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ISTOTA IDEI ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

1. Wprowadzenie
Prekursorami koncepcji zrównowa¿onego rozwoju byli twórcy ekonomii klasycznej: D. Ricardo, T. Malthus, J.S. Milla, którzy zastanawiali siê nad granicami
wzrostu gospodarczego opartego na wydajnoœci ziemi uprawnej. Jednak¿e
nowy ³ad spo³eczno-gospodarczy na skalê miêdzynarodow¹, okreœlany mianem
sustainable development1, zosta³ zapocz¹tkowany przez Sekretarza Generalnego
ONZ U’Thanta. Opublikowany w 1969 r. raport pt.: „Cz³owiek i jego œrodowisko” wskaza³, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla dobrobytu spo³ecznego jest degradacja œrodowiska, przejawiaj¹ca siê miêdzy innymi w: szybkim zu¿ywaniu
zasobów naturalnych, zanieczyszczeniu œrodowiska, szybkim wzroœcie ludnoœci, destabilizacji systemów przyrodniczych, spo³ecznych i ekonomicznych, niekontrolowanym rozwoju procesów urbanistycznych, marginalizacji znacznej
czêœci populacji2. Dane przedstawione w raporcie zainicjowa³y miêdzynarodow¹ dyskusjê na temat znaczenia zasobów œrodowiska naturalnego w rozwoju
spo³eczno-gospodarczym œwiata.
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju ewoluowa³a w czasie. Celem artyku³u
jest przedstawienie, na podstawie wybranych dokumentów i postaw, zmian
1

2

Sustainable – dotyczy produktów i energii pozyskiwanych bez szkody dla œrodowiska naturalnego; zrównowa¿ony, nienaruszaj¹cy równowagi ekologicznej; odnawialny; trwa³y; development –
stopniowy wzrost do stanu bardziej zaanga¿owanego, postêpowego; rozwój, zagospodarowanie,
rozbudowa. Za: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, A.S. Hornby, Oxford University Press 2000, s. 136, 363; sustainable development – rozwój zrównowa¿ony (dos³ownie – rozwój
podtrzymywany); sustainable growth – trwa³y wzrost. Za: S³ownik terminologii gospodarczej: bankowoœæ, finanse, prawo: angielsko-polski, I. Kienzler, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 249.
„Cz³owiek i jego œrodowisko”, Raport Sekretarza Generalnego ONZ U’Thanta z dnia 26 maja 1969 r.,
Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Numer Specjalny.
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merytorycznych w idei zrównowa¿onego rozwoju oraz wykazanie trudnoœci
z bezpoœrednim t³umaczeniem pojêcia sustainable development na jêzyk polskiej.

2. Podstawy merytoryczne koncepcji sustainable development
Koncepcja sustainable development, kszta³towa³a siê przez wiele lat. Najwiêkszy wk³ad w proces jej kszta³towania wnios³y konferencje miêdzynarodowe
organizowane przez ONZ. W tabeli 1 przedstawiono wybrane konferencje i dokumenty stanowi¹ce merytoryczne podstawy pojêcia sustainable development.
Tabela 1. Kszta³towanie siê koncepcji zrównowa¿onego rozwoju w czasie
Raport/konferencje/
dokumenty
26 maja 1969 r., raport
Sekretarza Generalnego
ONZ U'Thanta pt.:
„Cz³owiek i jego
œrodowisko”

1972 r., I Raport Klubu
Rzymskiego pt.:
„Granice wzrostu”

G³ówne za³o¿enia
Przedstawienie zagadnieñ wymagaj¹cych pilnej dyskusji na forum
miêdzynarodowym:
– osiedla ludzkie a rozwój przemys³owy,
– racjonalne wykorzystanie i rozwój zasobów naturalnych naszej
planety,
– zatruwanie i zanieczyszczanie œrodowiska ¿ycia cz³owieka,
– ochrona wartoœci œrodowiska ludzkiego
Opracowanie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju (rozwoju gospodarczego postrzeganego przez pryzmat wyczerpalnoœci zasobów naturalnych i wzrastaj¹cego ich ska¿enia)

1972 r., Konferencja
„Szczyt Ziemi”
w Sztokholmie

Wskazanie koniecznoœci odejœcia od tradycyjnego postrzegania rozwoju
gospodarczego uto¿samianego ze wzrostem dochodu narodowego,
na rzecz dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji konkretnych celów spo³ecznych. W centrum zainteresowania postawiono potrzeby spo³eczeñstwa
i poszczególnych jednostek

1980 r., Dokument
„Œwiatowa strategia
ochrony przyrody”
opracowany przez
IUCN, UNEP, WWF,
FAO i UNESCO

Wyznaczenie nowych celów strategicznych nakierowanych na utrzymanie pokoju, wprowadzenie nowego ³adu ekonomicznego, realizacja
praw cz³owieka, eliminacja nêdzy, planowanie przyrostu naturalnego.
Zwiêkszenie udzia³u spo³ecznoœci lokalnych (w planowaniu, podejmowaniu decyzji i zarz¹dzaniu) w d¹¿eniu do realizacji celów spo³ecznych, ekonomicznych i przyrodniczych

1982 r., „Œwiatowa Karta Przyjêcie zasad ochrony przyrody:
Przyrody” og³oszona
– przyroda musi byæ szanowna, a jej istotne procesy nie powinny uleprzez Zgromadzenie
gaæ pogorszeniu, zabezpieczona przed zniszczeniem na skutek wojen
Ogólne Narodów
i wrogich dzia³añ;
Zjednoczonych
– zdolnoœæ genetyczna ¿ycia ludzkiego na Ziemi nie mo¿e byæ zagro¿ona, populacja ka¿dego gatunku dzikiego lub udomowionego powinna byæ utrzymana na poziomie wystarczaj¹cym do prze¿ycia,
a œrodowisko potrzebne do tego celu chronione;
– zasady ochrony musz¹ byæ przestrzegane w ka¿dej czêœci powierzchni globu, tj. na l¹dzie i morzu;
– ekosystemy i organizmy bêd¹ zachowane w taki sposób, aby zapewniæ i utrzymaæ ich optymaln¹ i ci¹g³¹ produktywnoœæ, ale bez nara¿enia innych ekosystemów lub gatunków, z którymi one wspó³istniej¹

Istota idei zrównowa¿onego rozwoju
1987 r., raport pt:
„Nasza wspólna
przysz³oœæ” przygotowany pod przewodnictwem G.H. Brundtland
(tzw.„Raport Brundtlandt”) opublikowany
przez Œwiatow¹ Komisjê
do spraw Œrodowiska
i Rozwoju

Ogólna definicja sustainable development – proces maj¹cy na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umo¿liwiaj¹cy realizacjê tych samych d¹¿eñ nastêpnym pokoleniom. Wyodrêbnienie trzech g³ównych obszarów planowania skutecznej strategii
zrównowa¿onego rozwoju:

1989 r., Konferencja
ONZ w Nowym Jorku

Wskazanie ci¹g³ego pogarszania siê stanu œrodowiska naturalnego zagra¿aj¹cego globalnej równowadze ekologicznej, obni¿aj¹cej jakoœæ ¿ycia na Ziemi, gro¿¹cej w dalszej perspektywie katastrof¹ ekologiczn¹

9

– ochrona œrodowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi,
– wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podzia³ korzyœci z niego wynikaj¹cych,
– rozwój spo³eczny

