kategoriach czasu i kosztów bêdzie najwy¿sza. Popyt ten jest wiêc
adresowany do wiêkszej liczby oœrodków poda¿y us³ug portowych, które realnie, aczkolwiek z ró¿n¹ efektywnoœci¹, s¹ zdolne go zaspokoiæ. Z ich punktu widzenia, jako oœrodków poda¿y us³ug portowych, popyt ten ma zatem charakter
popytu potencjalnego; potencjalnie ci¹¿y bowiem do wielu portów/terminali
i dopiero w wyniku wyboru konkretnej drogi przewozu dobra zostaje skierowany do konkretnego portu, staj¹c siê popytem efektywnym.

216

Andrzej S. Grzelakowski

Jego realizacja w okreœlonym porcie morskim/terminalu portowym jest te¿
uzale¿niona od jego poda¿y potencjalnej, czyli maksymalnej zdolnoœci produkcji okreœlonego typu us³ug portowych w jednostce czasu oraz stopnia jej wykorzystania. Oba te czynniki determinuj¹ realne mo¿liwoœci realizacji poda¿y
efektywnej i tym samym efektywnoœæ realizacji popytu efektywnego. Dla rynków us³ug portowych jako kategorii przestrzennej charakterystyczne s¹ zatem
wzajemne zwi¹zki i wspó³zale¿noœci istniej¹ce miêdzy popytem potencjalnym
na us³ugi portowe i poda¿¹ potencjaln¹. Okreœlaj¹ one mechanizm funkcjonowania tego rodzaju rynku transportowego, determinuj¹c jednoczeœnie sposób
i formy jego analizy oraz badania konkurencji w uk³adzie ró¿nych typów rynków us³ug portowych.
W ramach rynku us³ug portowych postrzeganego jako kategoria przestrzenna mo¿na wyodrêbniæ dwa segmenty rynkowe, a mianowicie:
1) rynki ci¹¿¹ce portu morskiego, okreœlane powszechnie mianem zapleczy
portowych (ang. hinterland, niem. Hinterland),
2) rynki fakultatywne portu, okreœlane zazwyczaj jako przedpole portu (ang.
foreland, niem. Vorland).
Oba te segmenty, jako obszary l¹dowe rozci¹gaj¹ce siê wokó³ portu w sensie
oœrodka poda¿owego, po³¹czone z nim licznymi powi¹zaniami za pomoc¹ œrodków transportu l¹dowego (zaplecze), jak i morskiego (przedpole), nie funkcjonuj¹ rozdzielnie. Chocia¿ ich charakter i funkcje oraz relacje z portem nie s¹ jednorodne, to jednak dopiero ³¹czne ich ujêcie pozwala mówiæ o rynku us³ug
portowych jako kategorii przestrzennej, stwarzaj¹c podstawy do jej wydzielenia.
Zaplecze portowe definiuje siê jako wydzielony obszar l¹dowy o okreœlonym
stopniu rozwoju gospodarczego i wykszta³conych miêdzynarodowych relacjach
handlowych, usytuowany wokó³ portu morskiego („za portem”) i powi¹zany
z nim sieci¹ infrastruktury transportu, z którego w danym czasie masa towarowa bêd¹ca przedmiotem miêdzynarodowej wymiany towarowej realizowanej
drog¹ l¹dowo-morsk¹ z ró¿nych przyczyn (czas, koszty dostawy, itp.), ci¹¿y do
danego portu2. Stanowi to podstawê do okreœlenia zaplecza portowego jako
rynku ci¹¿¹cego portu3.
Charakteryzuj¹c zaplecze portowe, jako wa¿ny segment rynku us³ug portowych w aspekcie przedmiotowo-funkcjonalnym, mo¿na wyodrêbniæ w jego
strukturze sta³e elementy – czêœci sk³adowe, tworz¹ce ³¹cznie tê kategoriê rynku,
urastaj¹c¹ do rangi jego podsystemu. Do elementów wspó³okreœlaj¹cych rynek
ci¹¿¹cy portu morskiego nale¿¹:
1) przestrzeñ, tj. obszar l¹dowy rozci¹gaj¹cy siê niejako „z ty³u” za portem,
2

3

A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Wspó³czesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo
Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, s. 149 i nn.
A. Piskozub, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1977, s. 70;
Ekonomika transportu, red. A. Piskozub, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa 1979,
s. 134.
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2) masê ³adunkow¹, bêd¹c¹ przedmiotem miêdzynarodowej wymiany towarowej realizowanej drog¹ morsk¹, zg³aszaj¹c¹ zapotrzebowanie na okreœlone
us³ugi portowe,
3) sieæ infrastruktury transportu – tak jej elementy liniowe, jak i punktowe niezbêdne do przemieszczenia masy towarowej,
4) czynnik czasu, który okreœla charakter (trwa³y, okresowy) i intensywnoœæ relacji handlowo-transportowych danego obszaru z portem morskim.
O zapleczu portu jako rynku ci¹¿¹cym mo¿na mówiæ wiêc wówczas, gdy
miêdzy nim a przyleg³ym do niego bezpoœrednio obszarem l¹dowym wystêpuj¹
trwa³e powi¹zania, cechuj¹ce siê du¿¹ intensywnoœci¹ wiêzi transportowych.
Charakter tych wiêzi oraz bezpoœrednia przestrzenna stycznoœæ portu morskiego
z otaczaj¹cym go od strony l¹du obszarem sprawia, ¿e rynek ci¹¿¹cy portu ma cechy tzw. rynku obligatoryjnego4. Takie okreœlenie zaplecza portowego jest ze
wszech miar w³aœciwe jego istocie, szczególnie zwa¿ywszy na fakt, ¿e drugi,
uzupe³niaj¹cy zaplecze segment rynku us³ug portowych – jego przedpole – nosi
znamiona rynku fakultatywnego, a wiêc warunkowego dla portu.
Rynek fakultatywny bowiem nie zosta³ ukszta³towany w wyniku przestrzennej integracji (wiêzi) portu morskiego z danym obszarem, czyli przedpolem,
lecz jedynie na zasadzie jego warunkowych powi¹zañ z oddzielonymi od niego
przestrzeni¹ morsk¹ innymi portami, a wiêc punktami transportowymi tego samego typu. Przedpolem okreœlonego portu s¹ te wszystkie porty morskie, z których lub do których w danym okresie by³y przemieszczane œrodkami transportu
morskiego ³adunki w relacji z danym portem. Miêdzy nimi wystêpuje wiêŸ funkcjonalna, zdeterminowana w dominuj¹cym stopniu czynnikami o charakterze
handlowym, a nie wy³¹cznie transportowym5.
Ze wzglêdu na warunkowy charakter powi¹zañ portu z przedpolem jego zasiêgu przestrzennego – a wiêc granic rynku fakultatywnego portu morskiego –
nie mo¿na okreœliæ z góry. Tym samym nie mo¿na precyzyjnie ustaliæ rozmiarów
korzyœci ekonomicznych lub te¿ spodziewanych oszczêdnoœci (czasu i kosztów
obs³ugi), jakie mog¹ wynikaæ z ewentualnych zmian powi¹zania danego portu –
jego zaplecza portowego – z obszarem zamorskim. Jego granice okreœla bowiem
popyt pierwotny, maj¹cy Ÿród³o w uk³adzie rynków towarowych obs³ugiwanych przez dany port. Zasadniczo inaczej problem ten kszta³tuje siê w odniesieniu do zaplecza portowego.

4

5

Por. A.S. Grzelakowski, Economia dos portos, Academia Marítima de Gdynia–Navimor – Polónia,
Gdynia–Sopot, 2014, s. 68–70.
J. Burnewicz, Metody badañ nad wp³ywem transportowych inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkê
pañstw i regionów [w:] Infrastruktura transportu a konkurencyjnoœæ regionów w Unii Europejskiej, red.
B. Paw³owska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2015, s. 22, 88 i nn.; J. Burnewicz,
Polityka transportowa wobec potrzeby integracji transportu pasa¿erskiego, „Zeszyty Naukowe Wydzia³u
Ekonomicznego Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2012, nr 45, s. 34 i nn.
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Zaplecze, jako zbiór rozproszonych przestrzennie oœrodków popytowych,
determinuje w g³ównej mierze pozycjê rynkow¹ ka¿dego portu (przewagi konkurencyjne) i okreœla jego mo¿liwoœci rozwojowe. Dlatego te¿ ka¿dy port morski d¹¿y do w³¹czenia w orbitê swego oddzia³ywania mo¿liwie jak najwiêkszego
obszaru w sensie jego rozleg³oœci przestrzennej. Celem jest równie¿ powi¹zanie
ze sob¹ mo¿liwie jak najwiêkszej liczby aktywnych oœrodków nadania i odbioru
masy towarowej usytuowanych na tym obszarze.
Dla portu morskiego istotn¹ rolê odgrywa jednak¿e nie tylko sama „g³êbokoœæ” obszaru ci¹¿¹cego ku niemu rozumiana jako jego terytorialna rozleg³oœæ –
czyli zasiêg w g³¹b terytorium l¹dowego – ale przede wszystkim jego „pojemnoœæ”. Pod tym pojêciem rozumie siê stopieñ nasycenia tego obszaru mas¹
³adunkow¹, jak te¿ ch³onnoœæ tego obszaru, tj. zlokalizowanych tam oœrodków
produkcji i konsumpcji na towary importowane z obszarów zamorskich. Im
wiêksza pojemnoœæ zaplecza portowego, tym wiêksza jego atrakcyjnoœæ dla portu.
O wp³ywy nad tego typu „pojemnymi” obszarami zabiegaj¹ zatem wszystkie
porty morskie, konkuruj¹c ze sob¹ o prawo wy³¹cznoœci lub dominacji jego obs³ugi.
O tym jednak, czy dany obszar o okreœlonej pojemnoœci ci¹¿y wy³¹cznie ku
jednemu portowi morskiemu, czy te¿ innym portom, decyduj¹ czynniki zaliczane do grupy kryteriów wyboru drogi przewozu i zarazem portu morskiego. Zestaw tych kryteriów, s³u¿¹cych za podstawê wyznaczenia granicy rynków
ci¹¿¹cych do dwóch lub wiêcej portów, zasadza siê na uniwersalnych miernikach odleg³oœci jako kategorii, któr¹ mo¿na rozpatrywaæ jako odleg³oœæ fizyczn¹
(przestrzenn¹), czasow¹ i ekonomiczn¹ (kosztow¹). Z tego wzglêdu stosuje siê
w praktyce mierniki odpowiadaj¹ce ka¿demu z wymienionych aspektów tej kategorii. Oznacza to, ¿e dla potrzeb ustalenia granic ci¹¿enia obszarów do bezpoœrednio s¹siaduj¹cych ze sob¹ portów morskich, nale¿y wyznaczyæ od ka¿dego
z nich linie:
1) równych odleg³oœci przestrzennych liczonych wed³ug przyjêtych miar d³ugoœci,
tzw. izodystanty lub izodromy (izochory), pozwalaj¹ce wyznaczyæ jednakow¹ odleg³oœæ przestrzenn¹ (jednolite strefy odleg³oœci) miêdzy okreœlonymi
punktami nadania i odbioru masy towarowej na rynku ci¹¿¹cym a portami
morskimi, ku którym zaplecze to ci¹¿y,
2) równego czasu przewozu ³adunków, czyli tzw. izochrony, wyra¿aj¹ce odleg³oœæ miêdzy tymi punktami transportowymi w kategoriach czasu niezbêdnego do jej pokonania,
3) równych kosztów przewozu, czyli tzw. izodapany (izofody) lub jednakowych cen transportu – izotimy, które pozwalaj¹ okreœliæ odleg³oœæ ekonomiczn¹ od ka¿dego z portów do wybranych punktów nadania lub odbioru
³adunków usytuowanych na zapleczu6.

6

A. Grzelakowski, Economia dos portos…, s. 72.
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Si³a ci¹¿enia okreœlonego obszaru gospodarczego o ustalonym potencjale
wymiennym lub te¿ jego czêœci do danego portu morskiego jest zatem uzale¿niona od odleg³oœci dziel¹cej go od niego. Im odleg³oœæ ta (zarówno w aspekcie
przestrzennym, jak te¿ czasowym i ekonomicznym) jest krótsza, tym – niezale¿nie od innych czynników – si³a ci¹¿enia tej czêœci rynku jest wiêksza. Miêdzy
obu tymi wielkoœciami istnieje zatem silna korelacja ujemna. Oznacza to, ¿e
w praktyce mo¿na pos³ugiwaæ siê do celów pomiaru zaplecza portowego – wyznaczania granic i si³y ci¹¿enia jego wybranych segmentów do okreœlonych portów
morskich – modelami grawitacji, które s¹ metodologicznie poprawnym i dostatecznie skutecznym narzêdziem badawczym rynków obligatoryjnych portów7.

2. Rynek us³ug portowych jako kategoria ekonomiczna –
metody jego analizy
Rozpatruj¹c rynek us³ug portowych jako kategoriê przestrzenn¹, tj. obszar
wzajemnego oddzia³ywania popytu potencjalnego oraz poda¿y potencjalnej
us³ug portowych, mo¿na go traktowaæ w aspekcie podmiotowym jako ogó³
wszystkich kupuj¹cych oraz sprzedaj¹cych us³ugi portowe. Rynek ten w znaczeniu ekonomicznym to z kolei miejsce styku popytu na us³ugi portowe
z poda¿¹ tych us³ug. Jest to wiêc miejsce, gdzie s¹ finalizowane transakcje kupna-sprzeda¿y us³ug portowych i nastêpuje realizacja zg³aszanych wczeœniej potrzeb. Miejscem tym jest port morski. Analizuj¹c zatem rynek us³ug portowych
jako kategoriê ekonomiczn¹, porty morskie traktuje siê jako rynki zbytu produkowanych tam us³ug.
Rynek us³ug portowych, jako kategoria ekonomiczna, to zatem miejsce styku: 1) popytu efektywnego (De), tj. ujawnionych w danym czasie potrzeb
prze³adunkowych œciœle sprecyzowanych w kategoriach czasu oraz kosztów
z 2) poda¿¹ potencjaln¹ (Sp), mierzon¹ zdolnoœci¹ produkcyjn¹ operatora portowego i/lub portu.
Rynek us³ug portowych, traktowany jako kategoria ekonomiczna, uwzglêdnia zatem ju¿ dokonany rozk³ad popytu potencjalnego w uk³adzie poszczególnych oœrodków poda¿owych. Popyt ten przyjmuje w tym ujêciu postaæ popytu
efektywnego. Transformacja popytu potencjalnego w efektywny stanowi zatem
kolejny etap szeroko rozumianego procesu decyzyjnego reprezentantów stron
popytu i poda¿y, tj. ich finalnych wyborów rynkowych. Sprowadzaj¹ siê one
³¹cznie do: 1) identyfikacji potrzeb, 2) analizy mo¿liwoœci ich zaspokojenia
w uk³adzie ró¿nych, czêsto alternatywnych oœrodków poda¿owych, 3) zg³aszania popytu adresowanego do konkretnego, wybranego oœrodka poda¿owego
i w rezultacie dopiero 4) jego realizacji.
7

J. Burnewicz, Metody badañ nad wp³ywem transportowych inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkê
pañstw i regionów…, s. 78 i nn.
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Charakteryzuj¹c rynki us³ug portowych jako kategoriê ekonomiczn¹ (De « Sp)
wskazaæ nale¿y, ¿e g³ównymi obszarami badañ staj¹ siê procesy:
– zg³aszania popytu na us³ugi okreœlonego portu/operatora, a w szczególnoœci:
a) mechanizm zg³oszeñ – jego intensywnoœæ i b) rozk³ad w czasie – rozk³ad
prawdopodobieñstwa zg³oszeñ,
– realizacji popytu efektywnego, a wiêc zaspokojenia potrzeb przewoŸników
i za³adowców, co wi¹¿e siê z ocen¹ poziomu satysfakcji klienta oraz ma poœrednio wp³yw na jego decyzje.
Analiza procesów zg³oszeñ i realizacji popytu na us³ugi portowe musi uwzglêdniaæ zjawisko zmiennoœci popytu w czasie, czyli jego wahania. Procesy te
cechuj¹ siê bowiem okreœlon¹ dynamik¹, która przek³ada siê na sferê poda¿y.
Cech¹ szczególn¹, charakterystyczn¹ dla rynków us³ug portowych jako rynków
transportowych, jest zatem ich dynamika. Najwiêksz¹ dynamikê zmian wykazuje popyt na us³ugi portowe – wahania sezonowe, koniunkturalne i strukturalne. Poda¿ natomiast, szczególnie potencjalna, okreœlona zdolnoœci¹ produkcyjn¹
portu, jest w krótkich okresach wzglêdnie sta³a. Dostosowuje siê ona z opóŸnieniem do œrednio- i d³ugookresowych zmian popytu – tak koniunkturalnych, jak
i strukturalnych. Przyczyn¹ tego jest relatywnie d³ugi cykl dojrzewania inwestycji portowych. Skutkiem du¿ej amplitudy wahañ popytu efektywnego i potencjalnego, przy wzglêdnej sztywnoœci poda¿y potencjalnej us³ug portowych, jest
trudnoœæ w zachowaniu odpowiednich proporcji miêdzy obu elementami rynku,
a w szczególnoœci zapewnienia i utrzymania stanu równowagi rynkowej w rozumieniu dostosowania poda¿y efektywnej do popytu efektywnego. Merytorycznie wa¿n¹ kwesti¹ staje siê wiêc okreœlenie stanu równowagi rynkowej i ustalenie warunków jej realizacji.
W celu ustalenia równowagi rynku us³ug portowych w ujêciu dynamicznym, czyli równowagi bazuj¹cej na optymalizacji przebiegu procesów rynkowych o charakterze typowo stochastycznym, konieczne jest dokonanie w³aœciwego wyboru kryterium optymalizacji uk³adu rynkowego o takich cechach.
Kryterium to powinno umo¿liwiæ wskazanie z wielu mo¿liwych i realnie wystêpuj¹cych uk³adów dostosowania popytu efektywnego do poda¿y potencjalnej
uk³adu optymalnego, a wiêc zapewniaj¹cego w stopniu ekstremalnym osi¹gniêcie
ustalonego celu. Celem tym mo¿e byæ np. sprawna realizacja popytu efektywnego na us³ugi portowe przy jednoczesnym uwzglêdnieniu istniej¹cych ograniczeñ w zakresie ich poda¿y.
Oznacza to, ¿e pojêcia równowagi rynku us³ug portowych nie mo¿na oddzieliæ od pojêcia efektywnoœci jego funkcjonowania. Kryterium optymalizacji
uk³adu popyt–poda¿, okreœlaj¹ce stan równowagi dynamicznej rynku portowego, sprowadza siê wiêc do wymogu zapewnienia najwy¿szej efektywnoœci przebiegu procesów rynkowych w systemie portowym jako oœrodku poda¿y us³ug,
czyli takiego stanu zrównowa¿enia obu elementów rynku, który zapewnia naj-
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wy¿sz¹ efektywnoœæ realizacji zg³oszonego popytu8. Kluczowym zagadnieniem
jest w tej sytuacji 1) koniecznoœæ ustalenia metody pomiaru efektywnoœci realizacji popytu przy jednoczesnym uwzglêdnieniu uwarunkowañ strony poda¿y
us³ug portowych, 2) koniecznoœæ wyboru miernika, za którego pomoc¹ wyznaczyæ mo¿na taki uk³ad popytu i poda¿y, który spe³nia wymóg najwy¿szej efektywnoœci zaspokojenia potrzeb klienta w oœrodku poda¿y us³ug.
Kategoriê efektywnoœci zaspokojenia popytu efektywnego w porcie ³¹czyæ
nale¿y z:
1) czasem jego realizacji – im jest on krótszy, tym wy¿sze efekty uzyskuje strona popytu,
2) warunkami obs³ugi ³adunków i œrodków transportu, jakie musz¹ byæ zapewnione przez oœrodek poda¿y, by ten czas kszta³towa³ siê mo¿liwie jak najkorzystniej dla strony popytu.
Efektywnoœæ realizacji popytu, jako miernik sprawnoœci przebiegu procesów
rynkowych, okreœlona jest relacj¹9:
1) efektów opartych na kategorii oszczêdnoœci kosztów, jakie przypaœæ mog¹
w udziale nabywcom us³ug portowych w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ skrócenia
³¹cznego czasu realizacji ich potrzeb wzglêdem czasu uznanego przez nich
za maksymalnie dopuszczalny w danym oœrodku poda¿owym (indywidualna ocena wartoœci jednostki czasu przez u¿ytkownika)10,
2) nak³adów (kosztów) ponoszonych przez producentów us³ug niezbêdnych
do uzyskania tych efektów – ró¿nych przy ró¿nym stopniu dostosowania
popytu do poda¿y potencjalnej.
Na podstawie znajomoœci rozk³adu kosztów produkcji us³ug portowych oraz
uzyskanych rezultatów konsumentów tych us³ug przy ró¿nym stopniu wykorzystania zdolnoœci produkcyjnej, okreœlonym relacj¹ popytu efektywnego
wzglêdem poda¿y potencjalnej, wyznaczyæ mo¿na uk³ad dostosowania poda¿y
do popytu, przy którym wskaŸnik efektywnoœci jego realizacji osi¹ga maksimum.
Relacja rezultatów uzyskiwanych przez nabywców us³ug, rosn¹cych w miarê
tego, jak malej¹ ich koszty, do kosztów ponoszonych przez producentów przy
danej wielkoœci poda¿y us³ug, bêdzie zaœ najwy¿sza wtedy, gdy efekty te przeli-

8

9

10

J. Burnewicz, Study of innovative trends in transport [w:] Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2009, s. 105.
A.S. Grzelakowski, Natural equilibrium as optimum condition of port-services market, „International Journal of Transport Economics” 1985, Vol. 12, No. 3, s. 264.
Czas realizacji popytu efektywnego w porcie morskim jako oœrodku masowej, losowej obs³ugi
sk³ada siê z dwóch elementów: 1) czasu oczekiwania na obs³ugê (to) i 2) czasu faktycznej realizacji
tego procesu (tr). Rzeczywiste efekty konsumentów us³ug portowych s¹ wiêc tym wiêksze, im bardziej relacja to do tr zbli¿a siê do zera. Gdy równa jest zero, tzn. gdy to=0, efekty te s¹ najwiêksze
(maksymalne).
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czone na jednostkê produkcji portowej zrównaj¹ siê z jednostkowymi kosztami
produkcji us³ug11.

Zakoñczenie
Koncepcja równowagi rynku us³ug portowych jako rynku transportowego
jest oparta na okreœleniu w³aœciwej relacji czasu oczekiwania na obs³ugê (t0) do
czasu rzeczywistej obs³ugi (tr) jednostki popytu w porcie, jako systemie masowej, losowej obs³ugi. Jest to taka relacja, dla której koszty realizacji zg³oszonego
popytu obci¹¿aj¹ce nabywcê us³ug (kU), a bêd¹ce funkcj¹ czasu trwania tego
procesu, przeliczone na jednostkê produkcji portowej zrównuj¹ siê z kosztami
jednostkowymi produkcji us³ug (kP). Nastêpuje wówczas zrównowa¿enie efektów
w wyra¿eniu jednostkowym przypadaj¹cych w udziale nabywcy us³ug z kosztami jednostkowymi producenta us³ug portowych. Przy takim stanie rynku, tj.
dostosowania popytu efektywnego do poda¿y, który mo¿na okreœliæ jako stan
równowagi naturalnej rynku, efektywnoœæ realizacji zg³oszonego popytu przy
danej wielkoœci poda¿y potencjalnej jest najwy¿sza. Oznacza to jednoczeœnie,
¿e przy tej relacji, gdy koszty jednostkowe producenta us³ug (kP) zrównuj¹ siê
z efektami ich nabywcy (EU) przeliczonymi na jednostkê produkcji (równowaga
naturalna), wskaŸnik efektywnoœci realizacji popytu osi¹ga wartoœæ maksymaln¹.
Stan równowagi rynku us³ug portowych, jako optymalny w kategoriach najwy¿szej efektywnoœci realizacji popytu uk³ad dostosowania popytu efektywnego do poda¿y potencjalnej, jest stanem ekonomicznie najtañszym z punktu
widzenia obu stron procesu wymiany rynkowej. Kategoria równowagi rynkowej jest zatem pojêciem wartoœciuj¹cym rynek. S³u¿y ona bowiem do oceny
poszczególnych stanów dostosowania poda¿y do popytu, wskazuj¹c na uk³ad
optymalny, a wiêc jednoczeœnie najtañszy z punktu widzenia kryterium
kosztów logistycznych ³añcucha dostaw i zarazem najbardziej po¿¹dany przez
operatora tego¿ ³añcucha spoœród wszystkich istniej¹cych mo¿liwoœci realizacji
zg³oszonego popytu. Dlatego te¿ na podstawie znajomoœci mechanizmu funkcjonowania rynku us³ug portowych, tj. procesów zg³oszeñ i realizacji popytu
efektywnego, mo¿na przyj¹æ, ¿e stan równowagi rynkowej tak postrzeganej jest
równie¿ stanem optymalnym z logistycznego punktu widzenia.
Stan równowagi naturalnej rynku us³ug portowych, jako pewien stan
po¿¹dany, docelowy z makroekonomicznego punktu widzenia, nale¿y kszta³towaæ w d³u¿szym okresie. Jego osi¹gniêcie wi¹¿e siê bowiem z koniecznoœci¹
11

Efekty konsumenta us³ug portowych bazuj¹ na kategorii oszczêdnoœci kosztów, jakie uzyskuje,
gdy nabywa us³ugi przy korzystnym dla siebie uk³adzie popytu i poda¿y, tzn. wówczas, kiedy
czas oczekiwania na realizacjê zg³oszonego popytu nie wystêpuje lub jest minimalny w relacji do
czasu, który wyznacza ten ostatni, krañcowy u¿ytkownik portu, gotowy zap³aciæ wysokie koszty
kongestii.
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w³aœciwego rozpoznania rozmiarów popytu na us³ugi portowe, jego zmian oraz
rozk³adu w czasie. Dopiero na tej podstawie mo¿na kszta³towaæ potencja³ wytwórczy portu, a wiêc poda¿ potencjaln¹ us³ug portowych. Natomiast w warunkach istniej¹cej zdolnoœci wytwórczej us³ug portowych stan równowagi uk³adu
popytu i poda¿y oceniaæ mo¿na tylko w ujêciu ex post, badaj¹c, jak kszta³towa³y
siê w tym okresie relacje t0 do tr, wyznaczaj¹ce relacje efektów konsumentów (EU)
do kosztów producentów us³ug portowych (kP).
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FINANSOWANIE PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE
W ASPEKCIE ZRÓWNOWA¯ONEJ MOBILNOŒCI
Streszczenie: Dostêpnoœæ i jakoœæ us³ug publicznych wp³ywa na poziom ¿ycia
spo³eczeñstwa oraz jest czynnikiem konkurencyjnoœci regionów. Zapewnienie wysokiego poziomu œwiadczenia us³ug publicznych wi¹¿e siê z ci¹g³ym d¹¿eniem do
zwiêkszania efektywnoœci prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej oraz efektywnego
wykorzystania funduszy publicznych. Miejski transport zbiorowy to jedna z us³ug
publicznych o du¿ym znaczeniu dla funkcjonowania miast i tym samym dla rozwoju
gospodarki w nowoczesnych pañstwach. Sprawna, zintegrowana i dostêpna miejska
komunikacja zbiorowa zapewnia mobilnoœæ mieszkañców, hamuje wzrost natê¿enia
ruchu w warunkach rosn¹cej motoryzacji i zmniejsza negatywne oddzia³ywanie
transportu na otoczenie, zw³aszcza na œrodowisko naturalne.
S³owa kluczowe: transport miejski, transport publiczny, zrównowa¿ona mobilnoœæ,
finansowanie transportu miejskiego

FINANCING OF PUBLIC TRANSPORT IN POLAND
IN THE ASPECT OF SUSTAINABLE MOBILITY
Summary: Availability, accessibility and quality of public services increases quality of
society’s life and improves regions’ competitively. Ensuring high level of public services
involves a continuous effort to increase effectiveness of provided services and to
ensure the efficient use of public funds. Urban public transport is a public service, essential to the functioning of cities, and thus to economic development in modern
countries. Efficient, integrated and accessible collective urban transport provides the
mobility of citizens, inhibits the growth of traffic in the circumstances of an rising
development of motorization and reduces the negative impact of transportation on
both close and natural environment.
Keywords: urban transport, public transport, sustainable mobility, financing collective
urban transport

1

Katedra Transportu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydzia³ Ekonomii

226

Barbara Kos

Wstêp
Zrównowa¿ony rozwój to globalna koncepcja wykorzystywana do kreowania
polityk rozwoju na ró¿nych szczeblach decyzyjnych. Dotyczy praktycznie
wszystkich dziedzin aktywnoœci cz³owieka. Zgodnie z prawem polskim zrównowa¿ony rozwój to taki, w którym nastêpuje proces integrowania dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwa³oœci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo¿liwoœci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoœci lub obywateli zarówno wspó³czesnego pokolenia, jak i przysz³ych pokoleñ2.
Kwestie zwi¹zane z promocj¹ zrównowa¿onego rozwoju znajduj¹ wa¿ne miejsce w politykach europejskich. Idea zrównowa¿onego rozwoju wymusza na
wszystkich uczestnikach wspólnego rynku koniecznoœæ podejmowania decyzji
nie tylko przez pryzmat rachunku ekonomicznego, ale przede wszystkim
uwzglêdniaj¹c wp³yw podejmowanych decyzji na œrodowisko3.
Publiczny transport zbiorowy na obszarach zurbanizowanych odgrywa
wa¿n¹ rolê w zaspokojeniu jednej z najistotniejszych potrzeb mieszkañców
miast – mobilnoœci. Charakterystyczn¹ cech¹ miejskiego transportu zbiorowego
jest znacz¹ce finansowanie dzia³alnoœci ze œrodków publicznych. Jest to wynik
interwencji publicznej w poziom cen us³ug oraz zakres uprawnieñ do przejazdów ulgowych i bezp³atnych. W praktyce bez wzglêdu na wielkoœæ miasta kwoty
dop³at ze œrodków publicznych s¹ znaczne i stanowi¹ zauwa¿alne obci¹¿enia –
w Polsce w zakresie dzia³alnoœci bie¿¹cej s¹ to obci¹¿enia bud¿etów miast4.
Celem artyku³u by³o przedstawienie problematyki wielkoœci dop³at w podziale
na wybrane grupy miast publicznego transportu zbiorowego w Polsce z wykorzystaniem metod statystycznych. Zró¿nicowanie zaanga¿owania miast w finansowanie transportu zbiorowego oznacza, ¿e pod¹¿aj¹ one w³asnymi strategiami
rozwojów systemów miejskiego transportu zbiorowego, co w rezultacie wi¹¿e
siê z œrodkami przeznaczanymi na dop³aty.

1. Idea zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej
Koncepcja zrównowa¿onej mobilnoœci w miastach ³¹czy siê z celami stawianymi w zakresie poprawienia wskaŸników zu¿ycia energii oraz poprawienia
2

3

4

Art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519).
B. Paw³owska, Zrównowa¿ony rozwój transportu na tle wspó³czesnych procesów spo³eczno-gospodarczych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2013, s. 115–117.
G. Dydkowski, Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w najwiêkszych miastach w Polsce –
analiza porównawcza [w:] Transformacja wspó³czesnej gospodarki jako przedmiot badañ ekonomicznych,
red. B. Kos, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 74.
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wskaŸników œrodowiskowych w miastach. Komisja Europejska wskazuje na koniecznoœæ podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do lepszego planowania mobilnoœci uwzglêdniaj¹cego zasadê zrównowa¿onego rozwoju5. W bia³ej ksiêdze
z 2011 r. dotycz¹cej planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu wskazuje siê, ¿e dla obszarów miejskich niezbêdne jest tworzenie strategii
obejmuj¹cych m.in. planowanie przestrzenne, systemy cen, wydajne us³ugi
transportu publicznego, infrastrukturê dla niezmotoryzowanych œrodków transportu. W za³¹czniku nr I „Wykaz inicjatyw” bia³ej ksiêgi jako jedno z dzia³añ
wskazano analizê mo¿liwoœæ wprowadzenie planów mobilnoœci jako obowi¹zkowego rozwi¹zania dla miast o okreœlonej wielkoœci6. Zapisy bia³ej ksiêgi
wywodz¹ siê z wczeœniejszych rozwa¿añ zawartych w zielonej ksiêdze
dotycz¹cych kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie7 oraz dzia³añ wskazanych w komunikacie Komisji Europejskiej: Plan dzia³ania na rzecz mobilnoœci
w miastach (KOM[2009] 490 wersja ostateczna, Bruksela 30.09.2009). Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania organów UE w zakresie wdra¿ania Planów Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej s¹ coraz bardziej intensywne – w grudniu 2013 r.
og³oszono komunikat Komisji Europejskiej: Wspólne d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnej i zasobooszczêdnej mobilnoœci w miastach (COM[2013] 913 final, Bruksela
17.12.2013), w którym wskazuje siê na koniecznoœæ zintensyfikowania wsparcia
UE w zakresie planowania mobilnoœci w miastach.
Koncepcja planowania transportu poprzez zarz¹dzanie mobilnoœci¹ jest
zwi¹zana z tworzeniem takiego systemu przemieszczania siê w obszarze miejskim, który z jednej strony bêdzie zwiêksza³ dostêpnoœæ poszczególnych obszarów i us³ug, stanowi¹c istotny impuls rozwojowy, a z drugiej strony bêdzie
przyczynia³ siê do polepszenia jakoœci ¿ycia mieszkañców oraz stanu œrodowiska naturalnego8. Infrastruktura i œrodki transportu s¹ traktowane jako narzêdzia u³atwiaj¹ce przemieszczanie siê, a nie jako element kreuj¹cy mobilnoœæ.
Idea planowania mobilnoœci wynika m.in. z tego, ¿e wysokie koszty ekonomiczne
i spo³eczne budowy infrastruktury transportowej okazuj¹ siê czêsto nieefektywne. Rozbudowa infrastruktury drogowej w celu zwiêkszania przepustowoœci
i redukcji zjawiska kongestii czêsto jest rozwi¹zaniem krótkotrwa³ym. Dlatego
5

6

7

8

A.D. May, Encouraging good practice in the development of Sustainable Urban Mobility Plans, „Case Studies on Transport Policy” 2015, Vol. 3, Iss. 1, s. 3–11, http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2014.09.001 [dostêp: 15.11.2016].
Bia³a ksiêga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna,
Bruksela 28.03.2011.
Zielona ksiêga. W kierunku nowej kultury mobilnoœci w mieœcie, KOM(2007) 551 wersja ostateczna, Bruksela 25.09.2007.
J. Kos-£abêdowicz, ICT and the Future of Urban Transportation. European Perspective [w:] Challenge of
Transport Telematics. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustroñ, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers, ed. J. Mikulski, Springer International Publishing, Berlin Heidelberg 2016, s. 122–134.
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podejmowane dzia³ania powinny wskazywaæ, jak efektywnie kreowaæ system
transportu w mieœcie, wykorzystuj¹c wszystkie dostêpne zasoby, przy uwzglêdnieniu promowania ekologicznych i energooszczêdnych sposobów podró¿owania. Wa¿ne jest zaplanowanie niezbêdnych inwestycji, równie¿ infrastrukturalnych, nakierowanych na zwiêkszenie dostêpnoœci transportowej kluczowych
celów podró¿y oraz us³ug, bior¹c pod uwagê zasady zrównowa¿onego rozwoju9.
Kreowanie zrównowa¿onej mobilnoœci wymaga realizacji dzia³añ w ró¿nych
sferach rozwoju miasta oraz spo³eczeñstwa10.
Jednym z kluczowych warunków wykreowania zrównowa¿onego mobilnie
miasta jest zaanga¿owanie wszystkich grup interesariuszy, ze szczególnym uwzglêdnieniem mieszkañców. Istotnym elementem kszta³towania mobilnoœci miasta jest bowiem uœwiadamianie u¿ytkownikom, jak wa¿ne dla jakoœci ich ¿ycia
jest wykreowanie przestrzeni miejskiej przyjaznej zrównowa¿onej mobilnoœci11.
Istotne jest wspieranie œwiadomoœci mieszkañców poprzez wskazanie im, jak
silny wp³yw na rozwój miasta maj¹ podejmowane przez nich decyzje dotycz¹ce
wyboru trasy i sposobu przemieszczania siê w mieœcie. Nale¿y prowadziæ
dzia³ania edukacyjne i promocyjne, które wp³yn¹ na zmianê nawyków transportowych poszczególnych osób oraz zwiêkszenie nacisku na rozwój transportu
zbiorowego, tak aby sta³ siê wa¿niejszy w podró¿ach mieszkañców12.
Wspó³czesne aglomeracje s¹ szczególnie zainteresowane rozwojem transportu
publicznego i stosowaniem w tym obszarze zaawansowanych rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych. Takie podejœcie jest zgodne z ogóln¹ tendencj¹, daj¹c¹ siê
zauwa¿yæ nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim szerzej – w Europie i na
ca³ym œwiecie13. W zaawansowanej i proekologicznej realizacji zintegrowanych
rozwi¹zañ komunikacyjnych upatruje siê bowiem szansê na zmniejszenie
zat³oczenia drogowego wywo³anego masow¹ komunikacj¹ indywidualn¹ i zredukowanie szkodliwego oddzia³ywania transportu drogowego na œrodowisko14.

9

10

11

12
13

14

F. Wefering et al., Wytyczne – Opracowanie i Wdro¿enie Planu Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej,
t³um. Regionalne Centrum Ekologiczne, Komisja Europejska, Bruksela 2014, s. 4–9.
J. Köhler et al., A transitions model for sustainable mobility, „Ecological Economics” 2009, Vol. 68, Iss. 12,
s. 2985–2995.
S. Gabrielli et al., Design challenges in motivating change for sustainable urban mobility, „Computers in
Human Behavior” 2014, Vol. 41, s. 416–423, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.026 [dostêp:
20.11.2016].
D. Banister, The sustainable mobility paradigm, „Transport Policy” 2008, Vol. 15, Iss. 2, s. 73–80.
B. Decker, H. Heæimoviæ, M. Wo³ek, Sustainable Urban Mobility Planning in Central Eastern Europe:
Case Examples from Poland and Croatia, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, Vol. 48,
s. 2748–2757.
R. Rojowski, T. Gancarz, System dynamicznej informacji pasa¿erskiej, http://www.taran.com.pl/pl/
support/doc/Systemy%20dynamicznej%20informacji%20pasazerskiej.pdf [dostêp: 18.10.2016].
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2. Finansowanie miejskiego transportu zbiorowego œrodkami
pochodz¹cymi z bud¿etów gmin
Badania wielkoœci publicznego finansowania transportu œrodkami pochodz¹cymi z bud¿etów gmin wykonano w 2016 r., analizuj¹c dane polskich miast,
w których mieszka wiêcej ni¿ 100 tys. osób (tab. 1) oraz w szerszym zakresie dla
gmin, w tym te¿ maj¹cych prawa miejskie w województwie œl¹skim zgrupowanych w zwi¹zku miêdzygminnym, tj. Komunikacyjny Zwi¹zek Komunalny
GOP (tab. 2). Dla u³atwienia porównañ w tabeli 1 dotycz¹cej najwiêkszych
miast znajduj¹ siê miasta spoza województwa œl¹skiego, miasta powy¿ej 100 tys.
mieszkañców z województwa œl¹skiego przedstawiono wœród miast tworz¹cych
KZK GOP (tab. 2). W rozwa¿aniach pominiêto trzy miasta województwa
œl¹skiego powy¿ej 100 tys. mieszkañców (Czêstochowa, Bielsko-Bia³a, Tychy) nie
tworz¹ce KZK GOP. W tabelach dla poszczególnych gmin przedstawiono kolejno
w kolumnach dochody gminy ogó³em oraz dochody w³asne. Kolejna kolumna
to wydatki ogó³em. W kolejnej kolumnie przedstawiono wielkoœæ œrodków
przeznaczonych z bud¿etów gmin na finansowanie miejskiego transportu zbiorowego. Nastêpnie liczbê mieszkañców danej gminy. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
zw³aszcza w przypadku du¿ych miast ich liczba mieszkañców mo¿e znacz¹co
ró¿niæ siê od liczby osób przebywaj¹cych w mieœcie oraz osób korzystaj¹cych
z us³ug komunalnych. W kolejnych kolumnach przedstawiono powierzchniê
danej gminy ogó³em oraz pracê eksploatacyjn¹ mierzon¹ liczb¹ wozokilometrów (wzkm) wykonanych w danym roku na terenie danej gminy. Jest tu ujêta
praca eksploatacyjna wszystkich œrodków transportu zbiorowego (metro – Warszawa, tramwaje, trolejbusy i autobusy).
Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli 1 widaæ pozycjê Warszawy
jako stolicy i najwiêkszego miasta w Polsce. Warszawa dominuje nie tylko pod
wzglêdem liczby ludnoœci oraz uzyskiwanych dochodów bud¿etowych, nieporównywalne z innymi miastami s¹ te¿ œrodki przeznaczane na lokalny transport
zbiorowy lub te¿ wielkoœæ pracy eksploatacyjnej.
W drugim pod wzglêdem liczby mieszkañców mieœcie w Polsce, tj. Krakowie, liczba mieszkañców stanowi ok. 43,6% mieszkañców Warszawy, natomiast
uzyskiwane dochody miasta to ok. 28,9%, a realizowana praca eksploatacyjna
w miejskim transporcie zbiorowym to ok. 22,7%. Ostatnie w tej grupie Opole
ma liczbê ludnoœci na poziomie 6,8% mieszkañców Warszawy, dochody ogó³em
na poziomie 4,5% i pracê eksploatacyjn¹ na poziomie 2,4%. Widoczne jest zatem,
¿e pozosta³e miasta w stosunku do Warszawy maj¹ nieproporcjonalnie ni¿sze
dochody bud¿etowe, jak i w rezultacie (pewnie jako pochodna ni¿szych mo¿liwoœci bud¿etowych) nieproporcjonalnie równie¿ ni¿sz¹ ofertê przewozow¹.
W tabeli 2 przedstawiono dane dotycz¹ce gmin tworz¹cych KZK GOP. Najwiêksz¹ gmin¹ s¹ Katowice, licz¹ce 299 910 mieszkañców, najmniejsz¹ Che³m

4 135 985 728

3 841 403 448

3 613 996 217

3 321 659 321

2 716 706 656

2 150 629 264

1 613 592 180

1 699 930 844

1 364 410 560

1 235 868 717

1 028 483 035

1 160 284 337

1 091 056 437

1 016 440 425

1 206 909 558
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£ódŸ

Wroc³aw

Poznañ

Gdañsk

Szczecin

Bydgoszcz

Lublin

Bia³ystok

Gdynia

Radom

Toruñ

Kielce

Rzeszów

Olsztyn

14 313 684 262

Warszawa

Gminy

Dochody
ogó³em
(2015 r.)

PLN

600 411 248

520 665 737

575 694 417

571 738 999

487 823 016

854 355 954

818 616 319

957 061 503

1 002 602 576

1 350 327 365

1 755 859 486

2 004 613 887
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1 204 233 355

1 056 340 730

1 036 688 046

1 246 276 744

1 419 573 764

1 806 043 607

1 600 155 412
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3 106 225 824

3 887 757 299
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4 213 940 360
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z bud¿etu
ogó³em
(2015 r.)

95 714 430

29 235 969

40 380 221

31 331 301

28 599 389

87 231 392

65 622 041

83 414 910

101 498 216

134 645 080

182 838 824

257 132 725

180 789 650

216 224 022
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173 444
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216 159

247 478

295 981

340 727

355 645

405 657
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osoby

Dotacje do komuLiczba ludnoœci
nikacji – wykonaogó³em wg fakt.
nie 2015/wydatki
miejsca zamieszna lokalny transkania (stan na
port zbiorowy
31.12.2015 r.)
(2015 r.)

327

88

117

110

116

112
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102

147

176

301

262

262

293

293

7 668 000

8 387 806

10 940 000

12 179 000

9 474 000

16 299 000

16 604 000

18 728 900

18 885 700

22 742 000

31 963 845

33 204 000

42 889 000

52 137 400

46 960 000
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wzkm

km2
517

Praca eksploatacyjna wykonana
na obszarze
gminy
w 2015r.

Powierzchnia
ogó³em

Tabela 1. Podstawowe dane dotycz¹ce polskich miast o liczbie ludnoœci powy¿ej 100 tys. mieszkañców (z wyj¹tkiem miast z województwa
œl¹skiego)
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3,45

10 670 827 916

412 480 502

11 083 308 418

957 061 503

30 962 861 889

412 480 502

Dochody
w³asne
(2015 r.)

640 242 715

11,14

3,14

12 254 063 657

640 242 715

12 894 306 373

1 600 155 412

45 368 979 562

16 459 999

15,39

3,85

1 657 534 160

16 459 999

1 673 994 158

95 714 430

3 462 332 650

8,03

2,58

1 625 420

118 931
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340 727

7 587 411

118 931

osoby
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miejsca zamieszna lokalny transkania (stan na
port zbiorowy
31.12.2015 r.)
(2015 r.)
km2

1,50

1,23

429

88

517

147

3 455

13,36

3,51

202 370 510

4 929 000

207 299 510

18 728 900

561 291 161

4 929 000

wzkm

Powierzchnia
ogó³em
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Praca eksploatacyjna wykonana
na obszarze
gminy
w 2015r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: witryny internetowe gmin [dostêp: 12.12.2016], G³ówny Urz¹d Statystyczny, www.stat.gov.pl, [dostêp: 12.12.2016];
Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 12 miesiêcy 2015 roku, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2016; informacje KZK GOP.
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Mediana

647 865 066

46 158 906 057

RAZEM

Opole

Gminy

Dochody
ogó³em
(2015 r.)

Wydatki
z bud¿etu
ogó³em
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29 926 104

420 685 172

80 853 823

275 640 462

21 504 400

375 104 120

23 383 599

141 246 437

45 782 624

663 081 362

110 308 785

514 447 020

26 926 267

697 714 672

40 347 386

179 451 314

36 739 024

607 365 142

49 877 618

53 856 096

40 678 347

33 668 650

209 606 790

299 689 862

113 026 992

1 616 213 883

27 139 127

1 361 292 740

PLN

Wydatki
Dochody
z bud¿etu ogó³em
w³asne (2015 r.)
(2015 r.)

Tabela 2. Podstawowe dane dotycz¹ce gmin tworz¹cych KZK GOP

32 384
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1 320 332

1 192 965

2 651 461

435 993

6 413 498

13 194 960

3 948 724

91 000 316
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23 579 507
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33 036 481

5 476 976

17 338 975

1 128 980

35 481 837

2 966 628

18 628 276

Dotacje do
komunikacji
rozliczenie
(2015 r.)

10 652

139 844

17 002

18 452

11 877

11 554

56 374

74 851

38 741
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183 392

11 758
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109 757
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57 900

osoby

Liczba ludnoœci
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113 601 497
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3,34
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2,20
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0,37

1,13
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13
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43
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13

13

116
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37
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8,00

2,48

19 688 467

8 136

19 696 603

1 086 590

4 235 583

3 078 318

86 192 915

6 857 997

554 987

1 445 906

100 637

8 780 672

221 238

470 765

2 474 100

km2
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Praca eksploatacyjna wykonana
na obszarze
gminy w 2015r.

Powierzchnia
ogó³em

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: witryny internetowe gmin, G³ówny Urz¹d Statystyczny…, Komunikacja Miejska w Liczbach…

1,89

1 631 150 671

28 243 354

Skoœnoœæ

Rozstêp

Minimum

1 659 394 025

428 618 899

Odchylenie standard.

Maksimum

319 560 764

Œrednia arytmet.

8 947 701 404
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Œwiêtoch³owice

RAZEM
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Soœnicowice

28 243 354
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S³awków
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Siemianowice Œl.

Gminy

Dochody
ogó³em (2015 r.)

Wydatki
Dochody
z bud¿etu ogó³em
w³asne (2015 r.)
(2015 r.)
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Œl¹ski licz¹cy 6130 mieszkañców. W tabeli podano podstawowe miary statystyczne wskazuj¹ce na zró¿nicowanie gmin z punktu widzenia ich ró¿nych cech
charakterystycznych. Spoœród miar nieu¿ywanych zbyt czêsto mo¿na skomentowaæ skoœnoœæ, która jest miar¹ asymetrii i informuje o tym, jak wyniki danej
zmiennej kszta³tuj¹ siê wokó³ œredniej. We wszystkich przypadkach wspó³czynnik skoœnoœci jest dodatni – œwiadczy to o prawostronnej asymetrii rozk³adu, zatem wiêkszoœæ wyników jest poni¿ej œredniej. Kurtoza informuje o rozrzucie badanych wielkoœci wzglêdem œredniej. We wszystkich przypadkach kurtoza
przyjmuje wartoœci powy¿ej zera, zatem stosunkowo niewiele jest wielkoœci oddalonych od œredniej.
W kolejnych tabelach (tab. 3 i 4) porównano gminy, wykorzystuj¹c podstawowe mierniki charakteryzuj¹ce ich nasycenie prac¹ eksploatacyjn¹ oraz obci¹¿enie –
mierz¹c je udzia³em wydatków na miejski transport zbiorowy w dochodach
w³asnych oraz dochodach ogó³em, a tak¿e wielkoœci¹ dofinansowania z bud¿etu
jednostki pracy eksploatacyjnej.
Dane zawarte w ka¿dej z tabel uzupe³niono o œredni¹, wartoœæ œrodkow¹ –
medianê, wartoœci maksymalne i minimalne oraz ich ró¿nicê (rozpiêtoœæ, rozstêp).
W Polsce parametrem wykorzystywanym do prowadzenia rozliczeñ finansowych
pomiêdzy w³adz¹ publiczn¹ a podmiotami organizuj¹cymi i wykonuj¹cymi
przewozy w miejskim transporcie zbiorowym najczêœciej jest praca eksploatacyjna (liczba wzkm).
W tabelach 3 i 4 ujêto tak¿e wielkoœæ pracy eksploatacyjnej w poszczególnych
miastach w przeliczeniu na jednego mieszkañca oraz na jednostkê powierzchni.
Zwraca uwagê du¿e nasycenie prac¹ eksploatacyjn¹ w przypadku Warszawy.
Praca eksploatacyjna w miejskim transporcie zbiorowym w przeliczeniu na
mieszkañca w Warszawie jest o 61% wy¿sza ni¿ œrednia liczona dla porównywanych 17 miast oraz o blisko 112,5% wy¿sza ni¿ mediana. Nawet bior¹c pod uwagê ³¹czn¹ liczbê przebywaj¹cych osób w Warszawie w ci¹gu dnia (oko³o 2,5 mln
osób) w przeliczeniu na osobê wykonuje siê prawie 83 wzkm. Po uwzglêdnieniu, ¿e w pozosta³ych miastach równie¿ liczba przebywaj¹cych osób bêdzie
wy¿sza ni¿ liczba mieszkañców, jest to i tak wci¹¿ najwy¿sza wielkoœæ.
Równie¿ spore ró¿nice w realizacji pracy przewozowej widoczne s¹ w przypadku gmin tworz¹cych KZK GOP. Nawet pomijaj¹c gminê Rudziniec, w której
obs³uga komunikacyjna wykonywana przez KZK GOP jest minimalna, ró¿nica
pomiêdzy maksimum (Bêdzin 68 wzkm na mieszkañca), a Pilchowicami
(9 wzkm na mieszkañca) wynosi 59 wzkm na mieszkañca. Wysokie te¿ s¹ ró¿nice liczone na km2 powierzchni, wielkoœæ maksymalna w Chorzowie wynosi
130 873 wzkm/km2 powierzchni, a minimalna (pomijaj¹c Rudziniec) jest w Soœnicowicach i wynosi 868 wzkm/km2 powierzchni.
W tabelach 3 i 4 przedstawiono równie¿ wysokoœæ dop³at do lokalnego
transportu zbiorowego ogó³em w przeliczeniu na mieszkañca, na jednostkê
pracy eksploatacyjnej (wzkm) oraz jako udzia³ w dochodach miast ogó³em

3 374

2 327

2 392

2 170

2 070

1 764

1 348

2 021

2 318

2 902

1 833

1 930

1 747

1 800

1 589

1 971

Kraków

£ódŸ

Wroc³aw

Poznañ

Gdañsk

Szczecin

Bydgoszcz

Lublin

Bia³ystok

Gdynia

Radom

Toruñ

Kielce

Rzeszów

Olsztyn

Gêstoœæ
zaludnienia

Warszawa

Gminy

44

45

55

60

44

66

56

55

53

56

69

61

67

74

62

119

Praca ekspl.
(liczba wzkm)
na 1 mieszk.

6 958

5 468

5 509

5 724

4 758

4 994

4 610

4 989

4 537

5 302

5 877

6 125

5 685

5 480

5 434

8 206

552

157

204

155

132

352

222

245

285

332

396

474

284

308

312

960

12,48

3,49

3,69

2,57

3,02

5,35

3,95

4,45

5,37

5,92

5,72

7,74

4,22

4,15

5,05

8,08

87 136

71 691

99 455

104 991

84 589

120 733

162 784

127 407

107 305

75 555

121 999

126 733

146 379

177 943

143 609

400 966

7,9%

2,9%

3,7%

2,7%

2,8%

7,1%

4,8%

4,9%

6,3%

6,3%

6,7%

7,7%

5,0%

5,6%

5,7%

11,7%

15,9%

5,6%

7,0%

5,5%

5,9%

10,2%

8,0%

8,7%

10,1%

10,0%

10,4%

12,8%

6,7%

9,1%

8,2%

15,1%

Dotacje do kom. Dotacje do kom. Nasycenie prac¹ Dotacje do kom. Dotacje do kom.
Dochody
/wydatki na lok. /wydatki na lok. ekspl. – liczba /wydatki na lok. /wydatki na lok.
ogó³em gminy
tr. zbiorowy
tr. zbiorowy
tr. zbiorowy
wzkm w przel. tr. zbiorowy
w przeliczeniu
w przel. na
w przel. na na km2 powierz- do dochodów do dochodów
na 1 mieszk.
chni gminy
gminy ogó³em w³asnych gminy
1 mieszkañca
1 wzkm

Tabela 3. Wybrane mierniki charakteryzuj¹ce dochody, wydatki na lokalny transport zbiorowy oraz nasycenie praca eksploatacyjn¹ najwiêkszych polskich miast (z wyj¹tkiem miast z województwa œl¹skiego)

2 196

1 971

3 374

1 226

2 148

0,96

1,56

ŒREDNIA

Mediana

Maks.

Minimum

Rozstêp

Skoœnoœæ

Kurtoza

7,30

2,30

77

41

119

56

74

41

3,95

1,73

3 669

4 537

8 206

5 468

6 084

5 447

5,87

2,14

827

132

960

285

456

138

4,42

1,89

9,91

2,57

12,48

4,45

6,17

3,34

10,16

2,89

350 152

50 814

400 966

120 733

162 458

50 814

1,44

0,87

9,2%

2,5%

11,7%

5,6%

7,5%

2,5%

0,11

0,69

12,0%

4,0%

15,9%

8,7%

11,2%

4,0%

Dotacje do kom. Dotacje do kom. Nasycenie prac¹ Dotacje do kom. Dotacje do kom.
Dochody
/wydatki na lok. /wydatki na lok. ekspl. – liczba /wydatki na lok. /wydatki na lok.
ogó³em gminy
tr. zbiorowy
tr. zbiorowy
tr. zbiorowy
wzkm w przel. tr. zbiorowy
w przeliczeniu
w przel. na
w przel. na na km2 powierz- do dochodów do dochodów
na 1 mieszk.
chni gminy
gminy ogó³em w³asnych gminy
1 mieszkañca
1 wzkm

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: witryny internetowe gmin, G³ówny Urz¹d Statystyczny…, Komunikacja Miejska w Liczbach…
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zaludnienia
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Praca ekspl.
(liczba wzkm)
na 1 mieszk.

316

1 818

1 139

1 134

1 409

165

258

595

1 308

1 793

67

Imielin

Katowice

Knurów

Mys³owice

Piekary Œl.

Pilchowice

Psary

Pyskowice

Radzionków

Ruda Œl¹ska

Rudziniec

309

1 369

Giera³towice

Gliwice

649

2 025

CzeladŸ

D¹browa Górnicza

3 326

267

2 475

228

1 565

Gêstoœæ
zaludnienia

Chorzów

Che³m Œl¹ski

Bytom

Bobrowniki

Bêdzin

Gminy

1

40

25

21

59

9

43

41

24

66

14

38

45

54

39

39

38

42

69

68

Praca ekspl.
(liczba wzkm)
na 1 mieszk.