Przyjêcie deklaracji potwierdzaj¹cej koniecznoœæ d¹¿enia do realizacji
od 3 do 14 czerwca
1992 r., II Szczyt Ziemi rozwoju spo³eczno-gospodarczego zgodnego z zasadami zrównowa¿onego rozwoju; dekretacje Szczytu:
w Rio de Janeiro,
w Brazylii, Konferencja – istota ludzka w centrum zrównowa¿onego rozwoju,
Narodów Zjednoczo– prawo cz³owieka do rozwoju musi zapewniæ potrzeby rozwojowe
nych w sprawie Œrodoi œrodowiskowe obecnym i przysz³ym pokoleniom,
wiska i Rozwoju
– ochrona œrodowiska to integralna czêœæ zrównowa¿onego rozwoju,
– zrównowa¿ony rozwój i wy¿sza jakoœæ ¿ycia dla wszystkich ludzi
zostanie osi¹gniêta, gdy pañstwa wyeliminuj¹ lub ogranicz¹ niezrównowa¿on¹ produkcjê i konsumpcjê oraz wspieraæ bêd¹ odpowiedni¹
politykê demograficzn¹
W deklaracji koñcowej podkreœlono aktualnoœæ postanowieñ z Rio de
2002 r., Konferencja
ONZ w Johannesburgu Janeiro i potrzebê rozwoju œwiata zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego
rozwoju, budowania humanitarnego, sprawiedliwego i opiekuñczego
spo³eczeñstwa globalnego oraz zapewnienia godnoœci ludzkiej dla
wszystkich
Za g³ówne cele ponownie przyjêto:
9 czerwca 2006 r.,
Przegl¹d strategii Unii
– ochronê œrodowiska naturalnego,
Europejskiej dotycz¹cej
– sprawiedliwoœæ i spójnoœæ spo³eczn¹,
trwa³ego rozwoju
– dobrobyt gospodarczy,
– Odnowiona Strategia
– realizacja naszych zobowi¹zañ w skali miêdzynawowej
przedstawiona
w Brukseli
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: „Cz³owiek i jego œrodowisko”, Raport...; Our Common Future,
World Commission on Environment and Development, University Press, Oxford 1987, s. 54; A.F. Bocian,
Implementacja zrównowa¿onego rozwoju w procesie globalizacji, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównowa¿ony
rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Bia³ymstoku,
Bia³ystok 2009, s. 148–149; Raport of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, Sweden, June 1972 (dokument elektroniczny); http://www.un-documents.net (dostêp z dnia
15.10.2011); World Charter for Nature. General Assembly Resolution A/RES/37/7, New York, October 1982,
http://www.un-documents.net (dostêp z dnia 15.10.2011); I. Sachs, Trwa³y rozwój. Od koncepcji normatywnej do dzia³ania,. „Ekonomista” 1990, nr 2–3; Rio Declaration on Environment and Development,
United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, June 1992,
A/CONF.151/26, vol. I, 1989, 1982, http://www.un-documents.net (dostêp z dnia 15.10.2011).
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Pierwsza definicja pojêcia sustainable development, odnosz¹ca siê do ogó³u zasobów naturalnych3, zosta³a og³oszona w 1987 r. w raporcie pt.: „Nasza wspólna
przysz³oœæ”. Raport zosta³ przygotowany przez komisjê pod przewodnictwem
Gro Harlem Brundtland dla Œwiatowej Komisji do spraw Œrodowiska i Rozwoju.
Wed³ug opracowania Komisji termin sustainable development oznacza: „rozwój,
który zaspokoi potrzeby obecne nie pozbawiaj¹c przysz³ych pokoleñ mo¿liwoœci
zaspokojenia ich potrzeb”4.
Podstawow¹ ide¹ sustainable development, w myœl przytoczonej definicji, jest
zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, bezpieczeñstwa i aspiracji ludnoœci do
lepszego ¿ycia, wspó³czeœnie i w przysz³oœci, ze szczególnym uwzglêdnieniem
ludzi biednych i mieszkañców krajów najbiedniejszych. Do zaspokojenia potrzeb podstawowych niezbêdne s¹ odpowiedniej jakoœci zasoby naturalne, dlatego konieczne jest progresywne przekszta³cenie gospodarki i spo³eczeñstwa
z uwzglêdnieniem zdolnoœci œrodowiska naturalnego do asymilacji zanieczyszczeñ bêd¹cych wynikiem dzia³alnoœci ludzkiej.
Ponadczasowy wymiar oraz ogólnikowy charakter definicji sustainable development zamieszczonej w raporcie G.H. Brundtland przyczyni³ siê do powstania
wielu ró¿nych interpretacji tego terminu. Za jego bezpoœrednie rozwiniêcie uznaæ
mo¿na definicje: J. Shorta, D. Peace’a i R.K. Turnera, H. Rogalla.
Wed³ug J. Shorta: „sustainable development to rozwój, który zaspokaja potrzeby dzisiejsze bez nara¿ania na niebezpieczeñstwo bytu przysz³ych pokoleñ oraz
zak³ada wprowadzenie i rozpowszechnienie sposobu gospodarowania, w którym eksploatacja szeroko rozumianych zasobów naturalnych nie prowadzi do
degradacji eksploatowanych systemów i ich otoczenia […] jest to proces zmian,
w którym wykorzystanie zasobów, kierunek inwestowania, orientacja rozwoju
technologicznego oraz zmiany instytucjonalne s¹ zharmonizowane i zwiêkszaj¹
zarówno obecny, jak i przysz³y potencja³ dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji
ludzkoœci”5.
D. Peace’a i R.K. Turnera twierdzili, ¿e sustainable development polega na:
„maksymalizowaniu korzyœci netto z rozwoju ekonomicznego, chroni¹c jednoczeœnie oraz zapewniaj¹c odtworzenie siê u¿ytecznoœci i jakoœci zasobów naturalnych w okresie d³ugim; rozwój gospodarczy musi wówczas oznaczaæ nie tylko
wzrost dochodów per capita, ale tak¿e poprawê innych elementów dobrobytu
3

4

5

Termin sustainable development pierwotnie odnosi³ siê do „gospodarki leœnej (nie nale¿y œcinaæ wiêcej drzew ni¿ mo¿e ich odrosn¹æ), a obecnie dotyczy kompleksowego gospodarowania zasobami”.
H.Ch. Binswanger, Sprzecznoœci w koncepcji zrównowa¿onego rozwoju – propozycja rozwi¹zania, [w:]
B. Poskrobko (red.), Zrównowa¿ony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2009, s. 140–147.
Our Common Future, World Commission on Environment and Development, University Press,
Oxford 1987, s. 54.
J. Short, Environment, Global and Local Effects, [w:] Transport Growth in Question, 12JD International
Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, ECMT, Lizbon 1992.
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spo³ecznego […] niezbêdne zmiany strukturalne w gospodarce, jak i ca³ym
spo³eczeñstwie”6.
Natomiast H. Rogall zak³ada³, ¿e sustainable development „d¹¿y do zapewnienia
wszystkim dziœ ¿yj¹cym ludziom i przysz³ym pokoleniom wysokich ekologicznych, ekonomicznych i spo³eczno-kulturowych standardów przy nieprzekroczeniu granic pojemnoœci œrodowiska”7. Autor podkreœla znaczenie spo³eczeñstwa w procesie decyzyjnym oraz wskazuje na koniecznoœæ zwiêkszenia
œwiadomoœci spo³ecznej o ograniczonych mo¿liwoœciach odtworzeniowych œrodowiska naturalnego, aby zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ ¿ycia obecnym
i przysz³ym pokoleniom.
Przytoczone definicje wskazuj¹ na koniecznoœæ wprowadzenia zmian w dotychczasowym pojmowaniu rozwoju gospodarczego i œwiadomoœci spo³eczeñstwa. W centrum zainteresowania sustainable development znajduje siê cz³owiek
i dobra bezwzglêdnie potrzebne mu do ¿ycia. Aby zapewniæ odpowiedniej jakoœci warunki do ¿ycia obecnym i przysz³ym pokoleniom, konieczne jest zintegrowanie dzia³añ w trzech p³aszczyznach, tj. ekologicznej, ekonomicznej i spo³eczno-kulturowej. Globalny wymiar zagro¿eñ œrodowiska naturalnego i ludzkoœci
wymaga realizacji wyznaczonych celów na szczeblach miêdzynarodowych,
krajowych i lokalnych (regionalnych).