3 528

4 170

2 982

3 005

3 855

3 029

3 530

4 084

3 050

5 533

3 680

7 718

3 842

5 270

3 366

4 521

4 654

3 971

3 324

3 345

3

129

78

65

223

38

114

176

102

303

64

129

183

269

169

158

184

208

250

322

3,98

3,25

3,05

3,12

3,81

4,05

2,65

4,31

4,29

4,62

4,52

3,40

4,03

4,98

4,37

4,01

4,87

4,91

3,63

4,76

51

71 308

33 252

12 333

15 128

1 540

60 566

46 426

27 069

119 373

4 484

51 829

14 066

35 094

78 302

130 873

10 086

104 687

15 723

105 728

0,1%

3,1%

2,6%

2,2%

5,8%

1,2%

3,2%

4,3%

3,3%

5,5%

1,7%

1,7%

4,8%

5,1%

5,0%

3,5%

4,0%

5,2%

7,5%

9,6%

0,2%

4,9%

3,8%

3,2%

8,2%

2,1%

5,4%

7,0%

4,8%

7,8%

2,2%

3,1%

7,2%

7,9%

6,8%

6,3%

5,2%

9,5%

12,7%

13,2%

Nasycenie prac¹
Dotacje do kom. Dotacje do kom.
Dochody
Dotacje do kom. Dotacje do kom. ekspl. – liczba
do dochodów do dochodów
ogó³em gminy
w przel. na
w przel.
wzkm w przel.
gminy
w³asnych
w przel. na
1 mieszkañca
na 1 wzkm
na 1 km2 pow.
ogó³em
gminy
1 mieszkañca
gminy

Tabela 4. Wybrane mierniki charakteryzuj¹ce dochody, wydatki na lokalny transport zbiorowy oraz nasycenie praca eksploatacyjn¹ gmin
tworz¹cych KZK GOP

2 279

Sosnowiec

0,88

0,01

Skoœnoœæ

Kurtoza

-0,19

-0,04

68

1

69

39

45

39

61

28

12

42

31

38

36

6,81

2,26

4 737

2 982

7 718

3 674

4 625

4 425

3 119

3 556

3 649

3 967

4 799

3 625

3 668

-0,38

0,27

319

3

322

157

196

188

221

156

45

228

122

151

111

-0,55

0,02

2,86

2,65

5,51

4,02

4,40

4,83

3,61

5,51

3,88

5,38

3,93

3,93

3,07

-1,26

0,53

130 822

51

130 873

38 893

47 620

85 725

42 691

111 224

868

96 491

5 979

4 130

98 964

0,74

0,68

9,5%

0,1%

9,6%

4,1%

4,2%

4,2%

7,1%

4,4%

1,2%

5,7%

2,5%

4,2%

3,0%

-0,05

0,45

13,0%

0,2%

13,2%

6,5%

6,9%

7,3%

10,9%

8,5%

2,1%

9,1%

4,4%

6,6%

4,8%

Nasycenie prac¹
Dotacje do kom. Dotacje do kom.
Dochody
Dotacje do kom. Dotacje do kom. ekspl. – liczba
do dochodów do dochodów
ogó³em gminy
w przel. na
w przel.
wzkm w przel.
gminy
w³asnych
w przel. na
2
1 mieszkañca
na 1 wzkm
na 1 km pow.
ogó³em
gminy
1 mieszkañca
gminy

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: witryny internetowe gmin, G³ówny Urz¹d Statystyczny…, Komunikacja Miejska w Liczbach…
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3 854

3 921

Maks.

Rozstêp

1 137

Mediana

Minimum

2 204

1 069

ŒREDNIA

697

3 921

Zabrze

Wojkowice

Œwiêtoch³owice

75

192

S³awków

Soœnicowice

108

2 729

Gêstoœæ
zaludnienia

Siewierz

Siemianowice Œl.

Gminy

Praca ekspl.
(liczba wzkm)
na 1 mieszk.
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i dochodach w³asnych. W grupie najwiêkszych miast w Polsce (bez du¿ych
miast województwa œl¹skiego) s¹ widoczne najwy¿sze dop³aty na jednostkê
pracy eksploatacyjnej. W Warszawie wraz ze znaczn¹ wielkoœci¹ pracy eksploatacyjnej, pomimo du¿ych dochodów miasta ogó³em, oznacza to wysokie udzia³y
wydatków na miejski transport zbiorowy w dochodach ogó³em jak i dochodach
w³asnych. Z drugiej strony takie miasta jak Toruñ, Radom i Opole wydaj¹ na
jednostkê pracy eksploatacyjnej odpowiednio 2,57 PLN, 3,02 PLN i 3,34 PLN
i te¿ stosownie mniej œrodków liczonych jako udzia³ w dochodach ogó³em czy
dochodach w³asnych gmin.
O ile miasta przedstawione w tabeli 3 s¹ odrêbnymi jednostkami, prowadz¹cymi w³asne lokalne polityki komunikacyjne, o tyle gminy tworz¹ce zwi¹zek
miêdzygminny funkcjonuj¹ w spójnej strukturze i prowadz¹ lub powinny prowadziæ jednolit¹ politykê komunikacyjn¹. Mimo to – jak widaæ w tabeli 4 – równie¿ wystêpuje zró¿nicowanie dotacji w przeliczeniu na jednostkê pracy eksploatacyjnej czy te¿ ró¿ny jest udzia³ w dochodach ogó³em lub dochodach
w³asnych gminy. Wydaje siê zatem, ¿e nawet w obszarach objêtych dzia³aniem
jednego organizatora transportu zbiorowego trudno wyznaczaæ jednolite dla
gmin standardy – czy to wielkoœci pracy eksploatacyjnej, czy wielkoœci wydatków, jakie powinny byæ przeznaczane na miejski transport zbiorowy. Powinno
byæ to w gestii lokalnych spo³ecznoœci.
Niemniej jednak, bior¹c pod uwagê podnoszenie standardu jakoœci ¿ycia
mieszkañców i d¹¿enie do zrównowa¿enia mobilnoœci miejskiej (rozumianej nie
jako tylko ograniczenie przemieszczeñ ludnoœci, a ich odpowiednie ukierunkowanie na alternatywne sposoby przemieszczania z ograniczaniem wykorzystania samochodów indywidualnych), bêdzie powodowa³o anga¿owanie œrodków
publicznych na rozwój i utrzymanie systemów publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c, nie tylko w przypadku du¿ych miast, ale równie¿ w przypadku gmin tworz¹cych jednolite struktury organizuj¹ce miejski transport zbiorowy zwraca uwagê znacz¹ce zró¿nicowanie jednostkowych dop³at do miejskiego
transportu zbiorowego. Rozpiêtoœæ skrajnych wielkoœci jest znaczna, chocia¿
ceny nabycia materialnych czynników produkcji transportowej (tabor, paliwa,
energia elektryczna) s¹ w ró¿nych regionach w Polsce doœæ podobne. Zró¿nicowanie zaanga¿owania miast w finansowanie transportu zbiorowego mo¿e oznaczaæ, ¿e pod¹¿aj¹ one w³asnymi strategiami rozwojów systemów miejskiego
transportu zbiorowego, co w rezultacie wi¹¿e siê ze œrodkami przeznaczanymi
na dop³aty. Nie sposób jednak pomin¹æ wp³ywu samych mo¿liwoœci finansowych
miast. Miasta o mniejszych dochodach – w tym te¿ liczonych na mieszkañca –
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maj¹ ni¿sze wydatki jednostkowe. Widaæ równie¿ zró¿nicowanie w ramach
zwi¹zków miêdzygminnych pomimo prowadzonej jednolitej polityki komunikacyjnej i czêsto tych samych operatorów œwiadcz¹cych us³ugi przewozowe.
WyraŸne jest tu istotne znaczenie powierzchni gminy, struktury funkcjonalnoprzestrzennej zagospodarowania gminy, w tym rozlokowania funkcji mieszkaniowych oraz pracy, uk³adu infrastruktury transportowej. Na to poszczególne
gminy w krótkim czasie maj¹ niewielki wp³yw.
Sprawny transport zbiorowy przynosi miastom oraz ich mieszkañcom wiele
korzyœci – ³atwoœæ przemieszczania siê, wyboru miejsca pracy, nauki, zamieszkania, dostêpu do ró¿nego typu us³ug, a tak¿e zmniejszenie negatywnego
wp³ywu transportu na œrodowisko – jednak wymaga to odpowiedniego zaanga¿owania œrodków publicznych. St¹d wydatki na miejski transport zbiorowy
maj¹ uzasadnienie. Z drugiej strony ró¿ne s¹ rozwi¹zania, w ramach których s¹
œwiadczone us³ugi transportu zbiorowego, co wp³ywa na wielkoœæ i efektywnoœæ
wydatkowanych œrodków. Ró¿ne s¹ te¿ warunki œwiadczenia us³ug transportu
zbiorowego, zagospodarowanie przestrzenne miasta, dopasowanie infrastruktury do potrzeb, parametry jakoœciowe infrastruktury transportowej, styl ¿ycia
mieszkañców czy te¿ konkurencja przemieszczania siê indywidualnymi œrodkami transportu.
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PORÓWNANIE KOLEI KLASY I
FUNKCJONUJ¥CYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH
I KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Koleje Stanów Zjednoczonych Ameryki nale¿¹ do najbardziej efektywnych przedsiêbiorstw kolejowych na œwiecie. W sytuacji, kiedy koleje Unii Europejskiej od 25 lat poddawane s¹ obszernym i kosztownym reformom, przynosz¹cym
niewielkie jak dot¹d rezultaty, dobra kondycja kolei amerykañskich zas³uguje na
szczególn¹ uwagê. Celem artyku³u jest analiza zasad funkcjonowania kolei towarowych USA pod k¹tem identyfikacji Ÿróde³ ich sukcesu na rynku przewozowym.
W artykule przeprowadzono syntetyczn¹ analizê porównawcz¹ uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych funkcjonowania kolei USA i UE oraz analizê zakresu i wyników
dzia³alnoœci kolei klasy I USA.
S³owa kluczowe: koleje USA klasy I, przewozy, wyniki

COMPARISON OF THE CLASS I
RAILWAYS OPERATING IN THE UNITED STATES
AND THE EUROPEAN UNION RAILWAYS
Summary: US railways are among the most efficient companies in the world. In
a situation when the railways of the European Union for already 25 years are subject to
extensive and costly reforms, bringing little effect so far, good condition of American
railways deserves special attention. The aim of the article is to analyze the functioning of the US Class I railroads in order to identify the sources of their success on the
transport market. In the paper a synthetic comparative analysis of the socio-economic
conditions for functioning of railways in the US and the EU, as well as an analysis of
the scope and results of the US Class I railroads operations is conducted.
Keywords: Class I US railroads, loadings, revenues

Wstêp
W 2016 roku minê³o 25 lat od chwili podjêcia przez Europejsk¹ Wspólnotê
Gospodarcz¹ programowych dzia³añ na rzecz fundamentalnej zmiany zasad
1
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funkcjonowania rynku kolejowego. Dyrektyw¹ Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca
1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991)
zmieniono zasady funkcjonowania transportu kolejowego, wprowadzaj¹c oddzielenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na zarz¹dzaniu infrastruktur¹ kolejow¹ od
dzia³alnoœci przewozowej. Tym samym zosta³ zapocz¹tkowany proces budowy
wspólnego kolejowego rynku europejskiego. Stopniowa liberalizacja rynków
krajowych UE umo¿liwi³a pojawienie siê konkurencji wewn¹trzga³êziowej,
a pañstwa – w³aœciciele infrastruktury kolejowej – zobowi¹zano do dba³oœci o jej
zbilansowane finansowanie i w³aœciwy stan jakoœciowy. Jednoczeœnie UE przeznaczy³a znaczne œrodki finansowe na rozwój wspólnej europejskiej sieci infrastruktury kolejowej. Oczekiwanym rezultatem tych posuniêæ ma byæ zmiana
struktury ga³êziowej przewozów l¹dowych, szczególnie przewozów ³adunków,
na korzyœæ znacz¹cego wzrostu udzia³u kolei w ich obs³udze.
Wprowadzona w UE separacyjna struktura kolei wzbudzi³a liczne dyskusje
i kontrowersje, zw³aszcza ¿e wiele pañstw na œwiecie stanê³o wobec problemu
marginalizacji kolei, ale tylko w Europie zdecydowano siê na tak radykalne
zmiany. Dobre wyniki przewozowe i finansowe kolei USA s¹ przytaczane przez
oponentów reformy kolei unijnych jako dowód na przewagê zintegrowanego
systemu kolejowego nad struktur¹ podzielon¹ i wzór do naœladowania dla kolei
europejskich. Czy funkcjonowanie kolei w Unii Europejskiej wed³ug wzoru
amerykañskiego jest mo¿liwie? Celem artyku³u jest próba udzielenia odpowiedzi
na to pytanie poprzez identyfikacjê Ÿróde³ ich sukcesu na rynku przewozowym.
W ramach postêpowania badawczego przeprowadzono syntetyczn¹ analizê
uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczych funkcjonowania kolei USA i UE oraz
zakresu dzia³alnoœci i wyników przewozowych kolei klasy I USA.

1. Charakterystyka ludnoœci i gospodarki Unii Europejskiej
i Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone Ameryki to jedno z najwiêkszych pañstw i gospodarek
na œwiecie. Powierzchnia kraju wynosi 9 526,5 tys. km2, a liczba jego mieszkañców – ponad 319,4 mln (w 2014 r.)2. USA zajmuj¹ trzecie miejsce na œwiecie pod
wzglêdem powierzchni (po Rosji i Kanadzie) oraz czwarte pod wzglêdem liczby
ludnoœci (wyprzedzaj¹ je Chiny, Indie i Unia Europejska)3. Obszar Stanów Zjednoczonych jest ponad dwukrotnie wiêkszy ni¿ zajmowany przez Uniê Euro2

3

GUS, Porównania miêdzynarodowe. Transport i ³¹cznoœæ, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/
porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/terytorium-i-ludnosc [dostêp:
2.11.2016].
Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook [dostêp: 2.11.2016]. Dane szacunkowe na lipiec 2016 r.; dane dotycz¹ce powierzchni, ludnoœci i d³ugoœci linii kolejowych dla USA i UE s¹ odmienne w ró¿nych Ÿród³ach.
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pejsk¹, ale liczba ludnoœci Unii Europejskiej jest wiêksza o ponad 60% i w 2015 r.
wynosi³a 508,5 mln. Relacje te znajduj¹ odzwierciedlenie w gêstoœci zaludnienia, która na koniec roku 2014 wynosi³a dla USA – 33 os./km2, a dla UE –
114 os./km2 4.
PKB obu obszarów jest porównywalny, co skutkuje tym, ¿e PKB per capita
w USA stanowi ok. 150% odpowiedniej wielkoœci w UE. Pod wzglêdem wielkoœci
PKB ogó³em na pierwszym miejscu w 2015 r. w œwiatowym rankingu znalaz³y
siê Chiny, wyprzedzaj¹c Uniê Europejsk¹ i USA. Stany Zjednoczone zajmuj¹
drugie miejsce na œwiecie w odniesieniu do wartoœci produkcji przemys³owej,
natomiast pierwsze miejsce USA zajmowa³y w 2014 r. pod wzglêdem: wydobycia wêgla kamiennego (12% produkcji œwiatowej), ropy naftowej (15%), gazu
ziemnego (21%), zbó¿ ogó³em (16% produkcji œwiatowej)5. Wartoœæ eksportu
i importu obu obszarów jest porównywalna.
Stany Zjednoczone dysponuj¹ najd³u¿sz¹ sieci¹ kolejow¹ na œwiecie, obejmuj¹c¹ 293 564 km linii. Na tej sieci dzia³alnoœæ przewozow¹ prowadzi ok.
570 prywatnych przedsiêbiorstw kolejowych, w tym 7 najwiêkszych, tzw. Class I
Railroads6. Koleje te s¹ w³aœcicielami linii kolejowych o d³ugoœci 95 264 mil (ok.
153 375 km), ale wykonuj¹ przewozy tak¿e na liniach innych w³aœcicieli, korzystaj¹c z prawa dostêpu7. Udzia³ kolei Class I w l¹dowych przewozach ³adunków
wynosi ok. 28,7% pracy przewozowej (43% w przewozach na œrednie i dalekie
odleg³oœci) i 16% liczby ton8. D³ugoœæ sieci kolejowej w USA jest porównywalna
z d³ugoœci¹ sieci kolejowej pañstw Unii Europejskiej (ok. 220 tys. km)9. Tabela 1
zawiera syntetyczne zestawienie wymienionych podstawowych wielkoœci charakteryzuj¹cych USA i UE.
Przy porównywalnej wielkoœci PKB w obu obszarach wielkoœæ pracy przewozowej w przewozach ³adunków jest w Stanach Zjednoczonych ponad piêciokrotnie wy¿sza. Ze wzglêdu na ograniczone ramy tego artyku³u nie jest mo¿liwe dok³adne porównanie wielkoœci produkcji przemys³owej i rolnej. Warto
jednak zauwa¿yæ, ¿e USA przoduj¹ w produkcji dóbr masowych, stanowi¹cych
typowe ³adunki dla transportu kolejowego, a obszar kraju jest dwukrotnie wiêkszy
ni¿ UE, co oznacza tak¿e znacznie wiêksze odleg³oœci przewozu. Jednoczeœnie
4
5

6

7
8

9

Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, European Commission, Luxembourg 2016, s. 16.
Obliczenia w³asne na podstawie: GUS, Porównania miêdzynarodowe. Przemys³ i budownictwo, http://
stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajachwedlug-tematow/przemysl-i-budownictwo [dostêp: 3.11.2016]; GUS, Porównania miêdzynarodowe.
Rolnictwo i rybo³ówstwo, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice- o-krajach-wedlug-tematow/rolnictwo-i-rybolowstwo [dostêp: 3.11.2016].
Overview of America’s Freight Railroads, https://www.aar.org/BackgroundPapers/Overview%20of
%20America%27s%20Freight%20RRs.pdf [dostêp: 12.11.2016].
Ibidem.
Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures…; Federal Railroad Administration, Freight Rail
Today, https://www.fra.dot.gov/Page/P0362 [dostêp: 12.11.2016].
The World Factbook CIA podaje 293 564,2 km. GUS, Porównania miêdzynarodowe. Transport i ³¹cznoœæ...;
EU Transport in Figures…
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du¿e odleg³oœci, niska gêstoœæ zaludnienia i w konsekwencji stosunkowo rzadka
sieæ osadnictwa nie sprzyjaj¹ wykorzystywaniu kolei do przewozów pasa¿erskich. S¹ to warunki znacz¹co odmienne od europejskich.
Tabela 1. Powierzchnia, ludnoœæ, PKB i sieæ kolejowa UE i USA w 2015 r.
Wielkoœci
Powierzchnia (tys. km2)
Ludnoœæ (mln)

Unia Europejska

Stany Zjednoczone

4 324,8

9 526,5

508,5

319,4

Gêstoœæ zaludnienia [os./km2]

114

33

PKB (PPP) [mld USD]

19 180

18 040

PKB per c. (PPP) [tys. USD]

37 800

56 100

Sieæ kolejowa [tys. km]
Przewozy

³adunków**

[mld tkm]

220 000

228 218 (Class I)*

410 800

2 290,7

*Wed³ug The World Factbook CIA ca³kowita d³ugoœæ sieci kolejowej wynosi 293 564 km.
**Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, European Commission, Luxembourg 2016.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: CIA, The World Factbook…; Statistical Pocketbook 2016: EU
Transport in Figures, European Commission, Luxembourg 2016; GUS, Rachunki narodowe, http://stat.
gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/
rachunki-narodowe [dostêp: 12.11.2016].

2. Ogólna charakterystyka kolei klasy I
Zgodnie z klasyfikacj¹ przedsiêbiorstw kolejowych, przyjêt¹ dla celów regulacji antymonopolowych na pocz¹tku XX w., koleje amerykañskie dziel¹ siê na
trzy klasy w zale¿noœci od wielkoœci rocznych przychodów. Najwiêkszymi s¹
koleje klasy I (Class I), pozosta³e to koleje regionalne i lokalne (odpowiednio
Class II i Class III). Z klasyfikacji wy³¹czono koleje pasa¿erskie. Wielkoœæ przychodów rocznych, bêd¹ca podstaw¹ klasyfikacji kolei, jest ustalana z wyprzedzeniem na pewien okres, z uwzglêdnieniem stopy inflacji. W konsekwencji
liczebnoœæ i sk³ad poszczególnych grup mog¹ siê zmieniaæ, tak¿e na skutek licznych fuzji i bankructw.
Aktualna klasyfikacja opiera siê na definicji ustawowej, zawartej w Code of
Federal Regulations. Zgodnie z tym unormowaniem koleje klasy I to przedsiêbiorstwa przewozowe, które generuj¹ roczne przychody powy¿ej 250 mln USD
(w cenach z 1991 r.), z uwzglêdnieniem stopy inflacji10. Progi klasyfikacji na kolejne lata okreœla Surface Transportation Board (niezale¿na federalna agencja regulatora kolei). Zgodnie z progiem ustalonym w czerwcu 2016 na 2015 r. koleje
klasy I to przedsiêbiorstwa osi¹gaj¹ce roczne przychody w wysokoœci co naj10

U.S. Government Publishing Office, 49 CFR 1201 – Railroad Companies, www.gpo.gov/ fdsys/granule/CFR-2009-title49-vol9/CFR-2009-title49-vol9-part1201 [dostêp: 3.11.2016].
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mniej 457,9 mln USD. Koleje klasy II (regionalne) to koleje, które dysponuj¹
liniami o d³ugoœci co najmniej 350 mil (560 km) i/lub generuj¹ przychody pomiêdzy 36,6 mln USD a progiem przychodów dla kolei klasy I11. Koleje klasy III
(lokalne) to przedsiêbiorstwa mniejsze ni¿ regionalne; do tej klasy Federal Railroad Administration (FRA) zalicza równie¿ wszystkie przedsiêbiorstwa zarz¹dzaj¹ce terminalami i stacjami rozrz¹dzaj¹cymi. Przedsiêbiorstwa te zajmuj¹ siê
tak¿e odbiorem i dostaw¹ wagonów od i do za³adowców. Wed³ug szacunków
FRA na rynku funkcjonuje 11 kolei klasy II i 550 kolei klasy III.
Sektor jest silnie skoncentrowany; koleje klasy I stanowi¹ zaledwie 1% liczby
wszystkich podmiotów, ale generuj¹ 94% przychodów, wykonuj¹ 69% pracy
przewozowej i zatrudniaj¹ 90% wszystkich pracuj¹cych12. Tabela 2 zawiera dane
ilustruj¹ce zmiany struktury podmiotowej kolei USA w latach 1990–2012 wed³ug
klasyfikacji stosowanej przez Association of American Railroads (AAR) –
organizacjê skupiaj¹c¹ przewoŸników kolejowych.
Tabela 2. Liczba i zatrudnienie kolei poszczególnych klas w USA w latach 1990–2012
Wielkoœci
Liczba
Zatrudnienie

Klasa I
1990

Koleje regionalne
2012

1990

2012

Koleje lokalne
1990

2012

14

7

30

21

486

546

209 708

163 464

11 578

5 507

14 257

12 293

ród³o: Federal Railroad Administration, Freight Railroads Background, www.fra.dot.gov/eLib/Details/
L03011 [dostêp: 15.11.2016]. T³um. – A.M.

Klasyfikacja przewoŸników kolejowych stosowana przez zrzeszenie AAR ró¿ni
siê od przyjêtej przez FRA.
Koleje w Ameryce powstawa³y – podobnie jak w Europie – jako przedsiêbiorstwa prywatne buduj¹ce w³asne linie i prowadz¹ce ruch; jednak odmiennie ni¿
w Europie nie zosta³y nigdy ca³kowicie upañstwowione. Ze wzglêdu na pozycjê
monopolistyczn¹ by³y poddane silnej regulacji odnosz¹cej siê do poziomu cen,
wysokoœci zysku czy swobody zawierania umów, nawet w okresie, kiedy ju¿ pojawi³a siê konkurencja ze strony transportu samochodowego. Doprowadzi³o to
do znacz¹cego os³abienia sytuacji ekonomicznej wielu przedsiêbiorstw kolejowych i licznych bankructw, czego nastêpstwem by³a przejœciowa nacjonalizacja
kilku z nich i przejêcie przez pañstwo prowadzenia miêdzymiastowych przewozów pasa¿erskich13.

11
12
13

Railroad Revenue Thresholds for last 5 years thru 2015, www.stb.gov.econdata/nsf [dostêp: 15.12.2016].
Federal Railroad Administration, Freight Railroads Background…
Szerzej: A. Mê¿yk, Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,
Radom 2011, s. 148.
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Punktem zwrotnym w rozwoju kolei amerykañskich by³y ustawy deregulacyjne z 1980 r., Staggers Rail Act i Motor Carrier Act, które przyznawa³y przewoŸnikom kolejowym i samochodowym szereg swobód w zakresie prowadzonej
dzia³alnoœci, w tym prawo zawierania umów d³ugoterminowych z wybranymi
za³adowcami czy zawieszania przewozów na nierentownych liniach kolejowych. W nastêpstwie wprowadzonej deregulacji nast¹pi³o znacz¹ce o¿ywienie
transportu kolejowego i w konsekwencji poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw. Ocenia siê, ¿e na skutek deregulacji i zaostrzenia konkurencji ze
strony transportu samochodowego stawki przewozowe spad³y do po³owy, wydajnoœæ pracy wzros³a ponad piêciokrotnie, a produktywnoœæ taboru ponad
dwukrotnie. Skutkiem ubocznym deregulacji by³a koncentracja na rynku kolejowym, co doprowadzi³o do redukcji liczby kolei I klasy z 32 w 1980 r. do 15 obecnie14. Poszukiwanie Ÿróde³ sukcesu kolei amerykañskich uzasadnia g³êbsz¹ analizê zasad funkcjonowania najwiêkszych przedsiêbiorstw kolejowych.