3. Idea sustainable development w polskiej literaturze i prawie
W polskiej literaturze pojêcie sustainable development t³umaczone jest jako:
zrównowa¿ony rozwój, trwa³y rozwój, rozwój samopodtrzymuj¹cy siê, sustensywny. Wielu autorów uto¿samia równie¿ pojêcie sustainable development z ekorozwojem (eco-development)8. Na podstawie dorobku polskich naukowców wyró¿niæ mo¿na co najmniej cztery podejœcia ukazuj¹ce wzajemne relacje miêdzy
zrównowa¿onym rozwojem (trwa³ym rozwojem) a ekorozwojem (rys. 1).
Dla T. Parteki i A. Kassenberga ekorozwój jest pojêciem szerszym ni¿ rozwój
zrównowa¿ony9. Wed³ug autorów ekorozwój jest efektem zrównowa¿onego
6

7

8

9

D. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, „Harvest Whetsheat“,
New York 1990, s. 37.
H. Rogall, Podstawowe za³o¿enia ekonomii zrównowa¿onej, [w:] D. Kie³czowski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównowa¿onego rozwoju, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Bia³ymstoku,
Bia³ystok 2009, s. 83.
Pojêcie sustainable development w œwiatowej nomenklaturze pojawi³o siê w 1973 r., eco-development
w 1978 r. W Polskim œrodowisku naukowym i pozarz¹dowych organizacji ekologicznych pojêcie
„ekorozwoju” by³o u¿ywane od lat 80. XX w. Problematyk¹ ekorozwoju zajmowa³ siê Polski Klub
Ekologiczny. T. Zaufal, Czas ekorozwoju, „Aura” 1981, nr 8.
T. Parteka, Planowanie strategiczne rozwoju zrównowa¿onego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1997; A. Kassenberg, Ocena ekoinnowacyjnoœci w wybranych dokumentach strategicznych.
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Ekoinnowacyjnoœæ dokumentów strategicznych. Próba oceny, Raport 1, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2001, s. 25–34.
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rozwoju osi¹ganego w czterech sferach dzia³alnoœci: ekologicznej, ekonomicznej, spo³ecznej i przestrzennej.

a)

Ekorozwój

b)
Ekorozwój
=
Rozwój zrównowa¿ony

Rozwój zrównowa¿ony

S. Koz³owski

T. Parteka, A. Kassenberg, D. Drzazga

d)

c)

Trwa³y rozwój

Rozwój zrównowa¿ony
(Trwa³y i zrównowa¿ony rozwój)

Rozwój zrównowa¿ony

Ekorozwój

Ekorozwój

Ko³odziejski, T. Borys, Z. Hulla,
Ujêcie najczêœciej stosowane
Na podstawie publikacji angielskojêzycznych

B. Fiedor

Rysunek 1. Mo¿liwe relacje pomiêdzy zakresami znaczeniowymi terminów „zrównowa¿ony rozwój” i „ekorozwój”
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: T. Borys, Spory wokó³ pojêcia zrównowa¿ony rozwój, [w:]
S. Czaja (red.), Zrównowa¿ony rozwój – doœwiadczenia polskie i europejskiej, Wydawnictwo IBiS, Wroc³aw
2005, s. 46; M. Kistowski, Regionalny model zrównowa¿onego rozwoju i ochrony œrodowiska Polski a strategie rozwoju województw, Uniwersytet Gdañski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdañsk–Warszawa
2003, s. 35; T. Parteka, Planowanie strategiczne...; A. Kassenberg, op. cit.; D. Drzazga, Interaktywny model
proekologicznego zarz¹dzania gospodark¹ energetyczn¹ i przestrzenn¹ w rozwoju miast, Wydzia³ Zarz¹dzania
Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2004, s. 13; S. Koz³owski, Droga do ekorozwoju…, s. 83; S. Koz³owski,
Ekorozwój wyzwanie…, s. 113–115; Z. Hull, Filozofia zrównowa¿onego rozwoju, [w:] A. Paw³owski (red.),
Filozoficzne i spo³eczne uwarunkowania zrównowa¿onego rozwoju, Polska Akademia Nauk, Monografie
nr 16, Lublin 2003.

W publikacjach S. Koz³owskiego dominuje termin ekorozwój to¿samy ze
zrównowa¿onym rozwojem. Autor definiuje ekorozwój jako: „rozwój oparty na
kryteriach ekologicznych, czyli realizowany zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi lub kreowanie rozwoju spo³eczno-gospodarczego bez destrukcji zasobów przyrody”10. S. Koz³owski wskazuje na koniecznoœæ zmiany dotychczasowej teorii wzrostu gospodarczego z uwagi na brak zgodnoœci z pojêciem

10

S. Koz³owski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 83.
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„zrównowa¿onego rozwoju, czyli ekorozwoju”11 oraz koniecznoœæ implementacji zasad ekorozwoju na wszystkich szczeblach polityki (globalnej, kontynentalnej, pañstwowej, regionalnej i lokalnej).
Jednym z najczêœciej stosowanych sposobów t³umaczenia pojêcia sustainable
development jest w¹skie pojmowanie ekorozwoju, a szerokie — rozwoju zrównowa¿onego. Przedstawicielem tej koncepcji s¹ miêdzy innymi J. Ko³odziejski
i T. Borys.
J. Ko³odziejski w modelowym ujêciu zrównowa¿onego rozwój rozró¿nia:
– „ekorozwój – jako zbiór kryteriów ekologicznych zasad oraz priorytetów
rozwoju,
– rozwój zrównowa¿ony – jako po¿¹dany stan docelowy, oczekiwany wobec
zagro¿eñ cywilizacyjnych, kreowany w warunkach spo³eczeñstwa demokratycznego,
– zrównowa¿enie rozwoju – jako proces ewolucji, w której wi¹zka celu nie ma
charakteru statycznego, lecz znajduje siê w ruchu, podlegaj¹c zmiennej hierarchizacji w zale¿noœci od uwarunkowañ”12.
W dorobku J. Ko³odziejskiego, jako prekursora zrównowa¿onego rozwoju
w Polsce, wa¿ne miejsce zajmuje teoria ³adu przestrzennego bêd¹ca wynikiem
„wspó³zale¿noœci rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz przemian w zagospodarowaniu przestrzennym i œrodowisku przyrodniczym”13. Miêdzy spo³eczeñstwem a œrodowiskiem naturalnym istniej¹ silne wzajemne relacje. Z jednej
strony cz³owiek ingeruje w œrodowisko naturalne w celu zaspokojenia swoich
potrzeb. Z drugiej strony zmiany wywo³ane w œrodowisku wp³ywaj¹ na
cz³owieka. Autor wskazuje na koniecznoœæ ograniczenia negatywnego wp³ywu
cz³owieka na œrodowisko naturalne w celu ustabilizowania zmian zachodz¹cych
w œrodowisku naturalnym i zapewnienia stabilnych warunków ¿ycia w przysz³oœci. Przedstawiona przez J. Ko³odziejskiego teoria ³adu przestrzennego jest
zbie¿na z definicj¹ sustainable development przedstawion¹ w Raporcie G.H. Brundtland, obie koncepcje zak³adaj¹ poszanowanie i integrowanie œrodowiska naturalnego/³adu przestrzennego, ekonomicznego i spo³ecznego.
Dla T. Borysa ekorozwój oznacza „taki typ rozwoju, który pozwala posiadane
dziedzictwo œrodowiska przyrodniczego utrzymaæ w nienaruszonym stanie
przez pewien czas, czyli pozwala przekazaæ posiadany kapita³, zawieraj¹cy warunki dla zapewnienia jakoœci ¿ycia przysz³ym pokoleniom”14. Ekorozwój koncentruje siê na œrodowiskowym, przyrodniczym kontekœcie rozwoju spo³eczne11
12

13
14

S. Koz³owski, Droga do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 83.
T. Parteka, Profesor Jerzy Ko³odziejski jako prekursor wdra¿ania zasad zrównowa¿onego rozwoju, [w:] Od
koncepcji ekorozwoju…, s. 43.
J. Ko³odziejski, O przysz³y kszta³t przestrzeni, Ossolineum, Warszawa 1991, s. 75.
T. Borys, WskaŸniki ekorozwoju i trwa³ego rozwoju a wskaŸniki rozwoju zrównowa¿onego, [w:] Filozoficzne
i spo³eczne uwarunkowania zrównowa¿onego rozwoju, Polska Akademia Nauk, Monografie nr 16, Lublin 2003, s. 73.
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go, pomijaj¹c b¹dŸ w niewielkim stopniu uwzglêdniaj¹c kwestie rozwoju
gospodarczego i szeroko rozumianego rozwoju spo³ecznego. Autor wskazuje
paradygmat rozwoju, w którym ekorozwój jest podzbiorem zrównowa¿onego
rozwoju.
W polskiej literaturze ekonomicznej, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, pojêcie
sustainable development t³umaczone jest równie¿ jako trwa³y rozwój (T. ¯ylicz,
B. Fiodor, G. Dobrzyñski, L.W. Zacher15), a nawet trwa³y i zrównowa¿ony rozwój (B. Poskrobko, F. Pointka16, E. Wysocka i J. Koziñski17).
T. ¯ylicz, uwzglêdniaj¹c aspekty przyrodnicze i spo³eczne terminu sustainable
development, w swoich pracach u¿ywa pojêcia: trwa³y rozwój. Definiuje je jako
roztropne wykorzystanie dostêpnych zasobów w celu zapewnienia sprawiedliwoœci miêdzypokoleniowej do zaspokojenia potrzeb18. Autor podkreœla, ¿e mo¿na zapewniæ albo „siln¹ trwa³oœæ”19, albo „s³ab¹ trwa³oœæ”20 rozwoju. Wed³ug
koncepcji „silnej trwa³oœci” konieczne jest zachowanie zarówno zasobów naturalnych, jak i tych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Natomiast w koncepcji
„s³abej trwa³oœci” wa¿ne jest, aby ca³kowita suma zasobów by³a zachowana.
Dla G. Dobrzyñskiego21, A. Kasprzykowskiego i E. Lorek22 celem trwa³ego
rozwoju jest optymalne zaspokojenie potrzeb cz³owieka przy jednoczesnym
kszta³towaniu warunków gospodarczych, spo³ecznych i œrodowiskowych, zapewniaj¹cych trwa³oœæ tych warunków w perspektywie d³ugookresowej.
B. Poskrobko przez pojêcie trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju rozumie:
„[...] taki sposób prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, kszta³towania i wykorzystania potencja³u œrodowiska oraz tak¹ organizacjê ¿ycia spo³ecznego, które
zapewni¹ dynamiczny rozwój jakoœciowo nowych procesów produkcyjnych,
systemów zarz¹dzania, trwa³oœæ u¿ytkowania zasobów przyrody oraz poprawê,
a nastêpnie zachowanie wysokiej jakoœci ¿ycia ludzi – osób, rodzin i spo³eczeñstwa”23.
B. Fiedor uznaje ekorozwój i rozwój zrównowa¿ony za pojêcia podmiotowo
wê¿sze od rozwoju trwa³ego zapewniaj¹cego d³ugookresowy rozwój zrówno15

16

17

18

19
20
21
22

23

L.W. Zacher, Modele, strategie, uwarunkowania i konteksty trwa³ego rozwoju, [w:] Zrównowa¿ony rozwój
gospodarki…, s. 129–139.
F. Piontek, Cz³owiek i jego miejsce w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównowa¿onym (trwa³ym) rozwoju, „Problemy Ekologii” 2000, nr 5.
E. Wysocka, J. Koziñski, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej pañstwa,
Difin, Warszawa 2000, s. 46.
T. ¯ylicz, Trwa³y rozwój, „Aura” 2008, nr 5; T. ¯ylicz, Rola nauki w polityce trwa³ego rozwoju, „Ekonomia i Œrodowisko” 2002, nr 2.
T. ¯ylicz, „Silna” trwa³oœæ rozwoju, „Aura” 2008, nr 6.
T. ¯ylicz, „S³aba” trwa³oœæ rozwoju, „Aura” 2008, nr 7.
G. Dobrzyñski, Trwa³y rozwój w ujêciu regionalnym i lokalnym, „Ekonomia i Œrodowisko” 2000, nr 2.
A. Kasprzykowska, E. Lorek, Uwarunkowania trwa³ego rozwoju regionów transgranicznych, „Ekonomia
i Œrodowisko” 2002, nr 1.
B. Poskrobko (red.), Zarz¹dzanie œrodowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 22.
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wa¿ony i samopodtrzymuj¹cy siê. Dla tego autora trwa³y rozwój oznacza miêdzy innymi: „[…] maksymalne korzyœci netto z rozwoju zasobów naturalnych
w d³ugim okresie, […] ograniczenie konsumpcji materialnych dóbr i us³ug do
poziomu akceptowanego z ekologicznego punktu widzenia, […] zachowania
w³aœciwej jakoœci œrodowiska dla przysz³ych generacji i dostêpu dla wszystkich
ludzi”24. B. Fiedor wskazuje równie¿ cztery zbiory ³adów (przyrodniczy, spo³eczno-demograficzny, ekonomiczny i przestrzenny) koniecznych do osi¹gniêcia
wzrostu gospodarczego.
Przedstawione definicje wskazuj¹ na problem z jednoznacznym t³umaczeniem na jêzyk polski terminu sustainable development. W œwietle przeprowadzonych porównañ mo¿na stwierdziæ, ¿e pojêcie ekorozwoju jest pojêciem wê¿szym od sustainable development. Ekorozwój odnosi siê do przyrodniczego
rozwoju spo³ecznego, pomijaj¹c b¹dŸ w niewielkim stopniu uwzglêdniaj¹c rozwój gospodarczy i spo³eczny. T³umaczenie terminu sustainable development jako:
rozwój trwa³y czy rozwój zrównowa¿ony nale¿y uznaæ za poprawne, jednak
najszerzej stosowanym t³umaczeniem w literaturze i prawie25 jest pojêcie zrównowa¿ony rozwój rozumiany jako rozwój gospodarczy, spo³eczny i ekologiczny.
Rozbie¿noœci wystêpuj¹ce w nazewnictwie s¹ wynikiem teoretycznego braku
mo¿liwoœci równowa¿enia dziedzin, takich jak: gospodarka, spo³eczeñstwo
i œrodowisko naturalne.

4. Podsumowanie
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju, zapocz¹tkowana w 1972 r., jest nadal
aktualna. Jej cele opracowane na forum miêdzynarodowym s¹ ponadczasowe
i ogólnie obowi¹zuj¹ce. Trudnoœci nastrêcza jednak¿e poprawnoœæ t³umaczenia
samego terminu sustainable development. W artykule wykazano ró¿norodnoœæ
t³umaczenia pojêcia sustainable development na jêzyk polski. Uwzglêdniaj¹c
ca³okszta³t rozwa¿añ, za w³aœciwe uznaje siê przyjêcie terminu „rozwój zrównowa¿ony” (zrównowa¿ony rozwój) jako t³umaczenia dominuj¹cego w polskiej
nomenklaturze. Celem zrównowa¿onego rozwoju winno byæ osi¹ganie rozwoju
gospodarczego, znajduj¹ce odzwierciedlenie w poprawie jakoœci ¿ycia spo³eczeñstwa w perspektywie d³ugookresowej.
Na jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa maj¹ wp³yw osi¹gniêcia techniczne i technologiczne, ale przede wszystkim dostêp do zasobów œrodowiska naturalnego
warunkuj¹cych zaspokojenie podstawowych potrzeb cz³owieka. Dlatego te¿
24

25

B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii œrodowiska i zasobów naturalnych.
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 230–232.
Termin rozwój zrównowa¿ony zosta³ przyjêty w: Konstytucji RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŸn.
zm.), Ustawie Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150) oraz wielu innych dokumentach rz¹dowych i samorz¹dowych.
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rozwój gospodarczy i spo³eczny powinien byæ osi¹gany przy zapewnieniu
trwa³oœci œrodowiska naturalnego w wyniku podejmowania dzia³añ s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska i bioró¿norodnoœci, unikaniu nieodwracalnych zniszczeñ
w œrodowisku i przyrodzie. Dba³oœæ o œrodowisko naturalne jest dla rozwoju
spo³eczno-gospodarczego bezwzglêdnie potrzebna.
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THE ESSENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(Summary)
The idea of sustainable development has evolved over time. The precursors of sustainable development concept were the creators of classical economics: D. Ricardo,
T. Malthus, J.S. Mill. However, the international debate on the importance of environ-
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mental resources impact on social and economic development of the world and new
social-economic order known as sustainable development, started U'Thanta – The UN
Secretart General. This article’s objective is to present, basing on the selected documents
and attitudes, substantive changes in the concept of sustainable development and to
demonstrate the difficulty of direct translation of the concept of sustainable development
into Polish.
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ZNACZENIE ¯EGLUGI MORSKIEJ BLISKIEGO ZASIÊGU
DLA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU TRANSPORTU

1. Wprowadzenie
Idea zrównowa¿onego rozwoju transportu sta³a siê nierozerwalnym elementem polityki Unii Europejskiej. Du¿y nacisk k³adzie siê w niej na rozwój ga³êzi
transportu przyjaznych œrodowisku naturalnemu. Dlatego ¿egluga morska bliskiego zasiêgu znalaz³a siê w centrum zainteresowania decydentów w kontekœcie rozwi¹zywania europejskich problemów transportowych, szczególnie pod
k¹tem wdra¿ania idei zrównowa¿onego rozwoju.
Rozwój ¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu stwarza alternatywê dla przewozów transportem samochodowym, zmniejszaj¹c tym samym kongestiê na drogach oraz przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa.
Jednak presja na ograniczanie negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko mo¿e obni¿aæ tak¿e konkurencyjnoœæ ¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu ze
wzglêdu na szereg restrykcyjnych i kosztownych ograniczeñ zwi¹zanych z redukcj¹ tlenków siarki. Celem artyku³u jest pokazanie problemów ¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu w œwietle ograniczeñ wynikaj¹cych z idei zrównowa¿onego rozwoju transportu.