3. Przedsiêbiorstwa kolejowe klasy I
Opisana w drugiej czêœci artyku³u klasyfikacja kolei amerykañskich uwzglêdnia wszystkie koleje funkcjonuj¹ce w ramach Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu
Wolnego Handlu (North American Free Trade Agreement – NAFTA) zawartego
w 1992 r. pomiêdzy USA, Kanad¹ i Meksykiem. Do kolei klasy I zalicza siê obecnie: BNSF Railway, CSX Transportation, Grand Trunk Corporation, Kansas City
Southern Railway, Norfolk Southern Combined Railroad Subsidiaries, Soo Line
Railroad i Union Pacific Railroad. Jak podaje AAR, Grand Trunk Corporation realizuje prawie wszystkie operacje Canadian National Railway (CN) w Stanach
Zjednoczonych, a Soo Line Railroad wszystkie operacje Canadian Pacific Railway (CPR). Tym samym wed³ug stanu faktycznego do kolei klasy I zaliczanych
jest obecnie piêæ przedsiêbiorstw kolejowych USA i dwa przedsiêbiorstwa kanadyjskie. Koleje klasy I w 2015 r. to:
1) BNSF Railway,
2) CPR,
3) CN,
4) CSX Transportation,
5) Kansas City Southern Railway Company (KCS),
6) Norfolk Southern,
7) Union Pacific Railroad (UNP).
BNSF powsta³a w 1995 r. w wyniku po³¹czenia dwóch du¿ych firm kolejowych, Burlington Northern i Santa Fe Pacific Corporation. Bior¹c jednak pod
14

L.S. Thompson, Regulatory Developments in the U.S.: History and Philosophy, World Bank, Washington,
DC 2000, www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17680 [dostêp: 10.12.2016].
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uwagê 160 lat wczeœniejszej historii obu firm, nale¿y stwierdziæ, ¿e BNSF jest rezultatem fuzji i przejêæ prawie 400 ró¿nych przedsiêbiorstw kolejowych. Obecnie firma prowadzi przewozy na sieci o d³ugoœci 32 500 mil (52 325 km) na obszarze 28 stanów USA i 3 stanów Kanady, a ponadto ma prawa dostêpu do linii
innych przewoŸników, co umo¿liwia znacznie wiêkszy zasiêg obs³ugi. BNSF
obs³uguje ponad 1500 elewatorów zbo¿owych, posiada tak¿e w³asn¹ infrastrukturê punktow¹, w tym 33 terminale intermodalne i 23 samochodowe centra
dystrybucyjne. Firma zatrudnia 42 tys. pracowników. Codziennie zestawianych
jest œrednio 1 600 poci¹gów; w 2015 r. przewieziono ponad 10 mln jednostek wagonowych i ponad 5,2 mln ³adunków intermodalnych (naczep lub kontenerów).
G³ówne ³adunki to wêgiel i zbo¿e oraz przesy³ki intermodalne. £¹czne przychody BNSF w 2015 r. wynios³y ok. 21,4 mld USD15.
Canadian Pacific Railway by³a pierwsz¹ lini¹ transkontynentaln¹ w Kanadzie, zbudowan¹ w 1881 r. Prowadzi³o ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ, w tym kolejowe
przewozy pasa¿erskie i towarowe, a tak¿e przewozy morskie. Kolejowy ruch
pasa¿erski zosta³ przejêty w 1978 r. przez utworzone w tym celu przedsiêbiorstwo pañstwowe Via Rail Canada. W 2009 r. CPR zakupi³o dwie linie kolejowe
w Stanach Zjednoczonych, co da³o firmie dostêp do amerykañskich producentów
rolnych, etanolu i wêgla, a tak¿e do obszarów skupiaj¹cych produkcjê przemys³ow¹ oraz porty morskie i œródl¹dowe USA. Obecnie CPR prowadzi przewozy na sieci o d³ugoœci 14 tys. mil (22 540 km). Ponad po³owa ³adunków to
wêgiel, zbo¿e i przesy³ki intermodalne. G³ównym Ÿród³em przychodów firmy
s¹ przewozy wêgla na linii Montreal–Vancouver, sk¹d wêgiel jest eksportowany
do Japonii. W 2015 r. przychody CPR wynios³y 6,62 mld USD16.
Canadian National Railway Company jest drugim kanadyjskim przedsiêbiorstwem kolejowym klasy I dzia³aj¹cym na terytorium USA, z siedzib¹ g³ówn¹
w Montrealu. Przedsiêbiorstwo powsta³o w roku 1919 w drodze nabycia lub
przejêcia przez rz¹d federalny Kanady kilkunastu upadaj¹cych firm kolejowych. W 1995 r. CN zosta³o sprywatyzowane. W nastêpnych latach firma zakupi³a kilka linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych, co umo¿liwi³o rozszerzenie zasiêgu obs³ugi w USA. Obecnie posiada ok. 32 tys. km linii kolejowych
i zatrudnia 23 tys. pracowników.
CN prowadzi operacje we wszystkich trzech pañstwach uk³adu NAFTA, ma
dostêp do dwóch oceanów i Zatoki Meksykañskiej. Przewozi ³adunki masowe,
g³ównie wêgiel (45 mln t rocznie), nawozy sztuczne (10 mln t rocznie), zbo¿e
i produkty leœnictwa, produkty chemiczne, metalowe, samochody (2,3 mln sztuk),
kontenery. Posiada 21 terminali intermodalnych, 80 magazynów, 19 specjali-

15

16

BNSF’s History and Legacy, http://www.bnsf.com/about-bnsf/our-railroad/company-history/ [dostêp:
10.12.2016]; BNSF at a Glance, http://www.bnsf.com/about-bnsf/pdf/fact_sheet.pdf [dostêp: 10.12.2016].
J.G. Baldwin, The Top Five Public Railroad Stocks in the U.S., www.investopedia.com/investing/railroad-stocks [dostêp: 13.11.2016].
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stycznych samochodowych centrów dystrybucyjnych (Autoport) oraz kilka parków logistycznych zlokalizowanych w pobli¿u du¿ych miast – Toronto, Montrealu,
Chicago, Memphis, Calgary. W obs³udze koñcowych odcinków ³añcucha dostaw
CN wspó³pracuje z 84 operatorami krótkich linii kolejowych i ze zrzeszeniem
prywatnych przewoŸników samochodowych (ponad 1000 operatorów). Jak widaæ z tej krótkiej charakterystyki, jest to du¿y operator logistyczny, oferuj¹cy
obs³ugê ca³ego ³añcucha dostaw „od kopalni do koñcowego odbiorcy”, a nie tylko przewozy kolejowe. Przychody spó³ki w 2015 r. wynios³y 12,6 mld USD17.
CSX Transportation jest trzecim co do wielkoœci operatorem kolejowym
w USA. G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Jacksonville na Florydzie, ale
podstawowy zasiêg jej dzia³alnoœci obejmuje wschodni¹ czêœæ Stanów Zjednoczonych. Sieæ kolejowa CSX ma d³ugoœæ 33 810 km i obejmuje 23 stany USA oraz
3 prowincje Kanady, a tak¿e dociera do 70 portów oceanicznych, rzecznych
i po³o¿onych nad jeziorami. Ponadto CSX wspó³pracuje z 240 operatorami regionalnych i lokalnych linii kolejowych, co umo¿liwia dotarcie do g³ównych
za³adowców, którymi s¹ kopalnie wêgla, zak³ady petrochemiczne i producenci
nowych surowców energetycznych, tj. biodiesla i etanolu. Inne ³adunki przewo¿one przez CSX to samochody, chemikalia, wyposa¿enie wojskowe i dobra konsumpcyjne. CSX Transportation uruchamia œrednio 1300 poci¹gów dziennie
oraz wysy³a ponad 6,5 mln ³adunków wagonowych rocznie. W 2014 r. firma
uzyska³a 12,7 mld USD przychodów18.
Kansas City Southern Railway Company jest najmniejsza spoœród kolei klasy I.
Jej sieæ kolejowa o d³ugoœci 3500 mil (5635 km) przebiega z pó³nocy na po³udnie
przez 10 stanów, tworz¹c po³¹czenie miêdzy Kanad¹ i Meksykiem. Celem strategicznym spó³ki jest obs³uga rosn¹cych przewozów towarowych w korytarzu
pó³noc/po³udnie. W grupie Kansas City Southern znajduje siê tak¿e Kansas City
Southern de México S.A. de C.V., jedna z dwóch du¿ych regionalnych sieci
kolejowych w Meksyku. KSU jest ponadto wspó³w³aœcicielk¹ Panama Canal Railway w Panamie (50% udzia³ów), co daje przedsiêbiorstwu najwiêkszy zasiêg
obs³ugi na linii pó³noc–po³udnie w Ameryce Pó³nocnej, ³¹cznie ponad 10 600 km.
KCS zatrudnia 6 670 pracowników. G³ówne grupy przewo¿onych ³adunków
stanowi¹ produkty przemys³owe i dobra konsumpcyjne (23%), chemikalia i produkty petrochemii (20%), produkty rolnictwa i surowce mineralne (18%) oraz
przesy³ki intermodalne (16%). Przychody KCS w 2015 r. wynios³y 2,4 mld USD19.
Norfolk Southern prowadzi dzia³alnoœæ przewozow¹ we wschodniej czêœci
Stanów Zjednoczonych. Jej g³ównymi klientami s¹ kopalnie wêgla kamiennego
w stanach po³o¿onych wzd³u¿ ³añcucha Appalachów. Znaczna czêœæ tego wêgla

17
18
19

CN – Fact and Figures, http://www.cn.ca/en/about-cn/who-we-are/facts-and-figures [dostêp: 15.12.2016].
J.G. Baldwin, The Top Five Public Railroad Stocks in the U.S...
Kansas City Southern. Annual Report 2015, http://investors.kcsouthern.com/~/media/Files/K/KC-Southern-IR-V2/annual-report-2015.pdf [dostêp: 19.11.2016].
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jest eksportowana przez terminal w Portsmouth. Sieæ kolejowa Norfolk Southern ma d³ugoœæ 32 140 km i nale¿y do najbardziej efektywnych ze wzglêdu na
œcis³e powi¹zanie z g³ównymi nadawcami ³adunków. W 2015 r. Norfolk wygenerowa³a 10,5 mld USD przychodów20. Zatrudnia 29 458 pracowników, przewozi
g³ównie ³adunki intermodalne – 23%, wêgiel, ropê i rudy – 17%, chemikalia –
17%, produkty rolne, nawozy – 15%. Posiada 55 terminali intermodalnych
i 64 centra dystrybucyjne samochodów.
Union Pacific Corporation jest najwiêkszym i jednym z najstarszych przedsiêbiorstw kolejowych klasy I. Powsta³o w 1862 r. jako fragment linii transkontynentalnej. Obecnie obs³uguje sieæ o ³¹cznej d³ugoœci 51 360 km linii, rozci¹gaj¹c¹
siê na 23 stany zachodniej czêœci USA. Umo¿liwia ona po³¹czenie wszystkich
szeœciu g³ównych przejœæ granicznych do Meksyku i g³ównych sieci kolejowych
Kanady. UNP zatrudnia 47 547 pracowników, a przychody w 2015 r. wynios³y
ok. 21,8 mld USD. Przewo¿one ³adunki to g³ównie samochody i czêœci samochodowe, produkty rolnictwa, chemikalia, artyku³y przemys³owe i wêgiel. W 2015 r.
³adunki masowe stanowi³y 27% masy i 27% wartoœci przychodów. Przewóz gotowych samochodów, czêœci samochodowych, kontenerów i naczep stanowi³
w 2015 r. 47% ca³kowitej masy przewo¿onych ³adunków i pozwoli³ na wygenerowanie 30% przychodów21.
Koleje klasy I tworz¹ duopole: Union Pcific i BSFE obs³uguj¹ zachodni¹ czêœæ
Stanów Zjednoczonych, Norfolk Sothern i CSX Transportation czêœæ wschodni¹,
a Canadian Pacific i Canadian National dzia³aj¹ w Kanadzie i w USA22. Oprócz
kolei klasy I istotn¹ rolê w obs³udze przewozowej ³adunków pe³ni¹ tak¿e przedsiêbiorstwa kolejowe operuj¹ce na krótkich liniach, które ³¹cz¹ zak³ady produkcyjne z dostawcami, np. zak³ady energetyczne z kopalniami wêgla czy za³adowców lub mniejsze miasta z du¿ymi liniami kolejowymi.
Jak podaje zrzeszenie przewoŸników kolejowych AAR, w 2015 r. koleje klasy I
przewioz³y 1731 mld t ³adunków i wykona³y pracê przewozow¹ w wysokoœci
1745 bln tonokilometrów, co oznacza, ¿e œrednia odleg³oœæ przewozu tony
³adunku wynios³a 1007,7 mil (ok. 1623 km). Œrednia masa przesy³ki wagonowej
wynios³a 58,8 t, a œrednia masa poci¹gu – 3562 t. Wêgiel stanowi³ 36,9% ogólnej
masy ³adunków23.
Wa¿nymi parametrami charakteryzuj¹cymi sprawnoœæ kolei klasy I s¹ œrednia prêdkoœæ poci¹gu i œredni czas przebywania poci¹gu w terminalu. W 2014 r.
20

21

22

23

2015 Annual Report Norfolk Southern, www.nscorp.com/content/nscorp/en/about-ns/corporate-profile.html
[dostêp: 19.11.2016].
2015 Fact Book, Union Pacific Corporation, https://www.up.com/cs/groups/public/@uprr/@investor/documents/investordocuments/pdf_up_invest_2015_factbook.pdf [dostêp: 19.11.2016].
S.D. Simpson, A Primer on The Railroad Sector, http://www.investopedia.com/articles/stocks/11/
primer-on-railroad-sector.asp [dostêp: 19.11.2016].
Class I Railroad Statistics, Association of American Railroads, www.aar.org/Documents/RailroadStatistics.pdf [dostêp: 19.11.2016].
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Surface Transportation Board zobowi¹za³ koleje klasy I do raportowania tych
parametrów dla ka¿dego tygodnia w roku, w celu ich monitorowania. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ wprowadzenia tego obowi¹zku by³y opóŸnienia i problemy
z obs³ug¹ kolejow¹ zim¹ 2013/2014. Chodzi tak¿e o publiczn¹ dostêpnoœæ podstawowych parametrów us³ug kolejowych, co jest istotne dla klientów planuj¹cych ³añcuchy dostaw. Œrednia prêdkoœæ poci¹gów towarowych (kolei klasy I)
wynosi 40–50 km/h, a czas przebywania poci¹gu w terminalu – od 9 do 30 godzin24.

Zakoñczenie
Porównanie kolei klasy I funkcjonuj¹cych w USA i kolei w UE pozwala
zidentyfikowaæ kilka istotnych ró¿nic pomiêdzy tymi systemami kolejowymi.
Podstawowa ró¿nica wynika z obiektywnych uwarunkowañ gospodarczych
i geograficznych funkcjonowania transportu kolejowego, na które sk³adaj¹ siê:
– specyfika obs³ugiwanej gospodarki (USA), która wytwarza du¿¹ iloœæ ³adunków masowych, takich jak surowce energetyczne, chemikalia czy zbo¿a, podatnych do przewozu kolej¹,
– wysokie potoki ³adunków generowane nie tylko przez gospodarkê USA, ale
tak¿e przez gospodarki Kanady i Meksyku oraz import, przychodz¹cy drog¹
morsk¹. W rezultacie ³¹czna poda¿ ³adunków znacznie przekracza masê towarow¹ ci¹¿¹c¹ do przewozu kolejami w UE,
– znacznie wiêksze odleg³oœci przewozu wynikaj¹ce z rozleg³oœci kontynentu,
wspó³pracy w ramach uk³adu NAFTA i mniejszego zaludnienia (rzadszej sieci osadnictwa). Ma to wp³yw nie tylko na wielkoœæ pracy przewozowej,
zwi¹zanej z przewozami surowców do zak³adów produkcyjnych czy z wywozem produktów rolnictwa, ale tak¿e na mo¿liwoœæ obs³ugi kolejami drobnicowych ³adunków intermodalnych, np. importowanych dóbr konsumpcyjnych, koniecznych do zaopatrzenia ludnoœci,
– jednorodny ruch kolejowy – na sieci s¹ wykonywane w zasadzie tylko przewozy towarowe, co eliminuje potencjalne konflikty z poci¹gami pasa¿erskimi i umo¿liwia osi¹ganie korzystnej prêdkoœci handlowej poci¹gów,
– rozleg³a sieæ infrastruktury liniowej i punktowej rozwijana od wielu lat pod
potrzeby dedykowanych za³adowców i we wspó³pracy z nimi, co u³atwia
planowanie i finansowanie koniecznych inwestycji, takich jak terminale
i magazyny czy drugi tor.
Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ kolei klasy I w USA, godn¹ szczególnego
podkreœlenia, jest to, ¿e dzia³aj¹ one w systemie sieciowym – korzystaj¹ z us³ug
dowozowych krótkich linii kolejowych, pe³ni¹cych rolê bocznic. Dziêki temu
24

Obliczenia w³asne na podstawie Rail Service Issues Reports, https://www.stb.gov/stb/railservice- issues/rail_service_reports.html#loaded [dostêp: 10.12.2016].
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wielu nadawców i odbiorców ³adunków ma bezpoœredni dostêp do transportu
kolejowego, a tam, gdzie nie jest to mo¿liwe, koleje oferuj¹ obs³ugê samochodow¹. Koleje klasy I systematycznie realizuj¹ z w³asnych œrodków obszerne inwestycje taborowe i terminalowe. Du¿e znaczenie maj¹ inwestycje w zakresie
infrastruktury portowej oraz budowa centrów logistycznych, dziêki czemu
przewozy intermodalne stanowi¹ coraz wiêksz¹ czêœæ pracy przewozowej.
W roku 1984, kiedy po raz pierwszy zastosowano dwupoziomowy za³adunek
kontenerów na platformy kolejowe, przewieziono 3,4 mln kontenerów, a w 2015 r.
by³o to ju¿ 13,7 mln. Systematyczny rozwój infrastruktury do przewozów intermodalnych, wraz z dobr¹ organizacj¹ koñcowych operacji dowozowo-odwozowych,
umo¿liwi³ kolejom zajêcie trwa³ego miejsca w obs³udze rosn¹cych przep³ywów
³adunków sprowadzanych do USA i wywo¿onych drog¹ morsk¹ b¹dŸ w obs³udze zaopatrzenia du¿ych miast. Zgodnie z wymaganiami wspó³czesnej gospodarki klient mo¿e otrzymaæ kompleksow¹ us³ugê przewozow¹ – door-to-door –
zorganizowan¹ przez kolej.
Czy w Europie jest mo¿liwe osi¹gniêcie zbli¿onych warunków funkcjonowania kolei? Podjête przez Uniê Europejsk¹ dzia³ania, tj. oddzielenie zarz¹dzania
infrastruktur¹ od wykonawstwa przewozów, otwarcie krajowych rynków kolejowych oraz plany budowy sieci kolejowych korytarzy towarowych uzasadniaj¹
pogl¹d, ¿e zmierzaj¹ one do stworzenia warunków dla funkcjonowania kolei
podobnych do tych w USA. S¹ to warunki, w których bêdzie mo¿liwe znacz¹ce
zwiêkszenie odleg³oœci przewozów i zasiêgu dzia³alnoœci niektórych przewoŸników, nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy z konkretnymi odbiorcami i nadawcami
³adunków, a prêdkoœæ przewozu bêdzie wystarczaj¹co atrakcyjna dla klienta.
Nie wydaje siê jednak realne, aby mo¿na by³o stworzyæ ca³kowicie odrêbn¹ sieæ
infrastruktury dedykowan¹ do przewozów ³adunków ani osi¹gn¹æ skalê potoków i odleg³oœci przewozów porównywaln¹ z USA. Najwa¿niejsz¹ jednak przeszkod¹ s¹ zdaniem autorki ró¿ne interesy pañstw cz³onkowskich UE i to, ¿e najwiêksze koleje europejskie s¹ w³asnoœci¹ pañstwow¹, a planowane kolejowe
korytarze towarowe przebiegaj¹ przez tereny pañstw narodowych. Nie u³atwi
to wspó³pracy zarz¹dców korytarzy z w³adzami publicznymi i potencjalnymi
prywatnymi inwestorami w zakresie planowania i finansowania budowy koniecznej infrastruktury punktowej.
Sukces amerykañskich kolei klasy I jest tak¿e wynikiem wspó³pracy z wieloma ma³ymi przewoŸnikami, kolejowymi i samochodowymi. Stworzenie takiej
sieci, koniecznej do zasilania g³ównych korytarzy przewozów ³adunków, mo¿e
napotkaæ na przeszkody zwi¹zane z brakiem linii stanowi¹cych po³¹czenie
z za³adowcami na terenach poszczególnych pañstw, z ró¿nicami parametrów
technicznych sieci b¹dŸ te¿ z trudnoœciami w ponadnarodowej koordynacji
robót utrzymaniowych i modernizacji linii zasilaj¹cych. Niew¹tpliwie jednak
koleje amerykañskie mog¹ stanowiæ wzór do naœladowania dla europejskich
przewoŸników kolejowych, jako przyk³ad systematycznego i skutecznego
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kszta³towania atrakcyjnej dla klienta oferty us³ug, zgodnej ze wspó³czesnymi
wymaganiami logistyki.
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MOST NAD CIEŒNIN¥ KERCZEÑSK¥ –
PRIORYTETOWE PRZEDSIÊWZIÊCIE INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ ROSJI
Streszczenie: Celem artyku³u jest omówienie wybranych aspektów budowy mostu
nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹ oraz przedstawienie jego znaczenia w przewozach pasa¿erów i ³adunków w rejonie Morza Azowskiego i Morza Czarnego. W zwi¹zku z tym
dokonano charakterystyki atmosferycznych, geologicznych i sejsmicznych warunków terenu, na którym powstaje most, oraz zaprezentowano czynniki, które zadecydowa³y o wyborze mostu, a nie tunelu, jako elementu infrastruktury transportowej.
Przedstawiono trasê przebiegu i dokonano charakterystyki podstawowych parametrów
techniczno-eksploatacyjnych mostu. Omówiono jego rolê w usprawnieniu przewozów
l¹dowych oraz jako alternatywê dla transportu wodnego i lotniczego, a tak¿e wp³yw
tego obiektu infrastrukturalnego na rozwój gospodarczy regionu.
S³owa kluczowe: infrastruktura transportu, transport samochodowy, transport kolejowy, Cieœnina Kerczeñska, mosty, tunele

KERCH STRAIT BRIDGE – PRIORITY VENTURE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF RUSSIA
Summary: The aim of this article is to discuss some aspects of the construction of the
bridge over the Kerch Strait and show its importance in the transport of passengers
and cargo in the region of the Azov and Black Seas. To achieve the objective the
evaluation is made of the atmospheric, geologic and seismic conditions of the area
where the bridge is formed. The factors that determined the choice of the bridge and
not the tunnel, as part of the transport infrastructure, are presented. The route of the
project is shown, and basic evaluation of technical-operational parameters of the
bridge is made. Its role in improving land transport and as an alternative to water
transport and aviation is discussed, as well as the impact of this facility infrastructure
for economic development of the region.
Keywords: transport infrastructure, road transport, railway transport, Kerch Strait,
bridges, tunnels
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1. Geneza mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹
Cieœnina Kerczeñska to p³ytka cieœnina pomiêdzy Pó³wyspem Kerczeñskim
i Pó³wyspem Tamañskim, ³¹cz¹ca Morze Azowskie z Morzem Czarnym (rys. 1).
Jej d³ugoœæ wynosi 41 km, szerokoœæ waha siê od 4,4 do 15 km, g³êbokoœæ od
3 do 18 m. Najwiêkszym miastem portowym jest Kercz2.

Rysunek 1. Cieœnina Kerczeñska
ród³o: Ðîñàâòîäîð. È. Èçîòîâ, Ïðîåêò Êåð÷åíñêîãî ìîñòà íàïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó,
https://rg.ru/2015/06/30/reg-kfo/most.html [dostêp: 5.11.2016].

Idea budowy mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹, ³¹cz¹cego oba pó³wyspy, znana by³a od dawna. W literaturze odnotowano, ¿e ju¿ oko³o 1064 r., podczas
zimy, po skutej lodem cieœninie odbywa³ siê transport ludzi i zwierz¹t.
W okresach letnich wystêpuj¹ce tutaj pr¹dy morskie oraz sztormy stanowi³y
trudn¹ do przekroczenia przeszkodê3. W 1870 r. pó³wyspy Kerczeñski i Tamañski po³¹czy³a linia telegraficzna biegn¹ca z Anglii, Niemiec, przez zachodni¹
czêœæ Rosji na Krym, Kaukaz oraz do Persji i Indii. Sukces w budowie linii telegraficznej sprawi³, ¿e w 1901 r. Brytyjczycy zaczêli rozwa¿aæ mo¿liwoœæ budowy linii
kolejowej z Anglii do Indii. Mia³a przebiegaæ t¹ sam¹ tras¹, co linia telegraficzna. Zbyt wysokie nak³ady spowodowa³y jednak, ¿e realizacjê tej inwestycji
od³o¿ono w czasie4. W 1903 r. budow¹ linii kolejowej i mostu nad Cieœnin¹ Ker2

3
4

Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, red. H. Bonecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1974, s. 455.
Êðûìñêèé ìîñò, Î ïðîåêòå, Èñòîðèÿ, http://most.life/o-proekte/istoriy/#screen-1 [dostêp: 28.10.2016].
Â. Äåì÷åíêî, Ìîñò, âèñÿùèé â âîçäóõå – î ïðåæíèõ ïîïûòêàõ ñîçäàíèÿ òðàíñïîðòíîé ïåðåïðàâû
÷åðåç ïðîëèâ, http://crimea.mk.ru/articles/2015/02/05/most-visyashhiy-v-vozdukhe-o-prezhnikhpopytkakh-sozdaniya-transportnoy-perepravy-cherez-proliv.html [dostêp: 30.10.2016]; Â.Í. Ãðèùåíêî, Ìîñò â Ðîññèþ. Êðàòêàÿ èñòîðèÿ, http://kerch-most.ru/kratkaya-istoriya.html [dostêp:
31.10.2016].
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czeñsk¹ zainteresowa³ siê car Miko³aj II. Przez kilka lat rosyjscy in¿ynierowie
pracowali nad projektem, który uda³o siê zakoñczyæ w 1910 r. Tak¿e i w tym
przypadku nie uda³o siê zrealizowaæ inwestycji. W budowie mostu przeszkodzi³
wybuch pierwszej wojny œwiatowej.
Kolejn¹ próbê podjêto w latach 30. XX w. Opracowano projekt linii kolejowej
biegn¹cej z Chersonia na po³udniu Ukrainy przez terytorium Krymu, nastêpnie
przez most nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹ i dalej wzd³u¿ czarnomorskiego wybrze¿a
Kaukazu do portu Poti. Rosyjski przemys³ nie by³ w stanie wyprodukowaæ
wszystkich elementów konstrukcyjnych dla tej inwestycji, wiêc czêœæ z nich zamówiono w Niemczech. Podczas II wojny œwiatowej budow¹ zainteresowali siê
Niemcy. Niemiecki projekt przewidywa³, ¿e linia kolejowa bêdzie ³¹czy³a Monachium z Indiami i przebiega³a przez most nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹. Budowê mostu rozpoczêto wiosn¹ 1943 r. i planowano zakoñczyæ jesieni¹ 1944 r.5 Obydwa
pó³wyspy uda³o siê jednak po³¹czyæ jedynie mostem linowym, a budowê kolejowego mostu kratowego tylko rozpoczêto. Technologia budowy by³a prosta. Na
dnie cieœniny uk³adano podpory, na których nastêpnie mocowano kratownice6.
Po wyzwoleniu Krymu i Kraju Krasnodarskiego budowê przejêli Rosjanie. Prace
realizowano bardzo sprawnie i w ci¹gu 150 dni most zosta³ ukoñczony. Mia³
d³ugoœæ 4,5 km, szerokoœæ 22 m i liczy³ 115 przêse³. Œrodkowa czêœæ, o d³ugoœci
110 m, by³a tak skonstruowana, by pod mostem mog³y przep³ywaæ statki. Niestety, konstruktorzy mostu nie przewidzieli ostróg przy podporach, które chroni³yby je przed naporem kry. Pod koniec lutego 1945 r. silne wiatry wiej¹ce od
strony Morza Azowskiego wepchnê³y do Cieœniny Kerczeñskiej krê, która zniszczy³a 42 podpory mostu7. Podjêto decyzjê o rozebraniu pozosta³oœci po obiekcie
i wybudowaniu na jego miejscu nowego. Prace projektowe trwa³y wiele lat.
Opracowano kilka kolejnych projektów budowy mostu, w tym wspólny rosyjsko-ukraiñski, zatwierdzony przez w³adze obu pañstw w 2008 r.8 ¯adnego z nich
jednak nie uda³o siê zrealizowaæ.
W 2015 r. Rosja podjê³a kolejn¹ próbê wybudowania mostu nad Cieœnin¹
Kerczeñsk¹. W artykule omówiono przebieg prac zmierzaj¹cych do realizacji tej inwestycji, ocenê stanu ich zaawansowania oraz przedstawiono znaczenie mostu
5

6

7

8

Ìîñò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ. Èñòîðèÿ âîïðîñà, http://pontika-inkognita.ru/krimea/014-most.html
[dostêp: 30.10.2016].
Nie pierwszy most na Cieœninie Kerczeñskiej, http://www.zderzakwzderzak.pl/2014/12/26/nie-pierwszy-na-ciesninie-kerczenskiej-wizualizacja/ [dostêp: 10.10.2016].
Ì.Ñ. Ðóäåíêî, Èñòîðèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðàçðóøåíèÿ ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, http://
www.rzd-expo.ru/history/infrastructure/istoriya-stroitelstva-i-razrusheniya-mosta-cherez-kerchenskiy-proliv/ [dostêp: 1.11.2016].
Ðîññèÿ è Óêðàèíà äîãîâîðèëèñü ñòðîèòü ìîñò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, https://lenta.ru/news/
2008/04/28/bridge2/ [dostêp: 2.11.2016]; ßíóêîâè÷ çà ñòðîèòåëüñòâî ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ,
http://www.bbc.com/russian/international/2010/03/100318_yanukovych_bridge [dostêp: 28.10.2016];
Ìåäâåäåâ è ßíóêîâè÷ äîãîâîðèëèñü î ñòðîèòåëüñòâå ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, https://lenta.
ru/news/2010/04/25/bridgebuilding/ [dostêp: 1.11.2016].
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w przewozach l¹dowych w rejonie mórz Azowskiego i Czarnego. W tym celu
dokonano przegl¹du dostêpnej literatury przedmiotu oraz analizy technicznych i ekonomicznych materia³ów dostêpnych na oficjalnej stronie budowy
mostu oraz ministerstw Transportu, Finansów i Spraw Zagranicznych Federacji
Rosyjskiej.

2. Most czy tunel?
Zanim ostatecznie powsta³ projekt budowy mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹,
rozwa¿ano mo¿liwoœæ wybudowania w tym miejscu podwodnego tunelu. Zwolennicy takiej koncepcji twierdzili, ¿e jest to rozwi¹zanie korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia i bezpieczniejsze. Okaza³o siê jednak, ¿e jedynym
mo¿liwym rozwi¹zaniem jest zbudowanie mostu. W rejonie Cieœniny Kerczeñskiej panuj¹ bowiem bardzo trudne warunki sejsmiczne, geologiczne i atmosferyczne. Stykaj¹ siê tu p³yty tektoniczne, wiêc obszar charakteryzuje siê du¿¹
aktywnoœci¹ sejsmiczn¹. Ominiêcie tego miejsca tunelem nie jest mo¿liwe,
a wiêc ewentualne trzêsienie ziemi mog³oby go uszkodziæ lub zniszczyæ9. Ponadto w cieœninie do g³êbokoœci 60 m zalegaj¹ grunty ilaste, co oznacza, ¿e tunel powinien byæ po³o¿ony na wiêkszej g³êbokoœci (ok. 100 m). W takim przypadku wlot
i wylot do tunelu musia³yby byæ „zawieszone” w i³ach albo zlokalizowane w odleg³oœci wielu kilometrów od brzegów cieœniny. Takie rozwi¹zanie okaza³o siê
zbyt kosztowne. Przy budowie tunelu na du¿ej g³êbokoœci nale¿a³o wzi¹æ pod
uwagê tak¿e wa¿ne aspekty techniczne funkcjonowania linii kolejowej, takie
jak pochylenie toru oraz ró¿nice w pochyleniach toru na poszczególnych odcinkach. Zachowanie odpowiednich norm poci¹ga³o za sob¹ zwiêkszenie d³ugoœci
tunelu, a co za tym idzie – tak¿e kosztów ca³ej inwestycji. Ponadto dla poprawnego funkcjonowania dwóch równoleg³ych tuneli – jednego dla transportu
samochodowego, a drugiego dla transportu kolejowego – niezbêdny by³by
jeszcze tunel serwisowy. Jego budowa wymaga³aby czasu i tak¿e wi¹za³aby siê
z dodatkowymi kosztami. Dr¹¿enie tunelu w z³ych warunkach geologicznych
oraz powstaj¹ce podczas prac wibracje mechanicznych tarcz dr¹¿¹cych
mog³yby spowodowaæ niebezpieczeñstwo jego odchylenia od wspó³rzêdnych
projektowych.
Na terenie Pó³wyspu Kerczeñskiego wystêpuj¹ czynne wulkany b³otne, których obecnoœæ równie¿ w znacznym stopniu utrudnia realizacjê inwestycji.
Rozwa¿ano te¿ budowê tunelu metod¹ zatapiania gotowych sekcji. Ten wariant
zosta³ odrzucony ze wzglêdu na du¿e koszty operacji zwi¹zanej z wydobyciem

9

Ï. Ñîçîíòîâ, Ïÿòü íàèâíûõ âîïðîñîâ î ìîñòå â Êðûì, http://www.kp.ru/daily/26400/3276737/
[dostêp: 29.10.2016].
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ogromnej iloœci gruntu i przygotowaniem stabilnego pod³o¿a pod poszczególne
sekcje tunelu10.