2. Zrównowa¿ony rozwój transportu w UE
Idea zrównowa¿onego rozwoju transportu d¹¿y do zwiêkszenia efektywnoœci transportu oraz zmiany kierunków jego ewolucji dotychczas niezgodnych
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju1.
1

A. Skala-PoŸniak, Ocena zaawansowania procesu równowa¿enia rozwoju transportu w Unii Europejskiej,
„Problemy Ekonomiki Transportu” 2005, nr 1–2, s. 43.
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Znalaz³o to odzwierciedlenie w najwa¿niejszych dokumentach Wspólnoty,
w których podkreœla siê koniecznoœæ rozwoju ga³êzi transportu przyjaznych œrodowisku, przy równoczesnym ograniczaniu ekspansji transportu samochodowego. Polityka transportowa przedstawiona w Bia³ej Ksiêdze z 2001 r. nie przynios³a oczekiwanych rezultatów, gdy¿ rozwój systemów transportowych nie
nastêpowa³ zgodnie z poszanowaniem zasad zrównowa¿onego rozwoju,
a obecnie do najwa¿niejszych problemów nale¿y uzale¿nienie transportu od
ropy, a co za tym idzie – wzrost emisji CO2. Dlatego konieczne sta³o siê jej zrewidowanie i okreœlenie na nowo. Nast¹pi³o to w 2011 r., kiedy Komisja Europejska
og³osi³a kolejn¹ – Bia³¹ Ksiêgê „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu”2. Przedstawiono w niej wizjê i strategiê konkurencyjnego i zrównowa¿onego systemu transportu do 2050 r. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na obni¿enie emisji gazów cieplarnianych o 60% przy jednoczesnym
zapewnieniu mo¿liwoœci rozwoju transportu i mobilnoœci. Wymieniono w niej
równie¿ 10 celów niezbêdnych dla stworzenia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu. Wœród nich najistotniejsze z punktu widzenia
transportu morskiego s¹:
– ograniczenie emisji o 40%, a nawet o 50% do 2050 r.,
– przeniesienie do 2030 r. 30% przewozów towarów z transportu samochodowego wykonywanych powy¿ej 300 km na inne ga³êzie transportu, a do 2050 r.
nawet ponad 50% tego typu przewozów,
– zagwarantowanie wa¿niejszym portom morskim do 2050 r. dobrych
po³¹czeñ z transportem kolejowym, a w miarê mo¿liwoœci tak¿e z transportem wodnym œródl¹dowym.
W zwi¹zku z tym transport morski powinien odgrywaæ wa¿n¹ rolê w rozwoju systemu transportowego UE zgodnego z za³o¿eniami zrównowa¿onego rozwoju.

3. ¯egluga morska bliskiego zasiêgu jako element realizacji
za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju transportu
Koniecznoœæ wdra¿ania idei zrównowa¿onego rozwoju transportu w UE powoduje, ¿e Komisja Europejska silnie popiera rozwój ga³êzi transportu, które s¹
bardziej przyjazne dla œrodowiska, m.in. transport morski. Ma to doprowadziæ
do zmiany rozk³adu popytu na us³ugi transportowe, a w konsekwencji równie¿
do zmiany struktury ga³êziowej przewozów w lepszym stopniu odzwierciedlaj¹cej zasady zrównowa¿onego rozwoju transportu. W zwi¹zku z tym UE
2

White Paper. Roadmap to a single European transport area – Towards a competitive and resource efficient
transport system, European Commission, Brussels 28.03.2011, COM(2011) 144 final.
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zmierza do internalizacji kosztów zewnêtrznych transportu poprzez okreœlenie
poziomu degradacji œrodowiska zwi¹zanego z transportem, a nastêpnie formu³owania procedur przerzucania tych kosztów na podmioty je wytwarzaj¹ce.
Do kosztów zewnêtrznych transportu zaliczane s¹ koszty ha³asu, zanieczyszczeñ, kongestii, terenoch³onnoœci infrastruktury, a tak¿e koszty zwi¹zane z klimatem. Koszty zewnêtrzne s¹ trudne do wyliczenia, niemniej s¹ szacowane
przez ró¿nych ekspertów. Chocia¿ w niektórych przypadkach doœæ istotnie siê
ró¿ni¹, zawsze prowadz¹ do wniosków, ¿e transport wodny (morski i œródl¹dowy) charakteryzuje siê najni¿szymi kosztami zewnêtrznymi spoœród wszystkich ga³êzi transportu. Wed³ug wyliczeñ ekspertów koszt transportu morskiego
wynosi poni¿ej 4 euro na 1000 tkm i stanowi jedn¹ szóst¹ kosztów transportu
samochodowego, jedn¹ trzeci¹ – kolejowego i nieznaczn¹ czêœæ lotniczego.
Wp³ywa to m.in. na ni¿sz¹ energoch³onnoœæ transportu morskiego i wodnego
œródl¹dowego dziêki czemu przy wykorzystaniu mocy 1 KM mo¿na przewieŸæ
4000 kg ³adunku statkiem rzecznym, 500 kg drog¹ morsk¹ i tylko 150 kg transportem samochodowym3.
Transport wodny jest równie¿ najbardziej przyjazny dla œrodowiska naturalnego pod wzglêdem zu¿ycia energii i emisji zanieczyszczeñ. Dlatego te¿ ¿egluga morska bliskiego zasiêgu jako alternatywa dla transportu samochodowego
w UE mo¿e pomóc w osi¹gniêciu celów zwi¹zanych z redukcj¹ emisji dwutlenku wêgla. Obecnie wszystkie ga³êzie transportu s¹ odpowiedzialne za oko³o
jedn¹ trzeci¹ ca³kowitej emisji CO2 w UE, w tym transport samochodowy – 71%
tej wielkoœci, morski – 14%, lotniczy – 12%, a pozosta³e ga³êzie – 3%4. Faktem negatywnie wp³ywaj¹cym na postrzeganie transportu wodnego w kontekœcie emisji zanieczyszczeñ jest jednak poziom emisji dwutlenku siarki, który powinien
zostaæ zredukowany. Mimo to œrodki transportu morskiego s¹ najbardziej efektywne w przewozach ³adunków, co ilustruje rysunek 1.
Transport morski charakteryzuje siê tak¿e szeregiem innych walorów, np. niskimi nak³adami na infrastrukturê transportow¹, które w przypadku transportu
morskiego stanowi¹ zaledwie 3–4% nak³adów na infrastrukturê transportu
l¹dowego. Ponadto infrastruktura transportu morskiego zajmuje znacznie
mniejsz¹ powierzchniê w porównaniu z transportem samochodowym czy kolejowym. Podsumowuj¹c, transport morski charakteryzuje siê mniejszymi kosztami zewnêtrznymi ni¿ inne ga³êzie transportu, szczególnie transport samochodowy i kolejowy, g³ównie ze wzglêdu na zerowe lub niewielkie koszty zwi¹zane z:
– wypadkami,
– ha³asem,
3

4

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system, Commission
of the European Communities, Brussels 04.02.2002, COM(2002)54 final, s. 32.
EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2012, Eurostat, European Commission, Luxemburg
2012, s. 128.
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– emisj¹ zanieczyszczeñ, szczególnie w odniesieniu do gleby i wody,
– terenoch³onnoœci¹,
– kongesti¹5.
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Rysunek 1. Odleg³oœci pokonywane przez ró¿ne œrodki transportu przy przewozie 1 tony
³adunku i emisji 1 kg CO
 ród³o: Danish Shipping Statistics – May 2011, Danish Shipowners Association, Copenhagen 2011, s. 22.

Interesuj¹ce jest równie¿ porównanie kosztów pracoch³onnoœci transportu
morskiego z innymi ga³êziami transportu. Koszty te mo¿na wyliczyæ jako obroty
w stosunku do wielkoœci pracy przewozowej wykonanej przez poszczególne
ga³êzie. Wyliczona w ten sposób wartoœæ wykazuje, ¿e koszt jednego tkm
w transporcie morskim wynosi tylko 0,06 euro i jest ponad 2,5 razy ni¿szy ni¿
w transporcie samochodowym i trzykrotnie ni¿szy ni¿ w transporcie kolejowym
(rys. 2).
Wiele argumentów wskazuje zatem na to, ¿e przewozy ³adunków transportem morskim s¹ znacznie tañsze ni¿ transportem kolejowym lub samochodowym, dziêki czemu roœnie jego znaczenie dla zrównowa¿onego rozwoju
transportu w UE. Dlatego ¿egluga morska bliskiego zasiêgu, która wykonuje
przewozy g³ównie w wymiarze wewn¹trzeuropejskim, mo¿e odegraæ znaczn¹
rolê w tworzeniu zrównowa¿onego systemu transportowego.
5

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, R. Rydzkowski, Transport wodny œródl¹dowy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2007, s. 27.
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 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: EU Transport in Figures. Statistical Pocketbook 2012, Eurostat, European Commission, Luxemburg 2012, s. 26, 36.

3. Rola transportu morskiego w przewozach ³adunków w UE
Znaczna czêœæ przewozów towarowych wewn¹trz Wspólnoty odbywa siê
transportem morskim. Wielkoœæ ca³kowitych przewozów towarowych transportem morskim w UE-27 w 2009 r. wynosi³a 3,4 mld ton i by³a mniejsza ni¿ rok
wczeœniej o 12,1%. Najwiêkszy udzia³ w tych przewozach mia³a Wielka Brytania
– 14,5% (501 mln ton – spadek o 10,9% w stosunku do 2008 r.), Holandia – 14%
(483 mln ton – spadek o 8,9%) i W³ochy – 13,6% (470 mln ton – spadek o 10,6%)6.
Jednak w 2010 r. przewozy znów wzros³y o oko³o 6%, osi¹gaj¹c wielkoœæ 3,6 mld
ton7.
Transport morski w niektórych krajach UE w przewa¿aj¹cej czêœci realizowany jest w ramach przewozów ¿eglug¹ morsk¹ bliskiego zasiêgu, np. w Danii,
Estonii, Grecji, Litwie, £otwie, Polsce, Finlandii czy Szwecji. W innych krajach,
takich jak: Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, W³ochy, Holandia czy Wielka
Brytania przewozy ¿eglug¹ morsk¹ bliskiego zasiêgu równie¿ stanowi¹ wiêkszoœæ wszystkich przewozów morskich mimo znacznego udzia³u przewozów
miêdzykontynentalnych8.
Najwiêksze nasilenie przewozów morskich bliskiego zasiêgu w Europie wystêpuje na Morzu Œródziemnym (28% udzia³u w przewozach ¿eglugi morskiej
bliskiego zasiêgu) oraz na Morzu Pó³nocnym (prawie 27%). Przep³yw towarów
na Morzu Ba³tyckim koncentruje siê w pó³nocno-zachodniej jego czêœci, gdy¿
6

7

8

Energy, Transport and Environment Indicators, 2011 edition, Eurostat, European Commission, Luxembourg 2011, s. 116.
V. Lund, The Netherlands emerged as the largest maritime freight country in the EU. Maritime ports freight and passenger statistics 2010, „Statistics in Focus. Transport” 2012, nr 12, Eurostat, s. 1.
Maritime transport statistics – short sea shipping of goods, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
(dostêp: 05.01.2012).

24

Anna Jêdrzejewska

najwiêksz¹ wymianê towarow¹ drog¹ morsk¹ posiada Szwecja, w tym g³ównie
z Niemcami, Dani¹, Finlandi¹ i Norwegi¹. Inna du¿a koncentracja po³¹czeñ wystêpuje pomiêdzy Szwecj¹, Finlandi¹ i Estoni¹ i s¹ to g³ównie po³¹czenia promowe9.
Pomimo œwiatowego kryzysu ros³y przewozy kontenerów ¿eglug¹ morsk¹
bliskiego zasiêgu, która stanowi 60% ¿eglugi morskiej UE. W 2008 r. ¿eglug¹
morsk¹ bliskiego zasiêgu w UE-27 przewieziono 218 mln ton ³adunków w kontenerach (o 0,7% wiêcej ni¿ w roku poprzednim w tonach i o 1,7% wiêcej
w TEU), co stanowi³o 12% wszystkich ³adunków przewiezionych ¿eglug¹
morsk¹ bliskiego zasiêgu10.
W 2010 r. udzia³ transportu morskiego w pracy przewozowej transportu towarowego w UE-27 wynosi³ 36,9% – o 8,9% mniej ni¿ transportu samochodowego. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e od 1995 r. udzia³ transportu morskiego w ca³oœci
przewozów towarowych spad³ o 0,6% (z 37,5%), natomiast udzia³ transportu
samochodowego wzrós³ o 3,7% (z 42,1%). Wzrost wielkoœci przewozów niekoniecznie musi oznaczaæ wzrost udzia³u tej ga³êzi transportu, gdy¿ wielkoœæ
przewozów transportem samochodowym w tym czasie wzros³a jeszcze bardziej. Jednak systematyczny wzrost wielkoœci przewozów oraz pracy przewozowej transportu morskiego wskazuje na rozwój tej ga³êzi transportu w UE.
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G. Amerini, Sea Shipping of goods 2008, „Data in Focus. Transport” 2010, nr 26, s. 2.
Ibidem, s. 1, 4, 7.

Znaczenie ¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu dla zrównowa¿onego rozwoju transportu

25

Dynamika przewozów towarowych transportem morskim (w tkm) w stosunku do 1995 r. mia³a tendencjê wzrostow¹ a¿ do 2007 r., kiedy wynios³a prawie
35%, po czym w kolejnych dwóch latach gwa³townie spad³a, osi¹gaj¹c w 2009 r.
poziom z 2001 r. (17%). By³o to oczywiœcie odzwierciedleniem œwiatowego kryzysu. W 2010 r. nast¹pi³o o¿ywienie transportu morskiego, w którym przewozy
towarów wzros³y o ponad 25% (rys. 3). Porównuj¹c dynamikê wzrostu transportu morskiego z innymi ga³êziami transportu, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e praca przewozowa transportem morskim w UE w latach 1995–2010 wzros³a o 23,5% i by³
to trzeci po transporcie samochodowym (wzrost o 36,2%) i lotniczym (wzrost
o 27,4%) wynik wœród wszystkich ga³êzi transportu11.
Przedstawione dane statystyczne wskazuj¹, i¿ transport morski pe³ni wa¿n¹
rolê w europejskim systemie transportowym.

4. Zagro¿enia dla konkurencyjnoœci ¿eglugi morskiej bliskiego
zasiêgu
D¹¿enie do ograniczenia negatywnego wp³ywu transportu morskiego na
œrodowisko mo¿e zmniejszaæ jego konkurencyjnoœæ w stosunku do innych
ga³êzi. Coraz czêœciej przepisy miêdzynarodowe wywieraj¹ presjê na ograniczanie emisji tlenków siarki w transporcie morskim, co powoduje wzrost jego kosztów. Jest to zwi¹zane m.in. z koniecznoœci¹ u¿ywania do napêdu statków paliw lepszej jakoœci (a wiêc i dro¿szych), stosowania dodatkowych urz¹dzeñ
ograniczaj¹cych emisjê (np. katalizatorów) lub stosowania nowej generacji silników (o mniejszym spalaniu lub zasilanych np. paliwem LNG).
Przyk³adem mog¹ byæ przepisy UE, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2010 r. Dotycz¹ one zawartoœci siarki w paliwie, której poziom nie mo¿e przekraczaæ 0,1% na terenie portów oraz kana³ów na obszarze UE. Dodatkowo Morze Ba³tyckie i Pó³nocne (czyli tam, gdzie odbywa siê g³ównie ¿egluga morska
bliskiego zasiêgu) zosta³y uznane przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹
(IMO) za obszar kontroli siarki (SECA) i w zwi¹zku z tym od 1 lipca 2010 r. poziom siarki w paliwie na ca³ym tym obszarze nie mo¿e przekraczaæ 1%.
Takie wymagania nie s¹ obojêtne dla bud¿etów armatorskich, gdy¿ cena paliwa o niskiej zawartoœci siarki (LSMGO – 0,1%) jest znacznie wy¿sza ni¿ cena
tradycyjnego paliwa ¿eglugowego (IFO 380). W sierpniu 2011 r. ró¿nica ta wynosi³a oko³o 60%12, natomiast w czerwcu 2012 r. – oko³o 47%13.