3. Przygotowania do budowy mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹
W styczniu 2015 r. oficjalnie wybrano wykonawcê mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹ – rosyjski koncern Strojgazmonta¿. Na realizacjê inwestycji przeznaczono 228,3 mld rubli i szacuje siê, ¿e uda siê j¹ zakoñczyæ w grudniu 2018 r.11
Zanim przyst¹piono do budowy, testowano wytrzyma³oœæ konstrukcji w warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych. Noœnoœæ stalowych pali, na których
bêd¹ opiera³y siê przês³a mostu, weryfikowano metodami dynamicznymi,
akustycznymi i za pomoc¹ ultradŸwiêków. Na powierzchni pali s¹ montowane
czujniki rejestruj¹ce amplitudê i czêstotliwoœæ drgañ metalu. Nastêpnie rury
czêœciowo wype³nia siê betonem i ponownie sprawdza ich wytrzyma³oœæ.
Uwzglêdniono tak¿e negatywne oddzia³ywanie wiatrów i huraganów na konstrukcjê mostu. Zmniejszon¹ kopiê mostu, wydrukowan¹ na drukarce 3D testowano w tunelu aerodynamicznym i poddawano dzia³aniu strumieni powietrza
wiej¹cego pod ró¿nymi k¹tami i z ró¿nymi prêdkoœciami – do 56 m/s. Przês³a
mostu by³y testowane równie¿ w basenie lodowym. Symulowano najsilniejszy
rozpad lodu, czyli sytuacjê maksymalnego obci¹¿enia przêse³ podczas naporu
kry lodowej. Testowane przês³a wytrzyma³y napór bry³ lodu o gruboœci do 2 m
przemieszczaj¹cych siê z prêdkoœci¹ 2 m/s. Wziêto te¿ pod uwagê mo¿liwoœæ
wyst¹pienia w rejonie cieœniny trzêsieñ ziemi. Konstrukcja mostu ma wytrzymaæ, na ró¿nych odcinkach, trzêsienie o sile od 8,5 do 9,3 stopni w skali Richtera12.
W fazie przygotowañ do budowy przeprowadzono prace saperskie. Z powierzchni 660 ha usuniêto 710 sztuk ró¿nego typu niewybuchów, w tym min,
granatów i bomb lotniczych, bêd¹cych pozosta³oœci¹ po II wojnie œwiatowej. Na
obszarze 200 ha przeprowadzono równie¿ prace archeologiczne – w ich rezultacie uda³o siê odnaleŸæ wiele cennych przedmiotów z epoki br¹zu, okresu antyku,
10

11

12

Î. Ñêâîðöîâ, Ïîñòðîèòü ãðàíäèîçíûé Êåð÷åíñêèé ìîñò â ñðîê ðåàëüíî, https://ria.ru/interview/
20150720/1138144826.html [dostêp: 29.10.2016].
À. Ãàëàêòèîíîâà, À. Òåìêèí, Ðîòåíáåðã íàçíà÷èë îòâåòñòâåííîãî çà ñòðîéêó Êåð÷åíñêîãî ìîñòà,
http://www.rbc.ru/business/26/03/2015/55141a019a7947aad814cdd6 [dostêp: 2.11.2016]; Â. Ïåòðîâ:
Ìîñò ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ ïîñòðîÿò äî êîíöà 2018 ãîäà, https://rg.ru/2014/10/08/most-site.html
[dostêp: 3.11.2016]; Â. Äàíèëèíà, Êåð÷åíñêèé ìîñò ñòàíåò ÷àñòüþ òðàññû Ì-25, http://www.
zr.ru/content/news/781881-kerchenskij-most-stanet-chastyu-trassy-m25/ [dostêp: 10.11.2016].
Most Krymski wyszed³ w morze: rozpoczêto budowê przêse³ z zachodniej strony wyspy Tuzla, https://
pl.sputniknews.com/swiat/201605172849441-most-krymski-budowa/ [dostêp: 3.11.2016]; Ìîñò
÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ, http://pantikapei.ru/most-cherez-kerchenskij-proliv.html [dostêp: 5.11.2016];
Í. Ïîëüêî, Ãðóíò èñïûòûâàþò íà ïðî÷íîñòü, http://c-pravda.ru/newspapers/2015/08/20/grunt-ispytyvayutna-prochnost [dostêp: 5.11.2016]; Ã. Äåì÷åíêî, Äîðîæíàÿ äåðæàâà. Ïðîâåðåííûå
òåõíîëîãèè óíèêàëüíîãî ìîñòà, http://most.life/novosti/stati/dorozhnaya-derzhava-proverennyetehnologii-unikalnogo-mosta/ [dostêp: 5.11.2016].
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œredniowiecza, a tak¿e fragmenty obozu wojskowego oraz 100 mogi³ z XII w.
Przedmioty o wysokiej wartoœci naukowej i historycznej przekazano Muzeum
Historyczno-Archeologicznemu w Kerczu oraz Tamañskiemu Kompleksowi
Muzealnemu13.
Most ma byæ wybudowany zgodnie z zachowaniem obowi¹zuj¹cych norm
ekologii i ochrony œrodowiska naturalnego. Ze strefy budowy do miejsc o analogicznych warunkach przyrodniczych przeniesiono rzadkie i zagro¿one wyginiêciem, wpisane do rosyjskiej czerwonej ksiêgi gatunki flory i fauny. Przeniesiono
117 egzemplarzy rzadkich zwierz¹t i 2990 roœlin. Co miesi¹c na terenie objêtym
budow¹ jest te¿ przeprowadzany monitoring stanu fauny i flory oraz jakoœci powietrza i wody14.
Dla pracowników zatrudnionych przy budowie mostu oddano do u¿ytku
komfortowo wyposa¿one mieszkania na dwóch osiedlach po³o¿onych na
pó³wyspach Tamañskim i Kerczeñskim.

2. Ogólna charakterystyka parametrów technicznych mostu
Most nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹ ma byæ najd³u¿szym mostem w Rosji. Bêdzie
liczy³ 19 km i po³¹czy Pó³wysep Tamañski w Krasnodarskim Kraju z po³o¿onym
we wschodniej czêœci Krymu Pó³wyspem Kerczeñskim (rys. 2). Most bêdzie
sk³ada³ siê z trzech odcinków, z których pierwszy prowadziæ bêdzie z Pó³wyspu
Tamañskiego do wyspy Tuz³a (6,4 km), drugi – przez wyspê Tuz³ê (6,5 km) i trzeci –
od wyspy przez Cieœninê Kerczeñsk¹, omijaj¹c od pó³nocy przyl¹dek Ak-Burun
z po³o¿on¹ na nim twierdz¹ Kercz, na Krym (6,1 km).
Na odcinku od Pó³wyspu Tamañskiego do wyspy Tuz³a planuje siê wybudowanie równolegle mostu samochodowego i kratowego mostu kolejowego dla
dwutorowej linii. Na wyspie Tuz³a zarówno linia kolejowa, jak i droga bêd¹ prowadzone na l¹dzie, natomiast od wyspy do Pó³wyspu Kerczeñskiego zostanie
wybudowany most drogowo-kolejowy. Na jego górnym poziomie bêd¹ przeje¿d¿a³y samochody, a na dolnym poziomie bêdzie przebiega³a linia kolejowa
(rys. 3). Planuje siê, ¿e czêœæ drogowa mostu zostanie oddana do eksploatacji
pod koniec grudnia 2018 r., natomiast linia kolejowa w 2019 r.15 By sprostaæ tym
13

14

15

À. Ãíàòåíêî, Êðûìñêèé ìîñò ïîäàðèë ìóçåþ Òàìàíè ñîòíè áåçöåííûõ ýêñïîíàòîâ èç ïðîøëûõ
òûñÿ÷åëåòèé, http://www.kuban.kp.ru/daily/26446/3316511/ [dostêp: 2.11.2016]; Â Êåð÷åíñêîé
áóõòå íàéäåíû àðòåôàêòû, http://www.5-tv.ru/news/102145/ [dostêp: 3.11.2016]; Êðûìñêèé ìîñò.
Î ïðîåêòå, Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè, http://most.life/o-proekte/karta-proekta/#! [dostêp: 28.10.2016].
Î. Çóáêèíà, Ðàñòåíèÿ è æèâîòíûõ ïåðåñåëÿò ñ ìåñòà áóäóùåãî Êåð÷åíñêîãî ìîñòà – íîâîñòè íà
ñåãîäíÿ 25.05.2015, http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/rasteniya-i-zhivotnih-pereselyats-mesta-budushchego-kerchenskogo-mosta.html [dostêp: 5.11.2016].
Å. Ìåðåìèíñêàÿ, Ââîä æåëåçíîäîðîæíîé ÷àñòè Êåð÷åíñêîãî ìîñòà îòëîæåí íà ãîä, http://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/07/648365-vvedenie-zheleznodorozhnoi-kerchenskogomosta [dostêp: 6.11.2016].
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terminom, prace budowlane s¹ prowadzone jednoczeœnie na oœmiu odcinkach
tej inwestycji.

Rysunek 2. Schemat mostu w Cieœninie Kerczeñskiej
ród³o: Ðîñàâòîäîð. È. Èçîòîâ, Ïðîåêò Êåð÷åíñêîãî ìîñòà íàïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó…

Rysunek 3. Fragment mostu drogowo-kolejowego
ród³o: Ðîñàâòîäîð. È. Èçîòîâ, Ïðîåêò Êåð÷åíñêîãî ìîñòà íàïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó…
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Trasa samochodowa bêdzie asfaltobetonow¹ drog¹ ekspresow¹, z czterema
pasami ruchu (po dwa w ka¿dym kierunku), przystosowan¹ do prêdkoœci pojazdów 120 km/h. Zdolnoœæ przepustowa drogowej czêœci mostu ma wynosiæ do
40 tys. pojazdów na dobê. Linia kolejowa ma byæ lini¹ dwutorow¹ o zdolnoœci
przepustowej do 47 par poci¹gów na dobê, przystosowan¹ do ruchu poci¹gów
pasa¿erskich z prêdkoœci¹ 120 km/h i towarowych – z prêdkoœci¹ 80 km/h. Bêdzie to linia zelektryfikowana, zasilana pr¹dem zmiennym o napiêciu 25 kV
i czêstotliwoœci 50 Hz.
Do jej budowy bêd¹ u¿yte ciê¿kie szyny P-65 u³o¿one na podsypce z t³ucznia
i podk³adach strunobetonowych (rys. 4). Czêœæ kolejowa mostu ma pozwoliæ na
przewóz 26 mln t ³adunków i 17 mln pasa¿erów rocznie16.

Rysunek 4. Podstawowe parametry mostu nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹
ród³o: Ïðåññ-ñëóæáà ÑÃÌ-ìîñò. È. Èçîòîâ, Ïðîåêò Êåð÷åíñêîãî ìîñòà íàïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó…

Przewidziano tak¿e zbudowanie nowych po³¹czeñ mostu z istniej¹c¹ sieci¹
infrastruktury transportu. Od strony Pó³wyspu Tamañskiego po³¹czenie z sieci¹
transportu samochodowego bêdzie wymaga³o wybudowania 40 km drogi szyb16

Êðûìñêèé ìîñò. Î ïðîåêòå, Õðîíèêà ñòðîèòåëüñòâà, http://most.life/o-proekte/hronika-stroitelstva/ [dostêp: 29.10.2016]; M. Kozak, Krok za krokiem Ukraina ¿egna siê ze statusem pañstwa morskiego,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/krok-za-krokiem-ukraina-zegna-sie-ze-statusempanstwa-morskiego/ [dostêp: 10.11.2016].
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kiego ruchu. Bêdzie to droga asfaltobetonowa przystosowana do ruchu pojazdów z prêdkoœci¹ 120 km/h, posiadaj¹ca po dwa pasy jezdni w ka¿dym kierunku. Szacuje siê, ¿e w 2035 r. t¹ tras¹ bêdzie przeje¿d¿a³o w obu kierunkach nie
mniej ni¿ 40 tys. samochodów na dobê17. Od strony Pó³wyspu Kerczeñskiego
trzeba bêdzie wybudowaæ 22 km drogi przystosowanej do ruchu pojazdów
z prêdkoœci¹ 140 km/h. Po³¹czenie z istniej¹c¹ sieci¹ transportu kolejowego
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wybudowania na Pó³wyspie Tamañskim 40 km dwutorowej linii kolejowej o zdolnoœci przepustowej 147 par poci¹gów na dobê oraz
modernizacj¹ istniej¹cej linii kolejowej polegaj¹c¹ na zamianie trakcji spalinowej na elektryczn¹. Budowa nowej linii oraz modernizacja istniej¹cej s¹ zwi¹zane tak¿e z realizacj¹ projektu rozwoju portu Tamañ w pe³nomorski port do
prze³adunku towarów suchych. Na Pó³wyspie Kerczeñskim trzeba bêdzie wybu-

Rysunek 5. Widok przês³a ³ukowego w projektowanym moœcie nad Cieœnin¹ Kerczeñsk¹
ród³o: Èíñòèòóò Ãèïðîñòðîéìîñò – Ñàíêò – Ïåòåðáóðã. È. Èçîòîâ, Ïðîåêò Êåð÷åíñêîãî ìîñòà
íàïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó…
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Ïðîåêò ïîäõîäîâ ê Êåð÷åíñêîìó ìîñòó ñî ñòîðîíû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïîëó÷èë ïîëîæèòåëáíîå
çàêëþ÷åíèå Ãëàâãîñýêñïåðòèçû, Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ôåäåðàëüíîå
äîðîæíîå àãåíñòâî, http://www.most.life/novosti/novosti/proekt-podhodov-k-kerchenskomumostu-so-storony-krasnodarskogo-kraya-poluchil-polozhitelnoe-zaklyuchenie-glavgosekspe/ [dostêp: 30.03.2017]; À. Ðàñïîïîâà, Ìîñò â Êðûì ñòàíîâèòñÿ áëèæå, https://www.gazeta.ru/auto/
2015/07/20_a_7647673.shtml [dostêp: 10.11.2016].
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dować 17,5 km dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej oraz zmodernizować 207 km linii Dżankoj–Feodosia–Kercz18.
Przez Cieśninę Kerczeńską odbywa się bardzo intensywny ruch statków. By
wszystkie statki mogły bez przeszkód przepływać pod mostem, w projekcie
przewidziano przęsła łukowe o długości 227 m i wysokości 35 m nad lustrem
wody (rys. 5).

1. Most na Krym – zbędny czy konieczny?
Aneksja Krymu pozwoliła Rosji na przejęcie kontroli nad infrastrukturą półwyspu w tym pełną kontrolę nad bazą Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu
łącznie z całą infrastrukturą portu, a także dostęp do portów w Teodozji, Eupatorii i Kerczu. Nie zapewniła jednak szybkiego i bezproblemowego połączenia pomiędzy Półwyspem Krymskim a Rosją. Dotychczas transport pasażerów i ładunków na półwysep odbywał się drogą lądową dookoła Morza Azowskiego lub
wodną czy lotniczą. Zajęcie Krymu oraz działania wojenne w obwodach donieckim i ługańskim były przyczyną zamknięcia granic lądowych pomiędzy Ukrainą
i Rosją. W tej sytuacji w przewozach pomiędzy Krajem Krasnodarskim a Krymem
można wykorzystać jedynie drogi transport lotniczy lub transport wodny. Transport wodny jest realizowany przy wykorzystaniu kerczeńskiej przeprawy promowej łączącej porty Kaukaz i Krym. Przeprawa przebiega w najwęższym miejscu Cieśniny Kerczeńskiej, gdzie odległość pomiędzy portami wynosi ok. 5 km.
Uruchomiona została w 1954 r. jako alternatywa dla mostu zniszczonego podczas
II wojny światowej. Promami przewożono pasażerów, ładunki, samochody,
a także pasażerskie i towarowe wagony kolejowe. Po aneksji Krymu zwiększył się
potok pasażerów kierujących się w stronę półwyspu. Przewozy pasażerów wzrosły z 2 521 080 w 2014 r. do 4 761 939 osób w 2015 r., a samochodów osobowych
analogicznie z 516 363 do 1 054 427 sztuk19. Wtedy postanowiono przenieść kolejowy ruch towarowy na nową przeprawę z portu w Noworosyjsku do Feodosji.
Istniejąca przeprawa jednak nie jest w stanie zapewnić stabilnego i regularnego
połączenia Rosji kontynentalnej z Krymem. Jej zdolność przewozowa jest niewystarczająca, przewozy w znacznym stopniu są uzależnione od warunków atmosferycznych, a czas ich realizacji jest zdecydowanie dłuższy niż drogą lądową.

18

19

О. Буженик, На восстановление Крымской железной дороги понадобится 136,4 млрд. рублей,
http://crimea.ria.ru/society/20150702/1100372816.html [dostęp: 10.11.2016]; Rosja zbuduje nowoczesny port u bram Krymu, http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/rosja-zbuduje-nowoczesny-port-u-bram-krymu-.html [dostęp: 10.11.2016]; Дмитрий Козак проверил ход подготовки
к началу строительства моста через Керченский пролив, Министерство транспорта Российской
Федерации. Федеральное дорожное агенство, http://www.most.life/novosti/novosti/dmitrij-kozakproveril-hod-podgotovki-k-nachalu-stroitelstva-mosta-cherez-kerchenskij-prol/ [dostęp: 30.03.2017].
Керченская Паромная Переправа. Морская Дирекция, Статистика перевозок, http://mtdir.ru/
poleznaya-informatsiya/statistika [dostęp: 12.11.2016].
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Wybudowanie drogowo-kolejowego mostu na Krym stało się więc koniecznością. Aktualnie most nad Cieśniną Kerczeńską ma dla Rosji priorytetowe znaczenie. Stwarza możliwości szybkiego, niezawodnego i stosunkowo niedrogiego
połączenia Rosji kontynentalnej z Krymem. Most jako element drogowo-kolejowej sieci transportowej ma szansę odegrać istotną rolę w przewozach nie
tylko pomiędzy Rosją i Ukrainą, ale także pomiędzy krajami południowo-wschodniej Europy, Azji centralnej i Kaukazu. Otwiera również nowe możliwości dla dalszych kontaktów pomiędzy krajami Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego.

Zakończenie
Po aneksji Krymu przez Rosję most nad Cieśniną Kerczeńską stał się niezbędny. Pozwoli on m.in. zmniejszyć koszty realizacji dostaw towarów z Kraju Krasnodarskiego dla Krymu i będzie alternatywą dla przewozów morskich i lotniczych. Oczekuje się, że razem z budową mostu zostaną także rozwiązane
problemy z zaopatrzeniem mieszkańców obu półwyspów w energię elektryczną
i wodę20. Władze regionu podkreślają aspekt logistyczny mostu i zwracają uwagę
na to, że rozwikła on istniejące trudności transportowe, poprawi warunki podróżowania, przyciągnie jeszcze większą liczbę turystów na Krym, którzy będą tam
dojeżdżali przez Krasnodarski Kraj. To w konsekwencji pozwoli na rozwój usług
towarzyszących, da pracę wielu mieszkańcom regionu i przyczyni się do wzrostu
jego rozwoju gospodarczego. Wybudowanie mostu skróci czas dostawy na Krym
artykułów żywnościowych i przemysłowych oraz wyeliminuje długie kolejki
oczekujących samochodów na przeprawę promową w porcie Kaukaz. Przedsiębiorcy budowlani liczą natomiast na to, że wzrost ruchu turystycznego przyczyni
się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i letniskowego na Krymie i w Krasnodarskim Kraju.
Rosji udało się już zakończyć budowę tzw. tymczasowej infrastruktury wykorzystywanej podczas budowy mostu nad Cieśniną Kerczeńską. Oddano do eksploatacji wszystkie trzy odcinki roboczego mostu łączącego Półwysep Kerczeński
z Tamańskim przez wyspę Tuzłę, a także nabrzeża w portach na obu półwyspach,
place składowe oraz przemysłowe, drogi technologiczne, zakłady ślusarskie
i produkcji betonu, osiedla dla pracowników. Wybudowano ponad 30 km nowych dróg, gotowa jest płyta drogowa właściwego mostu na wyspie Tuzła oraz
pierwsza morska opora mostu, a także fundamenty pod 46 drogowych
i kolejowych opór pomiędzy wyspą a linią brzegową Półwyspu Tamańskiego21.

20
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А. Степанова, Керченский мост притянет деньги, http://www.dg-yug.ru/rubriki/excluzive/mostyidvigayut-ekonomiku-86731.html [dostęp: 2.11.2016].
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Most nad Cieśniną Kerczeńską jest wyjątkowo trudnym w realizacji przedsięwzięciem infrastruktury transportu. Będzie najdłuższym drogowo-kolejowym
mostem w Rosji. Budowany jest w trudnych warunkach geologicznych i ma powstać w bardzo krótkim czasie. Zdaniem specjalistów jednak jego wybudowanie
jest w pełni realne. W podobnych, równie trudnych warunkach powstawały mosty na rzece Ob (szczególnie te w Surgucie i w okolicy Mielnikowa), na rzece
Amur (w Chabarowsku) czy most Saratowski na Wołdze i most wantowy nad
cieśniną Bosfor Wschodni we Władywostoku. Ze względów prestiżowych i politycznych most nad Cieśniną Kerczeńską jest traktowany priorytetowo, chociaż
jest to inwestycja kapitałochłonna, a czas jej realizacji przypada na okres pogarszającej się koniunktury gospodarczej w Rosji. Kontrowersje budzi także aspekt
prawny wykorzystania cieśniny i budowy mostu. W 2003 r. Ukraina i Rosja podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy i wykorzystaniu akwenu Morza
Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej jako wewnętrznych wód obu państw22. Porozumienie gwarantowało swobodę przepływu na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej wszystkim statkom floty handlowej i wojennej obu państw. Sytuacja uległa zmianie po aneksji Krymu przez Rosję. Strona rosyjska uznała, że w
tej sytuacji sprawy przewozów we wspomnianym akwenie i realizacji w nim
inwestycji nie mogą być przedmiotem negocjacji z Ukrainą23. Należy jednak mieć
nadzieję, że konflikt pomiędzy tymi państwami uda się rozwiązać, a wybudowany przez Rosję most ułatwi przewozy w tym regionie i będzie ważnym elementem jego systemu transportowego.
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CYFROWA TRANSFORMACJA US£UG KOLEJOWYCH –
NOWE ROZWI¥ZANIA I WYZWANIA
Streszczenie: Cyfryzacja wp³ywa istotnie na oczekiwania i zachowania konsumentów, zmienia zasadniczo zasady konkurencji rynkowej, a tak¿e prowadzi do powstania nowych modeli ekonomicznych i biznesowych. W artykule zidentyfikowano kluczowe czynniki napêdzaj¹ce proces transformacji cyfrowej w sferze produkcji i us³ug
oraz technologie wspieraj¹ce ten proces. Przedstawiono rozwi¹zania wdra¿ane
w kolejowych przewozach pasa¿erskich i towarowych, które maj¹ przyczyniæ siê do
zwiêkszenia atrakcyjnoœci us³ug kolejowych w erze cyfryzacji. Du¿ym wyzwaniem
pozostaje podjêcie programów transformacji cyfrowej ca³ych systemów kolejowych
zarówno w skali krajowej, jak i miêdzynarodowej.
S³owa kluczowe: cyfryzacja, Kolej 4.0, transformacja cyfrowa, us³ugi kolejowe

DIGITAL TRANSFORMATION OF RAIL SERVICES –
NEW SOLUTIONS AND CHALLENGES
Summary: Digitalisation significantly affects the expectations and behaviour of consumers, fundamentally changes the rules of market competition, and leads to the
emergence of new economic and business models. This article has identified the key
factors underlying the digital transformation of production and services, and the
technologies supporting this process. Alongside this, it presents various solutions being implemented in freight and passenger rail transport, which are aimed at increasing the attractiveness of rail services in the era of digitalisation. The big challenge that
remains is to undertake digital transformation programs across entire rail systems at
both the national and international scale.
Keywords: digitalisation, Railways 4.0, digital transformation, rail services

Wstêp
Cyfryzacja gospodarki i spo³eczeñstwa jest jedn¹ z najbardziej dynamicznych zmian naszych czasów, która staje siê g³ównym motorem innowacji i rozwoju w wiêkszoœci sektorów gospodarki. Aby sprostaæ tym zmianom, zarówno
1
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pojedyncze przedsiêbiorstwa, jak i ca³e sektory, administracja publiczna,
spo³eczeñstwo oraz gospodarki krajowe musz¹ dokonaæ tzw. cyfrowej transformacji. Przejawem adaptacji do funkcjonowania w warunkach czwartej rewolucji przemys³owej w poszczególnych sektorach sta³y siê koncepcje Przemys³ 4.0,
Motoryzacja 4.0 czy Logistyka 4.0. W sektorze kolejowym kierunki tych zmian
okreœlane s¹ mianem Kolej 4.0.
Celem artyku³u jest wskazanie kierunków transformacji cyfrowej przedsiêbiorstw kolejowych w zakresie us³ug przewozowych. Najpierw zidentyfikowano kluczowe czynniki cyfrowej transformacji gospodarki i spo³eczeñstwa oraz
technologie wspieraj¹ce ten proces, a nastêpnie przedstawiono rozwi¹zania
wdra¿ane w kolejowych przewozach pasa¿erskich i towarowych. G³ówn¹ metod¹ badawcz¹ by³ przegl¹d literatury przedmiotu z zakresu szeroko pojêtej
cyfryzacji, której zdecydowana wiêkszoœæ powsta³a w ci¹gu ostatnich kilku lat,
a tak¿e zebranie przyk³adów wdro¿eñ w transporcie kolejowym wed³ug stanu
wiedzy na koniec grudnia 2016 r.

1. Istota transformacji cyfrowej
Przez pojêcie cyfryzacji (digitalisation) rozumiemy dziœ proces adaptacji
i wzrostu wykorzystywania technologii cyfrowych lub komputerowych przez
spo³eczeñstwo, przedsiêbiorstwa, sektory gospodarki, administracjê publiczn¹
itd. Obok pojêcia gospodarki cyfrowej (digital economy) funkcjonuje tak¿e kilka
innych terminów okreœlaj¹cych nowy model gospodarki, takich jak: e-gospodarka
(e-economy), gospodarka sieciowa (network economy, mesh economy), gospodarka oparta na danych (data economy), gospodarka bitów (bit economy), gospodarka
oparta na cyfrowym dostêpie (access economy), gospodarka (wspó³)dzielenia siê
(sharing economy, peer-to-peer economy), gospodarka wspó³pracy (collaborative economy), gospodarka oparta na platformach (platform economy), gospodarka oparta
na popycie (on-demand economy), gospodarka okrê¿na (circular economy), gospodarka samozatrudnienia (gig economy)2.
2

Ró¿norodne aspekty funkcjonowania gospodarki cyfrowej zosta³y omówione w: S. Greenstein,
A. Goldfarb, C. Tucker, The Economics of Digitization, Edward Elgar, Cheltenham (UK)–Northampton (MA, USA) 2013; M. Peitz, J. Waldfogel, The Oxford Handbook of the Digital Economy, Oxford University Press, Oxford 2012; W.L. Scott, The New Economy: An Era of Instability and Unfulfilled Promise,
2016; R. Wang, Disrupting Digital Business: Create an Authentic Experience in the Peer-to-Peer Economy,
Harvard Business Review Press, Boston 2015; A. Sundararajan, The Sharing Economy: The End of
Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism, MIT Press, Cambridge 2016; G.G. Parker,
M.W. Van Alstyne, S.P. Choudary, Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the
Economy – And How to Make Them Work for You, W.W. Norton & Company, New York 2016; Cyfryzacja gospodarki i spo³eczeñstwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, red. J. Gajewski,
W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹–Gdañska Akademia Bankowa,
Gdañsk 2016, http://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf [dostêp: 10.10.2016].
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Odpowiedzi¹ na wyzwania zwi¹zane z szybkim rozwojem technologii cyfrowych jest cyfrowa transformacja (digital transformation) ró¿nych sfer dzia³alnoœci
gospodarczej. Cyfrowa transformacja jest szczególnym rodzajem zmiany organizacyjnej przedsiêbiorstwa, sektora oraz ca³ych ³añcuchów dostaw, która nastêpuje wskutek wykorzystywania cyfrowych technologii oraz nowych modeli biznesowych w celu osi¹gniêcia lepszych wyników dzia³alnoœci gospodarczej.
W raporcie przygotowanym w 2011 r. przez MIT Center for Digital Business
oraz Capgemini cyfrowa transformacja zosta³a okreœlona jako wykorzystanie
technologii cyfrowych w celu radykalnej poprawy wydajnoœci lub osi¹gniêæ
organizacji. Wp³ywa ona na trzy obszary organizacji3:
– kszta³towania relacji z klientami – zrozumienie potrzeb klientów, wprowadzenie wielu kana³ów komunikacji z klientem oraz wzbogacenie form samoobs³ugi,
– procesy operacyjne – procesy wewnêtrzne organizacji i œrodowisko pracy,
a tak¿e mechanizmy monitorowania wydajnoœci,
– model dzia³ania organizacji – jakie produkty/us³ugi organizacja dostarcza
i na jakie rynki.
W raporcie opracowanym w 2015 r. przez firmê konsultingow¹ Roland Berger zleconego przez Federalny Zwi¹zek Przemys³u Niemieckiego4 na podstawie
badania kluczowych dla niemieckiej i europejskiej gospodarki sektorów zidentyfikowano cztery dŸwignie procesu transformacji cyfrowej (tab. 1): cyfrowe
dane (digital data), ³¹cznoœæ (connectivity), automatyzacja procesów (automation)
oraz cyfrowy dostêp konsumentów do rynku (digital customer access).
Pod wp³ywem postêpuj¹cej cyfryzacji na rynku coraz czêœciej zaczynaj¹ miêdzy sob¹ konkurowaæ tradycyjne przedsiêbiorstwa oraz przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ce zupe³nie nowe modele biznesowe, oferuj¹ce: ró¿norodne produkty
i us³ugi (multi-products/services), produkty ³¹cz¹ce ró¿ne bran¿e (connected products), wbudowane us³ugi (embedded services), wspó³dzielone produkty i us³ugi
(shared products/services) docieraj¹ce do klientów za pomoc¹ omnikana³ów marketingowych. W odniesieniu do podmiotów stosuj¹cych tradycyjne metody
zarz¹dzania i strategie biznesowe, które zaczêto okreœlaæ mianem zasiedzia³ych
(incumbent), mówi siê o ryzyku „zUBERyzowania” (pochodz¹ce od nazwy firmy
UBER). W odniesieniu do sektora TSL powsta³y okreœlenia „uberization of delivery” oraz „uberization of trucking”.

3

4

G. Westerman et al., Digital Transformation: A Road-Map for Billion-Dollar Organizations, USA 2011,
https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/Digital_Transformation__A_Road-Map_
for_Billion-Dollar_Organizations.pdf [dostêp: 15.01.2016], cyt. za: A. Sobczak, Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2013, z. 29, s. 280.
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. – BDI, http://bdi.eu [dostêp: 10.10.2016].
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Tabela 1. Czynniki i technologie napêdzaj¹ce transformacjê cyfrow¹ w sferze produkcji
i us³ug
Czynnik cyfryzacji

Technologia wspieraj¹ca

Zastosowanie

Dane cyfrowe

– internet rzeczy,
– du¿e dane,
– urz¹dzenia ubieralne

– zapobiegawcze utrzymanie,
– prognozy popytu,
– protoko³y trasowania oparte na danych

£¹cznoœæ

– chmura obliczeniowa,
– szerokopasmowy dostêp
do internetu

– inteligentna fabryka,
– zdalne utrzymanie,
– „czyste” produkty cyfrowe

Automatyzacja

– robotyka,
– addytywne wytwarzanie

– drony,
– autonomiczne pojazdy

– internet mobilny/aplikacje,
– sieci spo³ecznoœciowe

– handel elektroniczny,
– inforozrywka,
– czwarta strona w logistyce (4PL)

Cyfrowy dostêp
konsumenta

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie R. Berger, The digital transformation of industry, BDI, 2015,
s. 20, https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_digital_transformation_
of_industry_20150315.pdf [dostêp: 11.03.2016].

2. Kierunki transformacji cyfrowej w transporcie kolejowym
Cyfryzacja gospodarki i spo³eczeñstwa oznacza wiele wyzwañ dla przysz³oœciowego rozwoju kolei. W odpowiedzi na te wyzwania w sektorze kolejowym
powsta³y nowe koncepcje i rozwi¹zania. Naœladuj¹c inne bran¿e, nadano im noœne nazwy, takie jak Mobilnoœæ 4.0 oraz Kolej 4.0. Zak³adaj¹ one wdra¿anie najnowszych technologii we wszystkich obszarach dzia³alnoœci transportu kolejowego: produkcji, sterowania ruchem kolejowym, zarz¹dzania infrastruktur¹
liniow¹ i punktow¹, organizacji procesu przewozów.
W marcu 2016 r. bran¿owe organizacje kolejowe CER, CIT, EIM i UIC opracowa³y
dokument A Roadmap for Digital Railways, w którym za g³ówne kierunki wykorzystania technologii cyfrowych w transporcie kolejowym w Europie uznano5:
– kreowanie oferty usieciowionej kolei (connected railways), wykorzystuj¹cej
niezawodn¹ ³¹cznoœæ, zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo, wydajnoœæ i atrakcyjnoœæ us³ug kolejowych,
– poprawa satysfakcji klientów poprzez oferowanie wartoœci dodanej dla pasa¿erów,
– zwiêkszenie przepustowoœci, niezawodnoœci i efektywnoœci kolei m.in. poprzez
automatyzacjê procesów,
– poprawa konkurencyjnoœci kolei poprzez optymalne wykorzystywanie danych.

5

A Roadmap for Digital Railways, CER, CIT, EIM, UIC, 2016, http://www.cer.be/sites/default/files/publication/ A%20Roadmap%20for%20Digital%20Railways.pdf [dostêp: 10.10.2016].
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Uwzglêdniaj¹c czynniki i technologie wspieraj¹ce proces cyfrowej transformacji sektorów przemys³u, które zawarte zosta³y w tabeli 1, w tabeli 2 przedstawiono koncepcje i rozwi¹zania wdra¿ane w kolejowych przewozach pasa¿erskich i towarowych.

3. Przyk³ady rozwi¹zañ w przewozach pasa¿erskich
Podmioty oferuj¹ce i organizuj¹ce kolejowe przewozy pasa¿erskie powinny
uwzglêdniaæ oczekiwania i zachowania komunikacyjne podró¿nych na miarê
XXI w.6 W ostatnich latach najwiêkszy postêp na kolejach europejskich mo¿na
by³o obserwowaæ w zakresie kreowania przejrzystego systemu komunikacji
z klientem:
– strony internetowe przewoŸników zosta³y rozbudowane i unowoczeœnione,
– powsta³y mobilne aplikacje z informacj¹ o ruchu poci¹gów w czasie rzeczywistym oraz mo¿liwoœci¹ zakupu biletu, których funkcjonalnoœæ jest rozszerzona o dodatkowe us³ugi,
– wdra¿ane s¹ nowoczesne systemy dynamicznej informacji pasa¿erskiej na
dworcach i przystankach kolejowych.
Przyk³adem aplikacji mobilnej, w której informacja ruchu poci¹gów zosta³a
rozszerzona o plany stacji kolejowych, strefy handlowe i inne po³¹czone us³ugi
jest ADIF on your mobile opracowana przez hiszpañskiego zarz¹dcê infrastruktury. Z kolei niemiecki przewoŸnik DB oferuje mo¿liwoœæ wynajêcia samochodu
lub roweru (minimum jeden dzieñ przed rozpoczêciem podró¿y kolej¹). Dostêpne obecnie aplikacje (DB Navigator, Qixxit app) w przysz³oœci maj¹ tworzyæ
zintegrowan¹ multimodaln¹ platformê dla podró¿nych (multimodal full-service
mobility platform 4.0)7.
Dostêpne na rynku aplikacje mobilne oferowane s¹ zazwyczaj dla trzech systemów operacyjnych (Windows, Android i OS), a tak¿e maj¹ mo¿liwoœæ synchronizacji z inteligentnymi zegarkami. Bardzo czêsto na terenie jednego kraju
jest dostêpnych kilka ró¿nych aplikacji, co wymaga od podró¿nych, aby samodzielnie dokonali wyboru najlepszej z nich. Przyk³adem jest Wielka Brytania.
Kilku przewoŸników uruchomi³o multimedialne portale, z których podró¿ni
mog¹ skorzystaæ w poci¹gu. Austriacki ÖBB u¿ywa do swojej us³ugi Railnet
okreœlenia podró¿owania w stylu „railaxed”. Us³uga obejmuje informacje o podró¿y
w czasie rzeczywistym, inforozrywkê na pok³adzie poci¹gu (ORF TVthek)
oraz dostêp do bezprzewodowego internetu. W Niemczech na wiêkszoœci tras
6

7

J. Pieriegud, Nowy wymiar mobilnoœci a oczekiwania pasa¿erów [w:] Europejska przestrzeñ transportu.
Uwarunkowania mobilnoœci, red. E. Za³oga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego,
Szczecin 2012, s. 160–162.
R. Boeckh, Digitisation: progress that benefits customers, http://www.deutschebahn.com/en/presse/
press_releases/11888194/ h201606_13_db_052.html [dostêp: 10.10.2016].

ród³o: Opracowanie w³asne.

– robotyka

– chmura obliczeniowa

– du¿e dane

– internet rzeczy

– mobilny internet
(aplikacje)

– szerokopasmowy dostêp
do internetu

Technologia wspieraj¹ca
transformacjê

– Logistyka 4.0
(Logistics 4.0),
– Freight as a Service
(FaaS),
– inteligentne wagony
(intelligent freight car),
– platformy logistyczne
(logistics platforms)

– Mobilnoœæ 4.0
(Mobility 4.0),
– pod³¹czony pasa¿er
(Connected passenger),
– inteligentne stacje
kolejowe/dworce
(intelligent stations)

Koncepcja cyfrowa
dla kolei

– systemy œledzenia taboru i intermodalnych
jednostek ³adunkowych w czasie rzeczywistym (Real Time Train Tracking System),
– elektroniczne listy przewozowe,
– wykorzystywanie dronów do monitoringu
poci¹gów,
– nowe modele w zakresie organizacji
przewozów,
– bezza³ogowe poci¹gi

Przewozy towarowe

– zapewnienie dostêpu do internetu w trakcie
podró¿y (3G/4G, a w przysz³oœci 5G),
– integracja ró¿nych aplikacji w jeden system
za pomoc¹ interfejsów interoperacyjnoœci
(Interoperable Product Service Interface – IPSI),
– oferowanie mobilnych aplikacji z informacj¹
o ruchu poci¹gów w czasie rzeczywistym,
– systemy dynamicznej informacji pasa¿erskiej
(Dynamic/Real-time Passenger Information
Systems),
– oferowanie wbudowanych us³ug i inforozrywki na pok³adzie poci¹gu oraz na stacjach
kolejowych,
– automatyzacja procesu sprzeda¿y i udzielania informacji

Przewozy pasa¿erskie

Zastosowanie

Przyk³ady

– DB Cargo: model organizacji przewozów
Netzwerkbahn; testowanie technologii inteligentnych wagonów,
– PKP Cargo: wykorzystanie dronów do monitoringu poci¹gów towarowych (zapobieganie kradzie¿om),
– A.R.T. Logistics: oferowanie e-platformy
do organizacji przewozów intermodalnych
w relacji Europa–Azja

– Trenitalia: oferowanie bezp³atnego internetu
w poci¹gach du¿ych prêdkoœci,
– SNCF: zapewnienie do 2020 r. dostêpu
do sieci dla 90% pasa¿erów oraz wi-fi
w poci¹gach TGV,
– eTicket Germany – integracja dotychczasowych systemów w regionach w jeden system (smart karta) na terenie ca³ego kraju,
– aplikacja ADIF on your mobile,
– DB: tworzenie multimodalnej platformy
dla pasa¿erów,
– ÖBB: dostêp do multimedialnego portalu
Railnet na pok³adzie poci¹gu,
– R¯D (Sapsan): inforozrywka na pok³adzie

Tabela 2. Kierunki transformacji cyfrowej w kolejowych przewozach pasa¿erskich i towarowych
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kursowania poci¹gów miêdzyaglomeracyjnych (ICE) jest zapewniony dostêp do
internetu, a w pierwszej klasie us³uga ICE Portal. Planowane jest zapewnienie
dostêpu do WLAN w drugiej klasie. W Rosji od paŸdziernika 2016 r. pasa¿erowie klasy biznes i pierwszej klasy, podró¿uj¹cy poci¹gami du¿ych prêdkoœci
Sapsan miêdzy Moskw¹ i Sankt Petersburgiem, mog¹ korzystaæ z portalu, który
zapewnia dostêp do internetu, zasobów filmowych i muzycznych, audiobooków,
prasy. Dodatkowo mo¿na znaleŸæ informacjê o nadchodz¹cych wydarzeniach
kulturalnych odbywaj¹cych siê w „dwóch stolicach”, wybraæ siê na wirtualn¹
wycieczkê po poci¹gu, obejrzeæ kursy z wybranych dziedzin, a tak¿e rozszerzyæ
swoj¹ wiedzê o kolei. W planach na 2017 r. jest wdro¿enie modu³u, który
pozwoli na zamówienie ze swego miejsca posi³ku w wagonie restauracyjnym.
We wszystkich omówionych przypadkach us³ugi inforozrywki (za op³at¹ lub
bezp³atnie) najpierw s¹ wprowadzane dla pasa¿erów w wy¿szych klasach podró¿y, a nastêpnie w klasie ekonomicznej.
Wprowadzenie stabilnego szerokopasmowego dostêpu do internetu w poci¹gach du¿ych prêdkoœci nadal stanowi wyzwanie technologiczne i finansowe
(jest zwi¹zane z instalacj¹ odpowiedniej infrastruktury i urz¹dzeñ), ale wi-fi jest
ju¿ oferowane w poci¹gach TGV np. we W³oszech i wdra¿ane we Francji.
W Polsce wed³ug stanu na koniec 2016 r. nawet w poci¹gach najnowszej generacji nie zapewniono tej us³ugi8.

4. Przyk³ady rozwi¹zañ w przewozach towarowych
W przewozach towarowych g³ównym wyzwaniem na kolejne dziesiêciolecia
pozostanie aktywna integracja transportu kolejowego z innymi ga³êziami transportu w ramach systemu przewozów intermodalnych. Jak wskazuje siê w raporcie Vision of the Future: Transportation and Logistics 20309, przygotowanym przez
Fraunhofer IML przy wspó³pracy z Daimler AG i DB Mobility Logistics AG,
w przysz³oœci kluczowym rozwi¹zaniem mo¿e staæ siê konstrukcja modu³owa,
która pozwoli na ró¿norodne kombinacje ³¹czenia kontenerów o mniejszych lub
wiêkszych wymiarach, przewo¿onych w standardowych jednostkach intermodalnych. Przyk³adem jeszcze jednej koncepcji jest Freight Shuttle System
(FSS), nad któr¹ pracuj¹ w Texas A&M Transportation Institute (TTI)10.
Wykorzystanie technologii cyfrowych daje przewoŸnikom mo¿liwoœæ oferowania
klientom nowych us³ug. Przyk³adami s¹ rozwi¹zania wdra¿ane przez DB Cargo:
8

9

10

Wyj¹tkiem jest wi-fi dostêpne w wagonach na wybranych trasach poci¹gów InterCity, jednak stabilnoœæ po³¹czenia internetowego nie jest zadowalaj¹ca.
Vision of the Future: Transportation and Logistics 2030, Fraunhofer IML, Daimler AG, DB Mobility Logistics AG, 2014, https://www.dbschenker.com/file/ho-en/2199346/1PYoNJBRO5juVvLV36HUMq
PgJnI/7923390/data/ Visions_of_the_Future_2030.pdf [dostêp: 10.04.2016].
Future of Rail 2050, http://www.arup.com/homepage_future_of_rail [dostêp: 10.10.2016].
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– testowanie technologii inteligentnych wagonów wyposa¿onych w sensory
przekazuj¹ce dane o warunkach przewozu (m.in. temperatura, wilgotnoœæ,
lokalizacja, waga). Zbierane dane bêd¹ analizowane za pomoc¹ narzêdzi
analitycznych BDA (Big Data Analysis)11,
– udostêpnienie klientom us³ugi RailServiceOnline (RSO) pozwalaj¹cej na
z³o¿enie zamówieñ transportowych, sprawdzenie informacji o przewozie,
elektroniczne fakturowanie us³ug12,
– umo¿liwienie klientom nieposiadaj¹cym bocznicy kolejowej na sprawdzenie
za pomoc¹ elektronicznej mapy informacji o najbli¿szym terminalu intermodalnych13.
Przyk³adem elektronicznej platformy logistycznej wykorzystywanej do organizacji przewozów kontenerowych w relacji Europa–Azja jest A.R.T.14

5. Kompleksowa strategia transformacji cyfrowej przedsiêbiorstwa
kolejowego – przyk³ad DB 4.0

INFRASTRUKTURA 4.0

IT 4.0

LOGISTYKA 4.0

OTOCZENIE PRACY 4.0

MOBILNOŒÆ 4.0

WYTWARZANIE 4.0

Przyk³adem strategii transformacji cyfrowej zasiedzia³ego przedsiêbiorstwa
kolejowego dzia³aj¹cego w strukturze holdingowej jest podjêty program DB 4.0.
Obejmuje on dzia³ania we wszystkich segmentach jego dzia³alnoœci. Filozofiê
zmian na miarê koncepcji czwartej rewolucji przemys³owej15 ilustruje rysunek 1.

Rysunek 1. Koncepcja transformacji cyfrowej DB 4.0
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: M. Ksoll, Deutsche Bahn – Digital Transformation and Long-term Challenges, prezentacja, Florencja 2015, slajd 20.

11

12

13

14
15

DB Cargo invests in technology and analysis, http://www.dbcargo.com/rail-deutschland-en/news_media/
uebersicht_news/12170046/nl_16_09_Intelligent_freight_wagons.html?start=0 [dostêp: 10.10.2016].
The efficient online portal for rail freight transport, http://www.dbcargo.com/rail-deutschland-en/
my_rail_en.html [dostêp: 30.10.2016].
DB Cargo – Multimodal rail access select, https://schienenzugang.dbcargo.com/eng/start [dostêp:
30.10.2016].
A.R.T. Logistic, http://www.art-businessgroup.com [dostêp: 30.10.2016].
Zob. szerzej W. Paprocki, Koncepcja Przemys³u 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej
[w:] Cyfryzacja gospodarki i spo³eczeñstwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych…, s. 39–57.

Cyfrowa transformacja usług kolejowych – nowe rozwiązania i wyzwania

281

Wykorzystując zalety crowdsourcingu, koncern DB uruchomił kilka inicjatyw
do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które uwzględniałyby oczekiwania
i emocje klientów (np. DB mindbox16, Zukunft Bahn17, Skydeck18, d.lab). Koordynacją projektów zajmuje się nowopowołany podmiot DB Digital Ventures GmbH.
Pod koniec października 2016 r. realizowanych było ok. 260 projektów cyfrowych.
W ramach działań startupu ZERO.ONE.DATA (ZOD) założonego przez DB Systel
powstała platforma wymiany danych DataBOx19. Ponadto do 2018 r. we współpracy z Hyperloop TT planuje się zbudowanie prototypu pociągu, którego okna
wykorzystywałyby technologię rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality
windows). Do 2021 r. jest planowane wprowadzenie na sieci kursowania autonomicznych pociągów. Mówi się także o wykorzystywaniu autonomicznych samochodów, które można będzie zamówić przez aplikację w celu dojechania na dworzec kolejowy przed rozpoczęciem podróży oraz po jej zakończeniu20.

Zakończenie
Zaawansowane technologie cyfrowe przenikają obecnie niemal wszystkie
aspekty życia codziennego oraz działalności biznesowej. Cyfryzacja wpływa
istotnie na oczekiwania i zachowania konsumentów, zmienia zasadniczo zasady
konkurencji rynkowej, a także prowadzi do powstania nowych modeli ekonomicznych i biznesowych. Jak powiedział prezes zarządu Daimler AG Dieter Zetsche, dziś nie wystarczy wygrać walkę konkurencyjną jedynie w świecie rzeczywistym – niezbędne jest także osiągnięcie przewagi w świecie cyfrowym.
Odpowiedzią na te wyzwania jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki, której istotą jest integracja procesów biznesowych i technologii cyfrowych.
Proces transformacji cyfrowej w sektorze transportu kolejowego jest opóźniony w stosunku do wiodących w tym zakresie branż. Jednocześnie adaptacja do
funkcjonowania w warunkach cyfrowej gospodarki i społeczeństwa jest decydująca dla przyszłości transportu kolejowego. Wyzwania, które niesie ze sobą cyfryzacja, zostały uznane przez wyższą kadrę kierowniczą holdingu DB za najbar16
17

18
19

20

DB mindbox, https://www.mindboxberlin.com [dostęp: 30.10.2016].
J. Kornmann, Programm 'Zukunft Bahn': Kunde und Qualität im Fokus, http://www.deutschebahn.com/de/presse/suche_Medienpakete/ 11883298/zukunftbahn.html [dostep: 30.10.2016].
Skydeck, https://skydeck.deutschebahn.com [dostęp: 30.10.2016].
Open-Data-Portal. Das Datenportal der Deutsche Bahn AG, http://data.deutschebahn.com [dostęp: 30.10.2016]; Platform for promoting Group-wide data exchange, http:// digitalspirit.dbsystel.de/en/ platform-for-promoting-group- wide-data-exchange [dostęp: 30.10.2016].
L. Upton, Deutsche Bahn and Hyperloop TT to build 'Innovation Train' by 2018, http://www.
smartrailworld.com/deutsche-bahn-and-hyperloop-tt-to-build-innovation-train-by-2018 [dostęp:
30.10.2016]; L. Upton, DB tells staff and unions to prepare for driverless operations by 2021, http://
www.smartrailworld.com/db-tells-staff-and-unions-to-prepare-for-driverless-operations-by-2021
[dostęp: 30.10.2016].
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dziej radykalne od momentu rozpoczęcia (ponad 20 lat temu) reformy kolei.
W latach 2017–2018 na transformację cyfrową holding DB planuje przeznaczyć
ok. 1 mld EUR. W Wielkiej Brytanii zarządca infrastruktury kolejowej (Network
Rail) w ramach przyjętego w październiku 2014 r. programu ORBIS (Offering Rail
Better Information Services) w ciągu ośmiu lat przewiduje przeznaczyć na cyfrową
transformację ok. 325 mln GBP. Tymczasem w Polsce do tej pory nie podjęto praktycznie żadnych inicjatyw w zakresie stworzenia strategii transformacji cyfrowej
transportu kolejowego. Jeszcze większym wyzwaniem pozostaje integracja rozwiązań pomiędzy poszczególnymi systemami kolejowymi w skali międzynarodowej.
Wraz z postępem cyfryzacji na kolejach będzie się pojawiało także coraz więcej
wyzwań związanych z wszechstronnym zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.
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STRATEGIA B£ÊKITNEGO CZY CZERWONEGO OCEANU
W SEKTORZE LOTNICZYM
Streszczenie: Na globalnym rynku lotniczym przewoŸnicy dzia³aj¹ w warunkach silnej
konkurencji. Ich strategie konkurowania i wybory strategiczne coraz czêœciej upodobniaj¹ siê do siebie. Wielu przewoŸników poszukuje wytycznych i narzêdzi restrukturyzacji zakresu dzia³alnoœci na rynku pozwalaj¹cych poprzez zmiany w ich modelach
biznesowych na efektywne funkcjonowanie. W artykule dokonano próby przybli¿enia strategii b³êkitnego oceanu i jej u¿ytecznoœci dla podmiotów sektora lotniczego.
Czerwony ocean, na którym dzia³aj¹ linie lotnicze, czêsto nie daje ju¿ mo¿liwoœci rozwoju i poprawy pozycji rynkowej. Strategia b³êkitnego oceanu W. Chana Kima
i Renée Mauborgne’a jako strategia rynkotwórcza mo¿e byæ wykorzystywana przez
przewoŸników lotniczych. Jej wdro¿enie mo¿e dostarczyæ nowych wartoœci dla klientów poprzez wyzbycie siê kompromisów pomiêdzy wartoœci¹ a kosztami. W artykule
skupiono siê na segmencie rynku obs³ugiwanym przez LCC i ich strategiach rynkotwórczych, których istot¹ jest jednoczesne wyró¿nianie siê i ograniczanie kosztów,
szczególnie na dalekim dystansie.
S³owa kluczowe: transport lotniczy, strategia b³êkitnego oceanu, strategia czerwonego oceanu, tanie linie lotnicze

BLUE OR RED OCEAN STRATEGY
IN THE AIR TRANSPORT SECTOR
Abstract: Global air transport market is characterized by strong competition among
airlines. Their competitive strategies and choices are becoming more and more similar. Many carriers seek restructuring guidelines and tools ensuring effectiveness
through changes in their business models. The paper presents the blue ocean strategy
in the context of air transport sector. The red ocean that airlines operate on no longer
provides space for airlines’ development and market advance. W. Chan Kim’s and
Renée Mauborgne’s blue ocean strategy, through creating new market space, can also
be applied by air carriers. Its implementation may deliver new value for clients through
giving up compromises between value and costs. The paper focuses on markets served
by low-cost carriers and their strategies based on creating uncontested market space in
order to stand out and curb costs, especially in the long-haul segment.
Keywords: air transport, blue ocean strategy, red ocean strategy, low-cost carriers
1
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Wstêp
Wœród koncepcji inteligentnych strategii – czy szerzej – inteligencji strategicznej poszukuje siê Ÿróde³ przewag konkurencyjnych w warunkach nasilaj¹cej
siê, globalnej konkurencji. Zmieniaj¹ siê bowiem same przewagi konkurencyjne
oraz sposoby generowania wartoœci. Poszukujemy nowych obszarów aktywnoœci
gospodarczej, które nie s¹ jeszcze zagospodarowane, gdzie nie wystêpuje poda¿
ze strony innych podmiotów rynkowych. Inteligencja w budowaniu przewag
wyra¿a siê poprzez antycypowanie zmian, a wrêcz kreowanie otoczenia, co
w nawi¹zaniu do koncepcji b³êkitnego oceanu ma prowadziæ do sytuacji, w której konkurencja staje siê nieistotna2. Tego typu sytuacje pojawiaj¹ siê czy te¿ s¹
wrêcz kreowane tak¿e w sektorze lotniczym, gdzie wyniszczaj¹ca konkurencja
i ¿eglowanie po czerwonym oceanie wymusza na podmiotach tego sektora poszukiwanie spokojniejszych fal b³êkitnego oceanu, na którym mog¹ tworzyæ
wartoœæ dodan¹ dla klientów.
Sektor transportu lotniczego i jego podmioty dzia³aj¹ w warunkach silnej
globalnej konkurencji. Strategie konkurowania, wybory strategiczne coraz bardziej upodobniaj¹ siê do siebie, co jest wynikiem procesów globalizacji rynku
lotniczego, globalizacji us³ug przewozowych, a tak¿e – co najwa¿niejsze – wykreowania globalnego klienta o wystandaryzowanych potrzebach, wymagaj¹cego
nie tylko us³ugi, lecz równie¿ spersonalizowanej obs³ugi dopasowanej do jego
indywidualnych oczekiwañ. Reprezentuj¹ go czêsto w¹skie, bardzo zró¿nicowane segmenty rynku czy nawet nisze. Podmioty rynku lotniczego poszukuj¹
Ÿróde³ swoich przewag rynkowych, nowych strategii, które pozwol¹ im na
utrzymanie i rozwój marki w globalnym, turbulentnym otoczeniu. Wielu przewoŸników lotniczych poszukuje rozwi¹zañ konceptualnych i narzêdzi restrukturyzacji zakresu dzia³alnoœci biznesowej na rynku, pozwalaj¹cych na dokonanie zmian strategicznych. Zmiany te maj¹ s³u¿yæ osi¹ganiu celów nie tylko
poprzez rozwijaj¹ce siê partnerstwo strategiczne, charakterystyczne dla relacji
kooperencyjnych, ale te¿ poprzez zasadnicze zmiany w modelach biznesowych przewoŸników w realizacji nowych inteligentnych strategii.
W opracowaniu podjêto próbê przybli¿enia strategii b³êkitnego oceanu i jej
u¿ytecznoœci dla kreowania zachowañ strategicznych na rynku lotniczym.
Przedsiêbiorstwa tego sektora, jako organizacje inteligentne, poszukuj¹ innowacyjnych rozwi¹zañ, które wp³ywaj¹ nie tylko na strukturê i poziom kosztów, ale
przede wszystkim korzystnie kszta³tuj¹ wartoœæ oferowan¹ nabywcom. Wskazano na zalety przywództwa spod znaku b³êkitnego oceanu, ale te¿ na pu³apki
czerwonego oceanu.
2