11
12

13

Ibidem, s. 36.
M. Klopott, Zielona ¿egluga na Ba³tyku – wyzwania proœrodowiskowe a konkurencyjnoœæ ¿eglugi, „Logistyka” 2011, nr 6, http://www.czasopismologistyka.pl (dostêp: 15.06.2012), s. 4243.
Bunker World, http://www.bunkerworld.com (dostêp: 15.06.2012).
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Od 1 stycznia 2015 r. zostan¹ wprowadzone dalsze obostrzenia dotycz¹ce zawartoœci siarki w paliwie na obszarach SECA, gdzie maksymalny poziom zostanie obni¿ony nawet do 0,1%14, co bêdzie oznacza³o dodatkowe koszty ze wzglêdu na koniecznoœæ instalacji wysokiej jakoœci katalizatorów lub przejœcie na
zupe³nie inny rodzaj zasilania np. LNG. To rozwi¹zanie by³oby na pewno najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony powietrza, jednak obecnie – dopóki nie
bêdzie wystarczaj¹cej iloœci punktów dystrybucji gazów LNG oraz dopóki to
rozwi¹zanie siê nie upowszechni – doœæ drogie. Aktualnie technologia silników
LNG jest ci¹gle rozwijana, a na Morzu Ba³tyckim i Pó³nocnym s¹ ju¿ eksploatowane jednostki z takim napêdem.
Szacuje siê, ¿e koszty dla ¿eglugi morskiej bliskiego zasiêgu z powodu przepisów dotycz¹cych ograniczenia emisji CO2 i SO2 wzrosn¹ o oko³o:
– 10% dla ma³ych statków typu ro-pax,
– 17% dla du¿ych statków typu ro-pax,
– 27% dla statków ro-ro,
– 40% dla kontenerowców15.
Taka ró¿nica spowodowana jest przede wszystkim struktur¹ kosztów poszczególnych typów statków, gdy¿ udzia³ kosztów paliwa w ca³kowitych kosztach siêga od oko³o 20% w przypadku ma³ych statków typu ro-pax do nawet
55% w przypadku kontenerowców16.
Armatorzy statków ¿eglugi morskiej musz¹ tak¿e sprostaæ innym zmieniaj¹cym siê wymaganiom przepisów miêdzynarodowych, m.in. IMO, szczególnie dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Wiele z nich niesie za sob¹ kosztowne inwestycje na istniej¹cych statkach.
Obci¹¿anie transportu morskiego dodatkowymi kosztami obni¿a konkurencyjnoœæ tej ga³êzi transportu, a tym samym wp³ywa negatywnie na realizacjê
polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu.

5. Podsumowanie
Jednym z najwa¿niejszych zadañ wspólnej polityki transportowej UE jest
ograniczanie uci¹¿liwoœci ekologicznej transportu dla œrodowiska. Najlepiej
wywi¹zuje siê z tego ¿egluga morska bliskiego zasiêgu, spe³niaj¹c wszystkie najwa¿niejsze cele, tj. odci¹¿aj¹c europejskie l¹dowe sieci transportowe, szczególnie przepe³nione drogi, przyczyniaj¹c siê tym samym do zwiêkszania bezpieczeñstwa, zmniejszania degradacyjnego wp³ywu transportu na œrodowisko,
a jednoczeœnie obni¿ania œredniego jednostkowego kosztu transportu wewn¹trz14
15

16

Greener shipping in the Baltic Sea, DNV, Hovik, June 2010, s. 5.
COMPASS The Competitiveness of European Short-sea freight shipping compared with road and rail transport. Final report, European Commission DG Environment, Transport & Mobility Leuven 2010, s. 88.
Ibidem, s. 88.
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europejskiego. Jednak obci¹¿enia transportu morskiego zwi¹zane z drastycznym ograniczaniem emisji tlenków siarki mog¹ wp³ywaæ negatywnie na jej konkurencyjnoœæ w stosunku do innych ga³êzi transportu, a tym samym na realizacjê za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju transportu.
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THE IMPORTANCE OF SHORT SEA SHIPPING
FOR A SUSTAINABLE TRANSPORT
(Summary)
The idea of sustainable transport has become an important part of European Union
policy. Strong emphasis is placed on the development of the environmentally friendly
modes of transport. Therefore, short sea shipping was the focus of policy makers in the
context of the European solving transport problems, especially with regard to the
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implementation of sustainable development. The development of short sea shipping
provides an alternative to road transport in many European relations, thus reducing
congestion and contributing to enhanced safety. However, the shipping charge related to
a drastic reduction of emissions of sulfur oxides can affect its competitiveness against
other modes of transport, and thus the implementation of sustainable transport
objectives.
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CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE NA POPYT NA PRZEWOZY
DROGAMI WODNYMI ŒRÓDL¥DOWYMI

1. Wprowadzenie
Ka¿da ga³¹Ÿ transportu ró¿ni siê od pozosta³ych cechami, które wp³ywaj¹ zarówno na strukturê i wielkoœæ popytu na jej us³ugi, jak i na poda¿, a tym samym
na rolê danej ga³êzi w obs³udze potrzeb przewozowych. Rozwój transportu i towarzysz¹ce mu zmiany technologii przewozu z jednej strony, a rozwój gospodarczy i bêd¹ce jego efektem zmiany wielkoœci i struktury potrzeb przewozowych z drugiej, s¹ przyczyn¹ zachodz¹cych na przestrzeni lat zmian zarówno
po stronie popytu, jak i po stronie poda¿y us³ug przewozowych. Zmieniaj¹ siê
postulaty przewozowe, a postêp techniczny, technologiczny i organizacyjny powoduje, i¿ w³aœciwoœci ró¿nych ga³êzi transportu ulegaj¹ modyfikacji. Jednoczeœnie zmieniaj¹ siê ogólnogospodarcze i spo³eczne kryteria wyboru kierunków
rozwoju transportu. Celem artyku³u jest analiza czynników, jakie wspó³czeœnie
kszta³tuj¹ popyt na przewozy drogami wodnymi œródl¹dowymi.

2. Tendencje zmian popytu na przewozy ³adunków i pasa¿erów
Popyt na przewozy transportem wodnym œródl¹dowym uzale¿niony jest od
wielu czynników, które bêd¹ wyznacza³y kolejno:
– tendencje zmian w zakresie popytu na przewozy ³adunków i pasa¿erów,
– zmiany struktury ga³êziowej przewozów, a zw³aszcza roli transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze potrzeb przewozowych,
– warunki nawigacyjne na drodze wodnej (rys. 1).
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Prognozy popytu na transport ³adunków i pasa¿erów

Struktura ga³êziowa systemów transportowych

Rola transportu wodnego
œródl¹dowego w przewozach

Warunki nawigacyjne na drodze wodnej

Popyt na przewozy drog¹ wodn¹

Rysunek 1. Uwarunkowania ogólnogospodarcze i transportowe popytu na przewozy
drog¹ wodn¹
 ród³o: Opracowanie w³asne.

Pierwszy z czynników, miêdzy innymi w zwi¹zku z globalizacj¹, wykazuje
wyraŸne tendencje wzrostowe. Wed³ug najnowszych szacunków popyt na
przewozy ³adunków w latach 2005–2020 wzroœnie o 20%1. Przewiduje siê, ¿e
wzrost potrzeb przewozowych w zakresie przewozów ³adunków do 2030 r. wyniesie 40%, zaœ do 2050 r. – ponad 80%.
Podobne s¹ tendencje w przewozach pasa¿erskich. Wzrost stopy ¿yciowej,
towarzysz¹cy mu wzrost ruchliwoœci ludnoœci i rozwój turystyki spowodowa³y
wzrost zapotrzebowania na przewozy na du¿e odleg³oœci, zaœ rozwój budownictwa mieszkaniowego na obrze¿ach miast poci¹gn¹³ za sob¹ wzrost potrzeb przewozowych w zakresie komunikacji miejskiej oraz czêsto wyd³u¿enie przeciêtnej
odleg³oœci tego typu przewozów. Ruch pasa¿erski ma siê nasiliæ w nieco mniejszym stopniu ni¿ towarowy: o 34% do 2030 r. i o 51% do 2050 r.2
Rosn¹cy popyt zarówno na przewozy ³adunków, jak i pasa¿erów stawia
nowe wyzwania przed transportem i gospodark¹. Wyzwania te to koniecznoœæ
dostosowania siê systemu transportowego do nowych potrzeb, ale tak¿e zmiany
maj¹ce na celu zapewnienie zgodnoœci kierunków dzia³añ w transporcie ze
wspó³czesnymi standardami spo³eczno-gospodarczymi.
Z punktu widzenia badania popytu na przewozy drogami wodnymi
œródl¹dowymi prognozy te traktowane mog¹ byæ jako ogólne okolicznoœci
sprzyjaj¹ce powstawaniu/wzrostowi popytu. Oznaczaj¹ one koniecznoœæ po-

1

2

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego w sprawie zrównowa¿onego rozwoju
polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przysz³ej prezydencji
polskiej). Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny TEN/446 Zrównowa¿ony rozwój polityki
transportowej UE i sieci TEN-T, Bruksela, 15 czerwca 2011.
Transport 2050: The major challenges, the key measures, Memo, Brussels 11/197/2011.
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szukiwania nowych sposobów zaspokajania potrzeb przewozowych, bowiem
transport w swoim dotychczasowym kszta³cie nie bêdzie w stanie sprostaæ tak
znacznemu wzrostowi potrzeb.