E. Marciszewska, Strategia b³êkitnego oceanu w budowie przewag konkurencyjnych podmiotów sektora lotniczego [w:] Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk,
W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 40.
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James Brian Quinn 25 lat temu u¿y³ po raz pierwszy pojêcia „inteligentne
przedsiêbiorstwo”, przewiduj¹c rewolucyjne przeobra¿enia gospodarek wynikaj¹ce z agresywnej konkurencji. Wskazywa³ na potrzebê takiego modyfikowania zachowañ przedsiêbiorstw zgodnie z zaleceniami i wyznacznikami nowej
wiedzy, aby móc dopasowaæ siê do zmiennego otoczenia i wypracowaæ w nim
siln¹ pozycjê rynkow¹3. W literaturze pojawi³y siê charakterystyki przedsiêbiorstw inteligentnych, opisy ich cech i wyró¿ników oraz warunków osi¹gniêcia
przez nie sukcesu rynkowego. W zale¿noœci od bran¿y czy sektora wiedza ta
doœæ szybko jest absorbowana przez przedsiêbiorstwa i implementowana w strategiach ich dzia³ania. Dotyczy to tak¿e sektora lotniczego.
PrzewoŸnicy lotniczy maj¹ cechy przedsiêbiorstw inteligentnych – takie jak
szczup³oœæ struktur, zwinnoœæ, elastycznoœæ. Wp³ywaj¹ one na sprawnoœæ ich
dzia³ania i umiejêtnoœæ dostosowania siê do zmiennych warunków otoczenia,
w którym operuj¹. Ich inteligencja pozwala na osi¹ganie nie tylko efektywnoœci
bie¿¹cego dzia³ania, ale tak¿e stwarza mo¿liwoœci rozwojowe. Tu na podkreœlenie zas³uguje inteligencja informacyjna, objawiaj¹ca siê w zdolnoœci do szybkiego pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji z rynku, u¿ytecznych
dla kreowania poda¿y. PrzewoŸnicy lotniczy charakteryzuj¹ siê te¿ inteligencj¹
technologiczn¹ i innowacyjn¹, co wyró¿nia te przedsiêbiorstwa chocia¿by poprzez stosowanie nowoczesnych kana³ów dystrybucji us³ug czy te¿ odprawê
pasa¿erów online. Szczególne miejsce zajmuje tu inteligencja marketingowa,
przejawiaj¹ca siê popytotwórczym charakterem poda¿y us³ug lotniczych, czego
przyk³adem jest rosn¹cy segment przewozów tanimi liniami lotniczymi, gdzie
stworzono now¹ przestrzeñ rynkow¹, rozrastaj¹c¹ siê nie tylko w aspekcie wolumenu realizowanych us³ug, ale tak¿e w wymiarze geograficznym.
Wydaje siê to zgodne z koncepcj¹ b³êkitnego oceanu W. Chana Kima i Renée
Mauborgne’a, którzy wskazuj¹, jak stworzyæ przestrzeñ rynkow¹ i sprawiæ, by
konkurencja sta³a siê nieistotna4. Teoria zarz¹dzania jest bogata w ró¿ne koncepcje zachowañ strategicznych, ale z regu³y dotycz¹ one obszarów dzia³ania, gdzie
wystêpuje silna konkurencja. W przypadku sektora lotniczego s¹ to rynki przewozowe miêdzy du¿ymi hubami (portami wêz³owymi) obs³ugiwanymi przez
silnych sieciowych przewoŸników, powi¹zanych czêsto zwi¹zkami partnerskimi
w ramach aliansów strategicznych. Charakteryzuj¹ siê one relacjami typu
kooperencyjnego w ramach wielkich konstelacji podmiotów sektora lotniczego.
Istniej¹ jednak obszary dzia³alnoœci na rynku lotniczym, które – jak siê wydaje –
mog¹ byæ ilustracj¹ koncepcji zaprezentowanej pierwotnie przez W.C. Kima

3

4

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiêbiorstwo przysz³oœci. Zmiany paradygmatu zarz¹dzania, „Master of Business Administration” 2011, nr 116, s. 105.
W.C. Kim, R. Mauborgne, Strategia b³êkitnego oceanu. Jak stworzyæ woln¹ przestrzeñ rynkow¹ i sprawiæ, by
konkurencja sta³a siê nieistotna, t³um. A. Doroba, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
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i R. Mauborgne’a, obecnie rozwijanej przez wiele oœrodków naukowych i biznesowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ zarz¹dzania strategicznego.
Strategia ta polega na ca³ym systemie dzia³añ firmy w obszarze „w którym
dzia³ania te korzystnie wp³ywaj¹ zarówno na strukturê kosztów, jak i na wartoœæ oferowan¹ nabywcom”5. Podkreœla siê tu tak¿e rolê przywództwa spod znaku
b³êkitnego oceanu. Autorzy tej koncepcji wskazuj¹ przede wszystkim na potrzebê uwolnienia niewykorzystanego potencja³u i t³umionej energii pracowników.
Tworz¹ siatkê przywództwa i prezentuj¹ cztery kroki do przywództwa odpowiadaj¹cego idei b³êkitnego oceanu. W konsekwencji z powodzeniem mo¿na
wdra¿aæ zmiany i dokonywaæ przeobra¿eñ w firmie mniejszym nak³adem pracy
i si³6.
Kim i Mauborgne prezentuj¹ dwie przeciwstawne sobie strategie funkcjonowania firm na rynku – czerwony i b³êkitny ocean. Obecnie sytuacja na rynku
lotniczym w wiêkszoœci przypomina czerwony ocean, który jest wynikiem
krwawej, rujnuj¹cej walki, ci¹g³ego poœcigu za konkurentami, prób zdobywania
i poszerzania rynków, naœladownictwa, upodobniania siê modeli biznesowych,
wyœcigu z czasem i kosztami. Nasilaj¹ siê te¿ zwi¹zki kooperacyjne, które maj¹
³agodziæ tê „krwaw¹ rywalizacjê”. Wszystkie te zjawiska wystêpuj¹ w wymiarze
globalnym, gdy¿ sektor lotniczy z istoty ma globalny charakter dzia³ania. Na
wszystkich rynkach cz¹stkowych dzia³ania przewoŸników lotniczych s¹ w du¿ej mierze uzale¿nione i wymuszone przez g³ównych graczy, którzy ze sob¹
konkuruj¹ i podporz¹dkowuj¹ mniejszych przewoŸników swoim strategiom
w ramach wspó³pracy partnerskiej czy te¿ koncentracji kapita³owej.

1. B³êkitne czy czerwone oceany na rynku lotniczym
Czy zatem mo¿emy mówiæ o wystêpowaniu w czystej formie b³êkitnego oceanu, na którym operatorzy sektora lotniczego mog¹ budowaæ swoje strategie?
Czy istnieje jeszcze przestrzeñ niezagospodarowana rynkowo w tej bran¿y, która
mo¿e dawaæ nowe szanse i mo¿liwoœci indywidualnego kreowania zapotrzebowania na now¹ ofertê? Czy s¹ obszary dzia³alnoœci rynkowej, gdzie konkurencja
jest ma³o istotna, a regu³y gry rynkowej s¹ dopiero na etapie ich tworzenia? Jakie nowe wartoœci dla us³ugobiorców mo¿e dostarczyæ b³êkitny ocean lotniczy?
Warto tu przytoczyæ znane od 200 lat stwierdzenie George’a Kelly’ego: „Powietrze
jest bezkresnym oceanem, który to dotyka drzwi ka¿dego domu, i ten ocean
potrzebuje w³aœciwego statku, który móg³by po nim ¿eglowaæ” (1816). W sektorze
lotniczym – podobnie jak w innych bran¿ach – „w³adza rynkowa przesz³a w rêce
5

6

A.R. Chrzanowski, I. G³a¿ewska, Strategia b³êkitnego oceanu. Czêœæ pierwsza, „Magazyn Biznesowy
i Akademicki” 2015, nr 55.
W.C. Kim, R. Mauborgne, Przywództwo spod znaku b³êkitnego oceanu, „Harvard Business Review Polska”, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2016.
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konsumentów, a globalna konkurencja zaostrza siê”7. To powoduje nowe wyzwania w sferze wyborów strategicznych.
Kim i Mauborgne podkreœlaj¹, ¿e w tych warunkach sukces rynkowy w coraz
wiêkszym stopniu bêdzie zale¿a³ „od zdolnoœci do generowania nowego popytu
oraz tworzenia i opanowywania nowych rynków”8. Dodaj¹ te¿, ¿e „strategii
rozwijania nowych rynków najbardziej szkodz¹ schematy myœlowe mened¿erów”9. Rynkotwórcze strategie wymagaj¹ bowiem nowego podejœcia do biznesu, do rynku, do jego nisz, do klienta, do innowacji, do koncepcji twórczej destrukcji Josepha Schumpetera i wreszcie do strategii wyró¿niania siê i niskich
kosztów. Autorzy francuscy wskazuj¹ na „pu³apki czerwonego oceanu”, które
przetransponowane na p³aszczyznê strategii rynkotwórczych mog¹ nie przynieœæ spodziewanych rezultatów. Mo¿na jednak wskazaæ przejawy wykorzystania strategii b³êkitnego oceanu w sektorze us³ug transportu lotniczego, szczególnie na dzia³ania rynkotwórcze, które pozwalaj¹ na wyzbycie siê kompromisu
pomiêdzy korzyœciami a kosztami.
Na rynku lotniczym w segmencie low-cost carriers mamy do czynienia z d¹¿eniem do jednoczesnego wyró¿niania siê i ograniczania kosztów. Nastêpuje tu
swego rodzaju doœæ wyraŸna ewolucja modelu biznesowego LCC (low-cost carrier)
z jego klasycznej postaci – przewoŸnika taniego, operuj¹cego na krótkim i œrednim dystansie w ramach jednego kontynentu, w systemie oferty point-to-point –
do modelu hybrydowego pozwalaj¹cego na wykreowanie nowego rynku, na
którym nie ma jeszcze takiej oferty, a zatem i konkurencji. Tego typu przewoŸnik mo¿e wiêc dzia³aæ, realizuj¹c za³o¿enia strategii b³êkitnego oceanu. Trzeba
jednak podkreœliæ, ¿e ka¿dy b³êkitny ocean wczeœniej czy póŸniej przeradza siê
w czerwony ocean bêd¹cy synonimem bezwzglêdnej walki z konkurentami, zabiegania o wzrost udzia³u w rynku, powielania pomys³ów, walki z czasem,
kosztami i walki o standardy jakoœciowe. Jako ilustracja wdra¿ania strategii
b³êkitnego oceanu czêsto jest przytaczany przyk³ad firmy Ford i jej niezwykle
sprawnego twórcy i mened¿era Henry’ego Forda. Stworzy³ on prosty model samochodu Ford T, który by³ dostêpny ekonomicznie dla przeciêtnej rodziny. Produkcjê tego modelu opar³ na gotowych podzespo³ach, co umo¿liwi³o dostarczanie na rynek wielu egzemplarzy produkowanych w ró¿nych miejscach. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e twórcy b³êkitnych oceanów nie porównuj¹ siê z konkurencj¹ w klasyczny sposób, natomiast pos³uguj¹ siê w dzia³aniu logik¹ strategiczn¹, któr¹
nazywamy innowacj¹ w dziedzinie wartoœci. Mo¿na tu wskazaæ chocia¿by
takich przewoŸników z Zatoki Perskiej jak Emirates, Quatar czy Etihad Airways,
którzy zgodnie ze strategi¹ b³êkitnego oceanu d¹¿¹ do osi¹gniêcia wysokiej

7

8
9

W.C. Kim, R. Mauborgne, Pu³apki czerwonego oceanu, Wydawnictwo „Harvard Business Review
Polska” – Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
Ibidem, s. 57.
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wartoœci swojej oferty (tak¿e jakoœci dostarczanych us³ug), jednoczeœnie ograniczaj¹c koszty poprzez eksploatacjê ekonomicznych samolotów, politykê zaopatrzenia wykorzystuj¹c¹ przewagi negocjacyjne i korzyœci skali. Optymalizuj¹
te¿ siatki po³¹czeñ poprzez dzia³ania w systemie hub and spoke, uzyskuj¹c wysoki poziom zape³nienia samolotów, a tak¿e wykorzystanie udŸwigu handlowego
poprzez „do³adowywanie” do luków ³adunków cargo, których przewóz znacznie poprawia efektywnoœæ procesów przewozowych w transporcie pasa¿erskim.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ujawnia siê tu cecha strategii b³êkitnego oceanu polegaj¹ca na wyzbyciu siê kompromisu pomiêdzy wartoœci¹ a kosztami. Zwracaj¹
na to uwagê Bogdan Nogalski i Natalia Bednarek, stwierdzaj¹c: „[…] istniej¹ organizacje, którym przy niskich kosztach udaje siê stworzyæ b³êkitne oceany
dziêki zaoferowaniu wartoœci unikatowej”10. Wa¿ne jest te¿ rozumienie samej
wartoœci unikatowej. Chodzi bowiem o to, aby wartoœæ ta by³a postrzegana jako
unikatowa oraz dostêpna na rynku w sensie ekonomicznym i przestrzennym
przez klientów, a nie dostawców.
Twórcy koncepcji strategii b³êkitnego oceanu wskazuj¹ na wiele cech, którymi powinna charakteryzowaæ siê stworzona przez nich strategia. Wymieniaj¹ tu
m.in.11:
1) rekonstrukcjê rynku zak³adaj¹c¹ zmiany dotychczasowych granic rynkowych,
2) poszukiwanie Ÿróde³ popytu poza istniej¹cymi rynkami, tworzenie nowych
w³asnych rynków,
3) realizacjê dzia³añ strategicznych w okreœlonej kolejnoœci i sekwencji,
4) skupienie siê na d³ugofalowej strategii dzia³ania, a nie na wskaŸnikach ekonomicznych i prostym d¹¿eniu do osi¹gniêcia nadwy¿ki,
5) pokonywanie przeszkód zwi¹zanych z realizacj¹ strategii, w tym tak¿e dokonywanie analizy zmian w otoczeniu,
6) wkomponowanie realizacji nowych za³o¿eñ strategicznych w ca³oœciowy
model strategiczny.
Na rynku lotniczym znajdujemy przyk³ady ilustruj¹ce zmiany w strategiach
dzia³ania, uwzglêdniaj¹ce za³o¿enia konceptualne strategii b³êkitnego oceanu,
chocia¿ nie zawsze wystêpuj¹ one w czystej postaci.
Nogalski i Bednarek podkreœlaj¹, ¿e istniej¹ dwie drogi tworzenia b³êkitnego
oceanu. „Czasami zal¹¿kiem nowej zupe³nie bran¿y s¹ przedsiêbiorstwa ju¿
istniej¹ce. Znacznie czêœciej jednak obserwuje siê sytuacje, ¿e b³êkitny ocean wy³ania
siê z oceanu czerwonego, gdy organizacja na nowo wytycza granice istniej¹cej
ju¿ bran¿y”12. Z obiema takimi drogami mamy do czynienia w sektorze lotniczym.
Jednym z przyk³adów jest strategia wejœcia na rynek lotniczy i funkcjonowania
10

11
12

B. Nogalski, N. Bednarek, Strategia „B³êkitnego oceanu” jako wytyczna restrukturyzacji zakresu dzia³alnoœci biznesowej przedsiêbiorstwa [w:] Przedsiêbiorstwo wobec wyzwañ globalnych. Praca zbiorowa, t. 2,
red. A. Herman, K. Poznañska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
E. Marciszewska, Strategia b³êkitnego oceanu…, s. 43.
Ibidem, s. 240.

Strategia b³êkitnego czy czerwonego oceanu w sektorze lotniczym

291

na nim pierwszej linii niskokosztowej Southwest Airlines. Inny to ewolucja modeli biznesowych póŸniej powsta³ych linii niskokosztowych, jak np. niektóre
linie azjatyckie czy europejski Norwegian, wchodz¹ce na nowe obszary geograficzne, wykorzystuj¹ce strategie rynkotwórcze w obszarach, gdzie nie ma jeszcze
konkurencji ze strony innych podmiotów i gdzie udaje siê stworzenie nowego
terytorium rynkowego. Si³a i powodzenie tych strategii polegaj¹ przede wszystkim na umiejêtnoœci tworzenia wartoœci unikatowej czy wyró¿niaj¹cej, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu kosztów. Przyjrzyjmy siê zatem bli¿ej
tego typu wyborom strategicznym w sektorze lotniczym.

2. Strategia przewoŸnika niskokosztowego operuj¹cego
na dalekim dystansie
Na rynku lotniczym funkcjonuj¹ przewoŸnicy, których modele biznesowe
przyporz¹dkowaæ mo¿na czterem podstawowym grupom:
– tradycyjni – przewoŸnicy sieciowi,
– przewoŸnicy regionalni,
– przewoŸnicy niskokosztowi13,
– przewoŸnicy czarterowi.
We wszystkich tych grupach podmiotów lotniczych mo¿na zaobserwowaæ
pewne dzia³ania charakterystyczne dla strategii b³êkitnego oceanu, jednak¿e
najbardziej wyraziste i konsekwentnie wdra¿ane s¹ posuniêcia strategiczne
w ramach modelu biznesowego przewoŸników niskokosztowych.
W literaturze z zakresu ekonomiki transportu lotniczego wskazuje siê g³ównie
na rozbie¿noœci pomiêdzy modelem biznesowym przewoŸnika sieciowego
i niskokosztowego. Podkreœla siê przy tym szczególnie, ¿e obok ró¿nic w zarz¹dzaniu operacyjnym, w samym produkcie, kana³ach dystrybucji, administrowaniu – które przek³adaj¹ siê na koszty jednostkowe – dla obu modeli jest charakterystyczny zasiêg rynkowy i relacyjny dzia³ania tych przewoŸników14. Te same
elementy strategii w zakresie operacyjnym i marketingowym mog¹ przynosiæ
ró¿ne konsekwencje w zale¿noœci od dystansu (zasiêgu przestrzennego) obs³ugiwanych po³¹czeñ. Dotychczas przewoŸnicy niskokosztowi operowali z regu³y
na dystansach krótkiego, ewentualnie œredniego zasiêgu, na trasach wewn¹trzkontynentalnych. Z prowadzonych badañ wynika, ¿e przysz³y sukces niskokosztowych przewozów dalekodystansowych zale¿eæ bêdzie od mo¿liwoœci zaadaptowania przewag, jakie osi¹gaj¹ przewoŸnicy LCC na krótkim dystansie oraz

13
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W literaturze spotykamy siê z okreœleniem LCC – low-cost carrier, no frillscarrier, tanie linie lotnicze,
przewoŸnicy niskobud¿etowi. Bêdê pos³ugiwaæ siê tymi pojêciami zamiennie.
Por. P. Clark, Stormy Skies. Airlines in Crisis, Ashgate, Farnham 2010; A.M. Pilarski, Why Can’t We
Make Money in Aviation?, Ashgate 2007.

292

El¿bieta Marciszewska

od zdolnoœci generowania przychodów dodatkowych15. Coraz czêœciej mówi siê
tu o znaczeniu ancillary revenue w liniach lotniczych i ró¿nicach pomiêdzy tanimi i tradycyjnymi przewoŸnikami w tym aspekcie16.
Dzisiaj istniej¹ ju¿ linie niskokosztowe rozumiej¹ce istotê strategii rynkotwórczej i koniecznoœæ podejœcia do biznesu typu „i to, i to”. Celem tej strategii jest
zarówno wyró¿nianie siê, jak i utrzymanie niskich kosztów. Jeœli nawet tworz¹
one nowe przestrzenie rynkowe w tanim segmencie rynku, to i tak ich oferty
wyraŸnie wyró¿niaj¹ siê w oczach klientów17. Podaje siê tu m.in. przyk³ad linii
Southwest Airlines, która odznacza siê otwarciem na klientów, profesjonalizmem i szybkoœci¹ obs³ugi, a przede wszystkim tym, ¿e pasa¿erowie maj¹ odczucie, jakby podró¿owali naziemnym œrodkiem transportu.
Oferta tej linii jest postrzegana zarówno jako wyró¿niaj¹ca siê, jak i jako niedroga, a wiêc spe³niaj¹ca za³o¿enia koncepcji strategii niebieskiego oceanu.
Linia ta nie walczy o popyt na swoje us³ugi z konkurentami, ale te¿ go kreuje,
zapewniaj¹c sobie rentownoœæ i dynamiczny rozwój. WyraŸnie tu widaæ unikanie pu³apki, która zak³ada, ¿e mo¿na stworzyæ nowy rynek wy³¹cznie poprzez
ograniczanie kosztów. W ofercie Southwest widaæ d¹¿enie do ulepszania produktu
tak, by podnieœæ jego wartoœæ i u¿ytecznoœæ dla klienta. Kolejnym przyk³adem
wkraczania na niebieski ocean jest wchodzenie z ofert¹ LCC na po³¹czenia dalekodystansowe.

3. LCC na dalekim dystansie – czy uda siê utrzymaæ
na b³êkitnym oceanie?
Historycznie przedstawiaj¹c pocz¹tki modelu low-cost na dalekim dystansie,
wskazuje siê na liniê Sky Train Freddiego Lakera, która ju¿ ok. 20 lat temu
(1997 r.) zosta³a przekszta³cona w przewoŸnika LCC. Operowa³a ona na trasie
Londyn-Gatwick–Nowy Jork i dalej do Miami. Klasyczny, prosty model biznesowy LCC ewoluowa³ z czasem, daj¹c pasa¿erom coraz bogatsz¹ ofertê – ³¹cznie
z wy¿sz¹ klas¹ i mo¿liwoœciami przesiadek w bazowym porcie w Nowym Jorku.
Nastêpc¹ tego przewoŸnika by³ People Express, który lata³ z Nowego Jorku do
Londynu-Gatwick, Brukseli i Montrealu. Oba te projekty nie zakoñczy³y siê

15
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Szerok¹ analizê tego problemu przeprowadzi³ P. Zagrajek w pracy: Ewolucja modeli biznesowych
w transporcie lotniczym, praca doktorska napisana pod kierunkiem E. Marciszewskiej, KZiF, Warszawa 2012. Zob. tak¿e: E. Marciszewska, P. Zagrajek, Kierunki zmian modeli biznesowych przewoŸników lotniczych [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarz¹dzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie
na prze³omie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 47–56.
A. Hoszman, Typology of Ancillary Revenue in Airlines, „Journal of Management and Financial Sciences” 2015, Vol. 8, Iss. 22.
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jednak sukcesem ze wzglêdu na kryzys rynkowy, deprecjacjê waluty lokalnej,
a tak¿e problemy zwi¹zane z zarz¹dzaniem i nadpoda¿¹ us³ug18.
Kolejny etap ewolucji modelu niskokosztowego na dalekim dystansie
nast¹pi³ w roku 2004, kiedy to kanadyjski przewoŸnik Zoom Airlines zaoferowa³
us³ugi na trasie z Kanady do Glasgow i Manchesteru, a w 2008 r. operowa³ ju¿
na szeœciu trasach do Wielkiej Brytanii, Pary¿a, Rzymu i oœmiu portów w Kanadzie. Linia ta mia³a tak¿e po³¹czenia do Nowego Jorku, San Diego, Fort Lauderdale oraz na Bermudy. Jednak¿e g³ównie z powodu wysokich cen paliwa
w 2008 r. przewoŸnik ten zbankrutowa³ i wycofa³ siê z rynku.
Próby wejœcia na rynek dalekodystansowy podjêli tak¿e przewoŸnicy niskokosztowi z Azji. W 2006 r. linia Oasis Hong Kong Airlines rozpoczê³a oferowanie
przelotów na trasie z Hong Kongu do Londynu-Gatwick, nastêpnie do Vancouver. Oasis oferowa³ klasê ekonomiczn¹ i biznesow¹ oraz bezp³atn¹ rozrywkê
pok³adow¹. Podobnie jak w przypadku Zoom, rekordowe ceny paliwa lotniczego
w tym okresie doprowadzi³y równie¿ azjatyckiego przewoŸnika do bankructwa.
W rejonie Azji i Australii operuje dwóch przewoŸników dzia³aj¹cych na podstawie modelu LCC na dalekim dystansie i z powodzeniem realizuje przewozy.
S¹ to AirAsia X i Jetstar Airways. AirAsia X operuje z Kuala Lumpur na londyñskie lotnisko Londyn-Gatwick, wczeœniej operowa³ do Stansted. Drugim europejskim kierunkiem jest Pary¿. Zosta³a uruchomiona jako spó³ka-córka sieciowego przewoŸnika AirAsia. Jej zadaniem jest obs³uga dalekodystansowych
po³¹czeñ point-to-point o wysokiej czêstotliwoœci oferowania. PrzewoŸnik ten –
oprócz klasy ekonomicznej, charakterystycznej dla LCC – oferuje klasê Premium, dedykowan¹ pasa¿erom biznesowym. Jest to przyk³ad przewoŸnika
umiejêtnie wdra¿aj¹cego strategiê b³êkitnego oceanu, który wyzby³ siê kompromisu pomiêdzy korzyœciami i kosztami. Wiele innych cech oferty tego przewoŸnika wyró¿nia jego us³ugi z klasycznego modelu przewoŸnika niskokosztowego,
tworz¹c wartoœæ unikatow¹ dla klienta. S¹ to m.in. mo¿liwoœæ rezerwacji miejsc
podczas check-in, rozrywka na pok³adzie czy korzystanie z gniazd do pod³¹czenia laptopa. Fotele mog¹ rozk³adaæ siê prawie do pozycji le¿¹cej. Od 2010 r. zosta³a zmieniona te¿ konfiguracja foteli w samolotach tego przewoŸnika. Zmniejszono liczbê miejsc w klasie Premium, jednoczeœnie podnosz¹c znacz¹co ich
standard. Na skutek tego liczba miejsc w klasie ekonomicznej uleg³a zmniejszeniu. Wartoœci¹ dodan¹ by³ te¿ program lojalnoœciowy, który wówczas wprowadzono.
AirAsia X wykorzystuje dwa typy samolotów – A330 i A340. PrzewoŸnik ten –
podobnie jak inne z segmentu LCC – operuje z regu³y na lotniska oddalone od
centrów, ale te¿ zdecydowa³ siê od sezonu 2011/2012 przenieœæ swoje operacje ze
Stansted do Londynu-Gatwick. Udogodnieniem dla klientów jest te¿ mo¿liwoœæ
18
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³¹czenia poszczególnych odcinków lotu na jednym bilecie, czego do tej pory
¿aden inny przewoŸnik niskokosztowy nie oferowa³. Obok europejskich portów
Londynu i Pary¿a rozwój siatki po³¹czeñ obejmuje te¿ region Australii i Nowej
Zelandii. Ekspansja na kontynent europejski jest warunkowana dostêpnoœci¹
floty, szczególne nadzieje wi¹¿e siê z realizacj¹ zamówieñ na 15 egzemplarzy A350 19. Rozwój siatki obejmuje te¿ Chiny, Iran i Hawaje, najd³u¿szy,
14-godzinny lot.
Z rynku Azji i Australii mo¿na podaæ wiele innych przyk³adów linii, jak np.
Jetstar za³o¿onej przez Qantas Airways. Na trasach dalekodystansowych wykorzystuje ona samoloty A 330-200, w realizacji dostaw jest te¿ zamówienie
15 B 787 Dreamlinerów z przeznaczeniem do obs³ugi po³¹czeñ dalekiego zasiêgu.
Tu równie¿ zastosowano podzia³ na klasy podró¿y, co stanowi³o wyró¿nik tej
oferty. W klasie Star Class fotele s¹ szerzej rozstawione, maj¹ gniazdo do sprzêtu
elektronicznego, pasa¿erowie maj¹ te¿ dostêp do saloników lounge Quantas.
Standard obs³ugi na pok³adzie jest podobny do linii sieciowych. Wdro¿ono te¿
program lojalnoœciowy oraz mo¿liwoœæ ³¹czenia w ramach jednej rezerwacji ró¿nych odcinków podró¿y, jednak bez odpowiedzialnoœci przewoŸnika za transfer, co jest pewnym utrudnieniem.
Warto te¿ podkreœliæ – na co zwraca uwagê P. Zagrajek – ¿e rozwój modelu
przewoŸnika niskokosztowego na dalekim dystansie w rejonie Azji i Australii
mo¿e wynikaæ z okreœlonych charakterystyk tego rynku pozwalaj¹cych na tworzenie niebieskich oceanów w relacjach dalekiego zasiêgu20. D³ugoœæ tras jest tu
wyraŸnie wiêksza ni¿ w przypadku rynku europejskiego czy amerykañskiego.

4. Norwegian Air Shuttle – europejski pionier operowania
na dalekim dystansie
W Europie Norwegian Air Shuttle, trzeci najwiêkszy europejski przewoŸnik
lowcostowy, ju¿ w 2013 r. zapowiedzia³ otwarcie nowych bezpoœrednich
po³¹czeñ niskokosztowych przez Atlantyk na trasach z Cork do Bostonu i Nowego
Jorku – mia³y to byæ pierwsze po³¹czenia transatlantyckie z lotniska w irlandzkim Cork. Nowa siatka oferowana przez irlandzk¹ filiê Norwegian Air International (NAI) stanowi czêœæ planów ekspansji norweskiego przewoŸnika w Wielkiej Brytanii i Irlandii na po³¹czenia dalekiego zasiêgu.
Plany Norwegian zosta³y potwierdzone przez prezesa Bjrrna Kjosa w piœmie
do irlandzkiego Ministra Transportu, Turystyki i Sportu Paschala Donohoe.
Stwierdzi³ on, ¿e s¹ to d³ugo oczekiwane po³¹czenia do USA z Cork i po³udniowych
19
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regionów Irlandii, które stworz¹ nowe mo¿liwoœci rozwoju biznesu i turystyki.
To dopiero pocz¹tek planów otwarcia nowych tras z Irlandii. Ich realizacja zale¿a³a
jednak od ostatecznej zgody Departamentu Transportu USA na aplikacjê o status zagranicznego przewoŸnika dla NAI. Na wydanie zgody przez amerykañski
DOT (Departament of Transportation) norweskie linie oczekiwa³y od grudnia
2013 r. do grudnia 2016 r. Wydaniu zgody temu przewoŸnikowi sprzeciwia³y siê
niektóre grupy pracownicze w USA. Ju¿ w czerwcu 2014 r. w sprawie opóŸnienia w jej przyznaniu interweniowa³a Unia Europejska, jednak¿e po kontrowersyjnej trzyletniej zw³oce wywieraj¹cej presjê na stosunki UE–Stany Zjednoczone DOT przyzna³ w kwietniu 2016 r. wstêpn¹ zgodê, która ostatecznie z du¿¹
niechêci¹ zosta³a zatwierdzona na pocz¹tku grudnia 2016 r. Norwegian – oprócz
uruchomienia operacji z Cork – zapowiada zwiêkszenie oferowanych dot¹d
po³¹czeñ transatlantyckich z Londynu-Gatwick. Oferowanie to wzroœnie o 55% –
z 22 do 34 lotów tygodniowo. Wraz z rozszerzeniem floty o dziewiêæ kolejnych
B 787 Dreamlinerów Norwegian zapowiada wzrost ekspansji ruchu z Wielkiej
Brytanii. Aktualnie przewoŸnik obs³uguje 450 tras do 138 destynacji w Europie,
Afryce Pó³nocnej, Tajlandii, USA, na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
Nowe i oszczêdne B 787 Dreamlinery to g³ówny czynnik wejœcia i utrzymania pozycji na rynku tanich po³¹czeñ dalekiego zasiêgu przez Norwegian. Jest
to pierwszy przewoŸnik niskokosztowy eksploatuj¹cy te nowoczesne maszyny,
które umo¿liwiaj¹ obni¿enie kosztów (20% ni¿sze zu¿ycie paliwa) i zapewniaj¹
wysoki komfort podró¿y.
Dysponuj¹cy flot¹ ponad 100 samolotów norweski przewoŸnik ma w portfelu zamówieñ dalsze 260 maszyn. Do ich zakupu poszukuje Ÿróde³ finansowania
m.in. na amerykañskich rynkach kapita³owych, w tym niepublicznych, które ju¿
wczeœniej wykorzystywa³ do realizacji podobnych celów.

Zakoñczenie
Wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzonej analizy wybranych dzia³añ na rynku
lotniczym w kontekœcie strategii b³êkitnego oceanu wskazuj¹, ¿e jej wdro¿enie
jest procesem obejmuj¹cym skuteczn¹ realizacjê konkretnych dzia³añ i kroków
w celu stworzenia nowych obszarów rynkowych wmontowanych w dotychczasowy model biznesowy. Podmioty sektora lotniczego wykazuj¹ siê tu cechami
organizacji inteligentnych i zwinnych, odznaczaj¹cych siê szybkoœci¹ i elastycznoœci¹ dzia³ania, umiejêtnoœci¹ obserwacji otoczenia rynkowego, wychwytywania sygna³ów rynkowych i sprawnego reagowania na zmiany, co daje im mo¿liwoœæ osi¹gania korzyœci ekonomicznych na podstawie znajomoœci rynku
i wiedzy. Wdra¿anie zmian strategicznych ma tu z regu³y charakter operacyjny.
Polega g³ównie na podejmowaniu konkretnych dzia³añ w ramach strategii rynkotwórczej. Przyk³adem mog¹ byæ tanie linie lotnicze, które wchodz¹ coraz
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œmielej na rynki dalekiego zasiêgu. Zgodnie z koncepcj¹ b³êkitnego oceanu ich
posuniêcia strategiczne odznaczaj¹ siê wieloma cechami charakterystycznymi
dla tej strategii. Widaæ to szczególnie na przyk³adzie azjatyckich linii LCC
i europejskiego przewoŸnika Norwegian. Dokonuj¹ one restrukturyzacji rynku
uwzglêdniaj¹cej zmiany dotychczasowych granic rynkowych – wejœcie na trasy
dalekodystansowe. Poszukuj¹ tym samym Ÿróde³ popytu poza istniej¹cymi rynkami, tworz¹c w³asne nowe rynki. Dzia³ania strategiczne realizuj¹ w okreœlonej
sekwencji i kolejnoœci – od uzyskania zgód i statusu zagranicznego przewoŸnika
na nowych rynkach poprzez otrzymanie licencji operacyjnej na obs³ugiwanie
tras, zamówienia nowych samolotów pozwalaj¹cych na efektywne dzia³anie
i oferowanie us³ug o okreœlonym standardzie na tych po³¹czeniach, umiejêtnie
tworz¹c wartoœæ dodan¹ przy relatywnie ni¿szych kosztach.
Linie te skupiaj¹ siê na d³ugofalowej strategii dzia³ania, czego œwiadectwem
jest portfel zamówieñ na nowe samoloty. Wkomponowuj¹ jednoczeœnie realizacje nowych za³o¿eñ strategicznych w ca³oœciowy model strategiczny, nie porzucaj¹c istoty segmentu rynku LCC, który obs³uguj¹. Staraj¹ siê zaoferowaæ now¹,
unikatow¹ wartoœæ dla klienta. Istot¹ ich dzia³ania jest rozumienie, ¿e obrana
przez nich strategia rynkotwórcza musi pozwalaæ na wyzbycie siê kompromisu
pomiêdzy korzyœciami i kosztami. Musi stanowiæ wartoœæ dodan¹ dla klientów.
Dzia³ania przewoŸników lotniczych w warunkach postêpuj¹cej globalizacji wymagaj¹ ci¹g³ego doskonalenia i strategicznej odnowy modelu prowadzenia
dzia³alnoœci biznesowej i d³ugotrwa³ej reorientacji strategicznej. Musz¹ te¿ unikaæ pu³apek czerwonego oceanu, które czêsto s¹ skutkiem przenoszenia dotychczasowych schematów myœlowych na nowe obszary dzia³alnoœci rynkowej. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e b³êkitne oceany mog¹ relatywnie szybko zmieniæ
swoj¹ barwê na czerwon¹, gdy nasili siê wyniszczaj¹ca „krwawa konkurencja”.
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SYSTEM ROWERÓW MIEJSKICH
JAKO NARZÊDZIE RÓWNOWA¯ENIA MOBILNOŒCI
NA PRZYK£ADZIE GDYNI
Streszczenie: Dynamiczny rozwój miast przyczynia siê do wzrostu kosztów zewnêtrznych, w tym zaburzenia równowagi œrodowiska naturalnego, kongestii, obni¿aj¹c
w rezultacie jakoœæ ¿ycia i pog³êbiaj¹c negatywne megatrendy, jak np. zmiany klimatyczne. W konsekwencji s¹ podejmowane dzia³ania maj¹ce zahamowaæ te negatywne
skutki. Celem publikacji jest przedstawienie i analiza systemu rowerów miejskich
jako potencjalnego narzêdzia równowa¿enia mobilnoœci na obszarach zurbanizowanych. Zweryfikowano pozytywnie przyjêt¹ hipotezê badawcz¹: czêœæ kierowców poruszaj¹cych siê samochodami w Gdyni bêdzie potencjalnie zainteresowana korzystaniem z tego systemu. Dokonano tego na podstawie analizy literatury Ÿród³owej oraz
badania ankietowego przeprowadzonego wœród losowo wybranych respondentów
za pomoc¹ anonimowego kwestionariusza ankietowego.
S³owa kluczowe: równowa¿enie mobilnoœci, rowery miejskie, Gdynia, badania
ankietowe

BIKE SHARING SYSTEM AS A TOOL
FOR SUSTAINABLE MOBILITY – GDYNIA CITY CASE STUDY
Summary: The dynamic development of cities contributes to higher internal costs,
the imbalance of the environment, congestion, reducing life quality and deepening
such megatrends as climate change. Consequently, actions are taken to curb these
negative effects. The aim of the publication is to present and analyze the system of
city bikes as a tool for balancing mobility in urban areas. The following research hypothesis has been verified: the drivers in Gdynia are potentially interested in using
the system of bike sharing. This was done based on the analysis of the source literature and a survey conducted among a randomly selected drivers. To carry out the
study was used a measuring tool in the form of an anonymous questionnaire.
Keywords: sustainable mobility, city bikes, Gdynia, survey research
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Wstêp
Wzrost motoryzacji indywidualnej powoduje kongestiê, degraduje œrodowisko i obni¿a bezpieczeñstwo mieszkañców. Sposobem na poprawê sytuacji nie
jest ci¹g³a rozbudowa sieci istniej¹cych dróg czy tworzenie nowych parkingów
w centrum aglomeracji. Metod¹ na poprawê jakoœci ¿ycia jest wprowadzanie
zmian zgodnie z koncepcj¹ zrównowa¿onej mobilnoœci. Celem publikacji jest
przedstawienie i analiza systemu rowerów miejskich jako potencjalnego narzêdzia równowa¿enia mobilnoœci na obszarach zurbanizowanych. Przyjêto nastêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹: czêœæ kierowców poruszaj¹cych siê samochodami
w Gdyni bêdzie potencjalnie zainteresowana korzystaniem z systemu rowerów
miejskich. Dokonano tego na podstawie analizy literatury Ÿród³owej oraz przeprowadzonego badania ankietowego wœród losowo wybranych kierowców. Do
przeprowadzenia badania pos³u¿ono siê narzêdziem pomiarowym w postaci
anonimowego kwestionariusza ankietowego. W pierwszej czêœci publikacji
przedstawiono najwa¿niejsze za³o¿enia dotycz¹ce systemu rowerów miejskich
na tle koncepcji zrównowa¿onej mobilnoœci. W drugiej zaœ przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania ankietowego, weryfikuj¹c przyjêt¹ hipotezê
badawcz¹.

1. Systemy rowerów miejskich w kontekœcie równowa¿enia
mobilnoœci
Postêpuj¹ce procesy spo³eczne, gospodarcze oraz œrodowiskowe stawiaj¹
aglomeracje miejskie w obliczu nowych wyzwañ transportowych2. Tradycyjne
planowanie transportu, skoncentrowanego na ruchu samochodowym i infrastrukturze, zostaje zast¹pione przez ideê planowania zrównowa¿onej mobilnoœci miejskiej skupionej na ludziach, dostêpnoœci i jakoœci ¿ycia za pomoc¹
zintegrowanych dzia³añ przygotowanych przez interdyscyplinarne zespo³y planistyczne3. Koncepcja ta wychodzi naprzeciw potrzebom spo³eczeñstwa w zakresie swobodnego przemieszczania siê, uzyskiwania dostêpu do ró¿nego rodzaju
us³ug, handlu oraz nawi¹zywania kontaktów bez koniecznoœci poœwiêcania innych ludzkich potrzeb czy te¿ naruszania wymogów ekologicznych obecnie
i w przysz³oœci4. Równowaga ta powinna byæ oparta na odpowiednim popycie
2

3

4

M. Wo³ek, O. Wyszomirski, Nowe kierunki planowania transportu w œwietle doœwiadczeñ projektu ELTIS+,
http://www.sape.org.pl/doc/6_Nowe_kierunki_planowania_transportu_w_swietle_doswiadczen.
pdf [dostêp: 20.03.2017].
F. Wefering et al., Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European
Commission, Brussels 2013.
D. Banister, The sustainable mobility paradigm, „Transport Policy” 2008, Vol. 15, Iss. 2.
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na transport i wykorzystaniu ró¿norodnych œrodków celem zapewnienia dostêpnoœci i mobilnoœci, z jednoczesnym ograniczeniem kongestii i szkodliwych skutków dla œrodowiska5. Jednym z dzia³añ podejmowanych w tym zakresie jest
zmiana zachowañ transportowych mieszkañców miast6. Zmiana ta ma polegaæ
na zmniejszeniu popytu na podró¿e realizowane samochodem osobowym na
rzecz przemieszczeñ odbywanych œrodkami transportu publicznego, rowerem
i pieszo7.
Systemy rowerów miejskich zosta³y wpisane na sta³e w przestrzeñ wielu
miast na œwiecie, staj¹c siê skutecznym narzêdziem równowa¿enia mobilnoœci8.
Umo¿liwiaj¹ one nie tylko wypo¿yczenie roweru w celach rekreacyjnych, ale
jest to te¿ nowoczesny sposób na przemieszczanie siê po terenie aglomeracji.
Uzupe³niaj¹ tradycyjny transport publiczny, nadaj¹ siê idealnie do pokonywania dystansów krótszych od tych, które pokonuje siê zwyczajowo autobusami,
tramwajami czy kolej¹ podmiejsk¹9. Do tej formy transportu przekonuje równie¿ mo¿liwoœæ ograniczenia zatorów w ruchu ulicznym czy eliminowanie problemu ograniczonej liczby miejsc parkingowych. Rowery miejskie w ostatnich
latach sta³y siê symbolem nowoczesnego, proekologicznego i prospo³ecznego
myœlenia o rozbudowie i optymalizacji organizacji transportu publicznego przez
samorz¹dy10.
Z punktu widzenia projektowania i udoskonalania sieci publicznego transportu zbiorowego systemy rowerowe pe³ni¹ istotn¹ funkcjê na poziomie wdra¿ania planów zrównowa¿onej mobilnoœci: ten rodzaj komunikacji pozwala
optymalizowaæ rozk³ad przystanków oraz rozszerzaæ zasiêg oddzia³ywania komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Co istotne, rowery s¹ przy tym pozbawione
niedoskona³oœci typowych dla transportu indywidualnego (brak obawy przed
kradzie¿¹ i zniszczeniem, problemów z parkowaniem i miejscem w domu, naprawami i serwisem), jak i publicznego (wyznaczonej na sztywno trasy,
rozk³adów jazdy i potrzeby oczekiwania). Jak pokazuj¹ badania – poza korzyœciami finansowymi i dla œrodowiska naturalnego – u¿ytkownicy rowerów
publicznych szczególnie ceni¹ sobie w miejskich wypo¿yczalniach oszczêdnoœæ
5

6

7

8

9
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White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system, COM(2011) 144 final, Brussels 28.03.2011.
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czasu i pieniêdzy (20–30 min. ka¿dego wypo¿yczenia za darmo), niezale¿noœæ
i wygodê (brak rozk³adów jazdy i koniecznoœci oczekiwania), komfort psychiczny (brak koniecznoœci samodzielnego serwisowania roweru i obaw o kradzie¿)
i przyjemnoœæ z odbywania podró¿y11.
Systemy te zapocz¹tkowa³ Luud Schimmelpennink w Amsterdamie w 1965 r.,
który wraz z grup¹ przyjació³ zebra³ kilkaset rowerów. Pomalowano je na bia³y
kolor i pod nazw¹ White Bicycle Plan udostêpniono do bezp³atnego u¿ytku12.
Sieci publicznych wypo¿yczalni s¹ dziœ dostêpne w ponad 50 krajach i 700 miastach na ca³ym œwiecie. Obecnie jednym z najwa¿niejszych operatorów systemów rowerowych na œwiecie jest firma Nextbike, aktywna w wielu miastach,
m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Turcji, Emiratach Arabskich, na Cyprze,
Chorwacji, £otwie, Azerbejd¿anie, Nowej Zelandii, Wêgrzech, Polsce, Stanach
Zjednoczonych, Bu³garii oraz Wielkiej Brytanii.
Najwiêkszy system rowerów miejskich na œwiecie znajduje siê w chiñskim
mieœcie Hangzhou. By³a to pierwsza miejska wypo¿yczalnia w Chinach. System
powsta³ w 2008 r., na pocz¹tku posiada³ 2800 rowerów, mia³ do dyspozycji
30 stacji stacjonarnych, a tak¿e 30 stacji mobilnych, które transportowano w miejsca,
gdzie by³y potrzebne. Obecnie flota systemu sk³ada siê z ok. 84 tys. rowerów,
a tak¿e 3336 stacji. W Europie pionierami uruchomienia systemu rowerów miejskich by³y miasta Lyon i Pary¿ we Francji13. Miejska wypo¿yczalnia w Lyonie zosta³a uruchomiona w 2005 r., natomiast w Pary¿u w 2007 r. W Lyonie do dyspozycji wypo¿yczaj¹cych jest 348 stacji i 4000 rowerów (rys. 1). Wypo¿yczalnia w
tym mieœcie dzia³a 24 godziny dziennie 365 dni w roku. Pierwsze 30 min. korzystania z roweru jest bezp³atne.
W Pary¿u pocz¹tkowo system sk³ada³ siê z 750 wypo¿yczalni – stacji dokuj¹cych, które udostêpnia³y u¿ytkownikom systemu 10 tys. rowerów. Obecnie
jest to 1800 stacji znajduj¹cych siê w odleg³oœci 300 m od siebie i oko³o 23 tys. rowerów. W ci¹gu pierwszego miesi¹ca dzia³ania paryskiej wypo¿yczalni z us³ug
skorzysta³o ponad 1 mln osób. Dziêki sukcesowi systemu bezobs³ugowych
wypo¿yczalni w Pary¿u inne europejskie miasta szybko zainteresowa³y siê jego
wprowadzeniem.
Jednym z najwiêkszych w Europie jest warszawski system rowerów miejskich Veturilo (ponad 200 stacji i ok. 3 tys. rowerów), który przed dwoma laty
znalaz³ siê wœród dziesiêciu najlepszych realizacji tego typu na œwiecie, w rankingu opublikowanym przez amerykañski dziennik „USA Today”. W Polsce
powsta³o 15 systemów rowerów miejskich, a 11 z nich nale¿y do lidera rynku –
firmy Nextbike. Zosta³y zlokalizowane w takich miastach jak Wroc³aw, Warszawa, Poznañ, Opole, Sopot, Bia³ystok, Konstancin-Jeziorna, Lublin, Grodzisk
11
12
13

Ibidem.
O Nextbike, https://nextbike.pl/o-nextbike/ [dostêp: 28.03.2017].
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Mazowiecki, Katowice, £ódŸ oraz Juchnowiec Koœcielny. System rowerów miejskich w Sopocie zlikwidowano. Firma zarz¹dza flot¹ prawie 500 stacji i 6 tys. rowerów, posiada 650 tys. zarejestrowanych u¿ytkowników, którzy w ci¹gu piêciu
lat dokonali prawie 10 mln wynajmów. W Poznaniu zainicjowano dzia³anie
najbardziej zaawansowanego technologicznie systemu w Polsce. Wszystkie
lokalizacje posiadaj¹ nowy system zabezpieczeñ (elektrozamki), a ponadto
zastosowano stacje wyposa¿one w terminale z nowoczesn¹ technologi¹, obejmuj¹c¹ ekrany dotykowe i panele p³atnicze, co jest pierwszym tego typu wdro¿eniem w kraju14.

Rysunek 1. Stacje roweru miejskiego w Lyonie
ród³o: Vélo’v Stations, http://www.velov.grandlyon.com/en/stations.html [dostêp: 20.12.2016].

14

Ibidem.
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2. System rowerów miejskich w Gdyni œwietle badañ ankietowych
W Gdyni istnieje wiele wyzwañ zwi¹zanych z mobilnoœci¹ miejsk¹. Dotyczy
to zw³aszcza deficytu miejsc parkingowych i œcie¿ek rowerowych, nasilonego
ruchu na drogach czy zanieczyszczenia œrodowiska spowodowanego wci¹¿ zbyt
du¿¹ liczb¹ mieszkañców przemieszczaj¹cych siê po mieœcie samochodem15.
W zwi¹zku z realizowanym projektem tzw. Roweru Metropolitarnego przeprowadzono pilota¿owe badanie ankietowe celem weryfikacji potencjalnego zainteresowania u¿ytkowników samochodów t¹ form¹ transportu.
W badaniu wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego, techniki ankietowej. Jest to metoda pozwalaj¹ca zebraæ informacje o dynamice zjawisk spo³ecznych, jak i pozwala poznaæ opiniê wybranej spo³ecznoœci na podstawie dobranej
grupy reprezentuj¹cej populacjê generaln¹, której to zjawisko dotyczy. Badanie
przeprowadzone zosta³o we wrzeœniu 2016 r. na grupie 110 losowo dobranych
respondentów. Ankietowanymi byli kierowcy poruszaj¹cy siê samochodem po
ulicach Gdyni. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety. W pierws zej czêœci znalaz³y siê pytania jednokrotnego wyboru oraz opracowane na podstawie piêciostopniowej skali Likerta. Natomiast drug¹ czêœæ formularza stanowi³y pytania, które obejmowa³y dane socjodemograficzne ankietowanych16.
Najliczniejsz¹ grup¹ badanych osób (56%) stanowi³y osoby w przedziale
wiekowym od 26 do 30 lat. Co pi¹ta badana osoba by³a w wieku 19–25 lat oraz
31–40 lat. Tylko jeden procent badanych stanowi³y osoby powy¿ej 40 roku ¿ycia.
Najwiêcej ankietowanych (64%) mia³o wy¿sze wykszta³cenie, natomiast 28% badanych zadeklarowa³o wykszta³cenie œrednie. Odpowiednio 6% i 2% ma zawodowe i podstawowe wykszta³cenie. Najliczniejsza grupa ankietowanych (71%)
to osoby pracuj¹ce.
Zaledwie 6% badanych – mimo m³odego wieku – na co dzieñ korzysta z roweru. Odpowiednio 15% i 13% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e korzysta z roweru kilka razy w tygodniu i raz w tygodniu, a co szósta raz w miesi¹cu (rys. 2).
A¿ 65% ankietowanych najczêœciej u¿ywa roweru rekreacyjnie. Na drugim
miejscu (22%) respondenci deklarowali, ¿e u¿ywaj¹ roweru jako œrodka komunikacji, a 14% badanych najczêœciej u¿ywa roweru do treningów lub sportu. Zaledwie 16% badanych kiedykolwiek korzysta³o z systemu rowerów miejskich.
Prawie co trzeci ankietowany uwa¿a, ¿e trudno powiedzieæ, czy korzysta³by
z systemu rowerów miejskich w Gdyni, 47% badanych uwa¿a, ¿e zdecydowanie
15

16

M. Tarkowski et al., Gdynia w Unii Europejskiej: konkurencyjnoœæ gospodarki, Uniwersytet Gdañski–
„Bernardinum”, Gdañsk–Peplin 2016; M. Pacuk et al., Gdynia w Unii Europejskiej: warunki ¿ycia,
Uniwersytet Gdañski–„Bernardinum”, Gdañsk–Peplin 2016; L. Przybylska et al., Gdynia w Unii Europejskiej: spójnoœæ spo³eczna i terytorialna, Uniwersytet Gdañski–„Bernardinum”, Gdañsk–Peplin 2016.
M. Durka, System rowerów miejskich jako narzêdzie zrównowa¿onego transportu, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Przyby³owskiego, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2016.
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lub raczej korzystaliby z systemu rowerów miejskich, 14% respondentów twierdzi, ¿e raczej nie, a 7%, ¿e zdecydowanie nie (rys. 3).
codziennie
6%
rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu
50%

kilka razy w tygodniu
15%

raz w tygodniu
13%

raz w miesi¹cu
16%

Rysunek 2. Czêstotliwoœæ korzystania z roweru przez ankietowanych
ród³o: M. Durka, System rowerów miejskich jako narzêdzie zrównowa¿onego transportu, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Przyby³owskiego, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2016.
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Rysunek 3. Chêæ respondentów do skorzystania z roweru miejskiego w Gdyni
ród³o: M. Durka, System rowerów miejskich jako narzêdzie zrównowa¿onego transportu…

Co czwarta osoba zadeklarowa³a mo¿liwoœæ zamiany samochodu na korzystanie z systemu rowerów miejskich, 28% ankietowanych nie by³o w stanie oceniæ, czy zamieni³oby auto na rower z miejskiej wypo¿yczalni. Co pi¹ta zapytana
osoba nie zamieni³aby samochodu na rower z miejskiej wypo¿yczalni (rys. 4).
Kolejne pytanie dotyczy³o zamiany samochodów na rower z miejskiej wypo¿yczalni pod warunkiem, ¿e pierwsze 30 min. bêdzie bezp³atne. Po³owa respondentów by³oby sk³onnych do zamiany œrodka transportu na rower z miejskiej
wypo¿yczalni (rys. 5).
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Rysunek 4. Gotowoœæ do zamiany samochodu na rower z miejskiej wypo¿yczalni
ród³o: M. Durka, System rowerów miejskich jako narzêdzie zrównowa¿onego transportu…
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13%
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Rysunek 5. Gotowoœæ do zamiany samochodu na rower, gdyby pierwsze 30 min. by³o darmowe
ród³o: M. Durka, System rowerów miejskich jako narzêdzie zrównowa¿onego transportu…

Niemal co pi¹ta zapytana osoba stwierdzi³a, ¿e trudno powiedzieæ, czy zamieni³aby w tej sytuacji samochód na rower miejski. Ponad 30% badanych nie
zrezygnowa³aby z samochodu na rzecz korzystania z systemu rowerów miejskich w Gdyni. Co ciekawe, dwa razy wiêcej kobiet (31%) ni¿ mê¿czyzn (16%)
zadeklarowa³o, ¿e gdyby pierwsze 30 min. by³o darmowe, zdecydowanie zamieniliby podró¿ samochodem na rzecz podró¿y rowerem. £¹cznie kobiet sk³onnych do zamiany samochodu na rower by³o wiêcej (55%) ni¿ mê¿czyzn (45%).
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Zakoñczenie
Dynamiczny rozwój miast i zmiany stylu ¿ycia ich mieszkañców sprawiaj¹,
¿e wzrastaj¹ koszty zewnêtrzne generowane przez transport. Procesy te pog³êbiaj¹ negatywne megatrendy, jak np. zmiany klimatyczne. Wyzwaniem staje siê
operacjonalizacja, tj. zastosowanie w³aœciwych narzêdzi na rzecz równowa¿enia
mobilnoœci. Rozwi¹zaniem mo¿e byæ idea „smart city” opieraj¹ca siê na za³o¿eniu, by inwestycje w kapita³ spo³eczny, technologie czy infrastrukturê przyczynia³y siê do rozwoju miasta i sta³ego podwy¿szania jakoœci ¿ycia mieszkañców.
Jednym z filarów filozofii „smart” jest nowoczesny i zintegrowany transport,
a jego nieodzown¹ czêœci¹, która w ostatnich latach bardzo zyska³a na znaczeniu, s¹ samoobs³ugowe systemy rowerów miejskich.
W Europie trend zapocz¹tkowa³y francuskie miasta: Lyon, gdzie system rowerów miejskich dzia³a od 2005 r., i Pary¿ od 2007 r. Po spektakularnym sukcesie
zaczê³y pojawiaæ siê one tak¿e w innych krajach Europy. W Polsce pierwsza
miejska wypo¿yczalnia powsta³a we Wroc³awiu w czerwcu 2011 r. Od tego czasu liczba dostêpnych rowerów i stacji, w których mo¿na je wypo¿yczyæ, powiêkszy³a siê piêciokrotnie. Z publicznych wypo¿yczalni w naszym kraju korzysta
ju¿ ponad 700 tys. osób w 15 miastach, co œwiadczy o du¿ym zainteresowaniu
tym systemem.
Wyniki przeprowadzonych badañ potwierdzi³y przyjêt¹ hipotezê badawcz¹:
po³owa respondentów zadeklarowa³a gotowoœæ zamiany samochodu na rower
w codziennych dojazdach; 32% badanych osób nie zamieni³oby samochodu na
rower, nawet gdyby przez pierwszych kilkadziesi¹t minut wypo¿yczenia by³o
darmowe. To pilota¿owe badanie pokazuje, ¿e w systemie rowerów miejskich
tkwi potencja³, który móg³by zostaæ wykorzystany w procesie równowa¿enia
mobilnoœci miejskiej. By³by on uzupe³nieniem ambitnych dzia³añ prowadzonych przez samorz¹d, który niedawno przyj¹³ tzw. Plan Zrównowa¿onej Mobilnoœci Miejskiej (SUMP) w perspektywie do 2025 r. Jest to te¿ dobry prognostyk
w kontekœcie projektu „System Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdañsk – Gdynia – Sopot” finansowanego m.in. ze œrodków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
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