3. Rola transportu wodnego œródl¹dowego w obs³udze potrzeb
przewozowych
Sposób zaspokojenia rosn¹cych potrzeb i udzia³ transportu wodnego
œródl¹dowego w ich obs³udze jest uzale¿niony od:
– specyfiki poszczególnych ga³êzi oraz
– preferencji polityki gospodarczej i transportowej.
Ka¿da ga³¹Ÿ transportu ró¿ni siê od pozosta³ych cechami, które wp³ywaj¹ zarówno na strukturê popytu na jej us³ugi, jak i na poda¿, a tym samym miejsce
danej ga³êzi w systemie transportowym.
Rozwój transportu i towarzysz¹ce mu zmiany technologii przewozu z jednej
strony, a rozwój gospodarczy i bêd¹ce jego efektem zmiany wielkoœci i struktury
potrzeb przewozowych z drugiej strony s¹ przyczyn¹ zachodz¹cych na przestrzeni lat zmian zarówno po stronie popytu, jak i poda¿y us³ug przewozowych.
W zale¿noœci od warunków zmieniaj¹ siê postulaty przewozowe, a postêp
techniczny, technologiczny i organizacyjny powoduj¹, i¿ w³aœciwoœci ró¿nych
ga³êzi ulegaj¹ przeobra¿eniom. Jednoczeœnie zmieniaj¹ siê ogólnogospodarcze
czy spo³eczne kryteria wyboru kierunków rozwoju transportu. St¹d te¿ i rola
transportu wodnego œródl¹dowego w systemie transportowym ulega zmianom
w ró¿nych okresach, od dominuj¹cej, poprzez zmniejszaj¹c¹ siê, do wyraŸnie
ustabilizowanej z tendencj¹ wzrostow¹ w wybranych relacjach przewozowych.
Cechy okreœlaj¹ce specyfikê ¿eglugi œródl¹dowej, które wp³ywaj¹ na jej
konkurencyjnoœæ i tym samym rolê w obs³udze potrzeb przewozowych mo¿na
podzieliæ na dwie grupy – czynniki o oddzia³ywaniu bezpoœrednim i poœrednim.
Do grupy czynników bezpoœrednich nale¿¹ koszty transportu oraz w³aœciwoœci tej ga³êzi, a œciœlej cechy specyficzne taboru i sieci transportowej, które
wp³ywaj¹ na sferê zastosowania i tym samym na wielkoœæ popytu ci¹¿¹cego do
tej ga³êzi transportu.
Do grupy czynników poœrednich mo¿na zaliczyæ:
– nak³ady niezbêdne na rozwój i funkcjonowanie tej ga³êzi,
– zu¿ycie zasobów naturalnych i wp³yw na œrodowisko oraz
– powi¹zanie z gospodark¹ wodn¹.
Czynniki te oddzia³uj¹ na koszty transportu oraz kierunki polityki transportowej, od której uzale¿niona jest poda¿ us³ug transportowych i stopieñ nowoczesnoœci infrastruktury i taboru, a wiêc równie¿ jej w³aœciwoœci w danych wa-
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runkach. Te natomiast, jak wspomniano, wp³ywaj¹ na wielkoœæ i strukturê popytu (rys. 2).
W³aœciwoœci ka¿dej ga³êzi transportu, a œciœlej cechy specyficzne sieci transportowej i taboru, s¹ czynnikami wp³ywaj¹cymi w istotny sposób na strukturê
popytu i tym samym na jego wielkoœæ.

Rysunek 2. Czynniki determinuj¹ce rolê ¿eglugi œródl¹dowej w obs³udze potrzeb przewozowych
 ród³o: Opracowanie w³asne.

Nak³ady niezbêdne na rozwój i funkcjonowanie danej ga³êzi transportu
wp³ywaj¹ zarówno na popyt, lecz w sposób poœredni, jak i na poda¿. Przede
wszystkim nale¿¹ one do istotnych czynników decyduj¹cych o wyborze kierunków polityki transportowej, w tym polityki inwestycyjnej, od której uzale¿niona
jest poda¿ us³ug transportowych oraz stopieñ nowoczesnoœci elementów
sk³adowych ga³êzi transportu, a wiêc równie¿ ich w³aœciwoœci w danych warunkach. Te natomiast, jak wspomniano, wp³ywaj¹ na wielkoœæ i strukturê popytu.
Popyt kszta³towany jest równie¿ przez ceny us³ug transportowych, które z kolei
zwi¹zane s¹ z kosztami.
W dobie ograniczonoœci zasobów do rangi naczelnych kryteriów wyboru kierunków rozwoju transportu urasta zu¿ycie zasobów naturalnych oraz oddzia³ywanie na œrodowisko. Dlatego te¿ czynniki te wp³ywaæ bêd¹ w coraz silniejszy sposób na strukturê ga³êziow¹ systemu transportowego (jak równie¿ na
kierunki postêpu technicznego w ró¿nych ga³êziach transportu) poprzez politykê inwestycyjn¹ kszta³tuj¹c¹ poda¿ us³ug transportowych poszczególnych
ga³êzi.
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Powi¹zania transportu wodnego œródl¹dowego z gospodark¹ wodn¹ oddzia³uj¹ na wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych i kosztów utrzymania dróg
wodnych i tym samym zarówno na poda¿ us³ug, jak i na popyt; s¹ ponadto dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na politykê inwestycyjn¹.
Wymienione czynniki s¹ wzajemnie ze sob¹ powi¹zane i od siebie uzale¿nione, co powoduje, i¿ zmiany w jednej z grup wywo³uj¹ reakcjê ³añcuchow¹.
Przyczynia siê to do pewnego zró¿nicowania poszczególnych cech w krajach
o ró¿nym stopniu rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego.
Preferencje wspó³czesnej polityki gospodarczej to przede wszystkim rozwój zrównowa¿ony. Integralnym elementem polityki gospodarczej jest polityka
zrównowa¿onego rozwoju transportu. Transport jest istotnym elementem europejskiej gospodarki. Na sektor transportu (us³ugi oraz produkcjê œrodków transportu) przypada oko³o 5% unijnego PKB, sektor ten zatrudnia 10 mln osób
w UE3. Niestety ten dzia³ gospodarki odpowiedzialny jest te¿ za straty zwi¹zane
z jego silnym degradacyjnym wp³ywem na œrodowisko i licznymi nieprawid³owoœciami w jego rozwoju, utrudniaj¹cymi zaspokojenie rosn¹cych potrzeb
przewozowych.
Dlatego te¿ jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest zrównowa¿ony rozwój transportu, uwzglêdniaj¹cy ekonomiczn¹ efektywnoœæ, ekologiczn¹ racjonalnoœæ i spo³eczn¹ zasadnoœæ (rys. 3).

Rysunek 3. Istota zrównowa¿onego rozwoju
 ród³o: Opracowanie w³asne.

W œwietle rosn¹cych potrzeb transportowych, w zwi¹zku z dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê wymian¹ handlow¹, coraz czêœciej podkreœlana jest potrzeba skoordynowania dzia³alnoœci poszczególnych ga³êzi transportu, która umo¿liwi³aby obni¿enie kosztów transportu, a zarazem negatywnego wp³ywu
transportu na œrodowisko naturalne. Kontynuacja dotychczasowych kierunków
3

Ibidem.
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i rozwoju transportu, preferuj¹cych wzrost udzia³u transportu samochodowego, prowadzi³aby do znacznego wzrostu kongestii i zanieczyszczenia, wywo³uj¹c tym samym powa¿ne utrudnienia w funkcjonowaniu systemu transportowego, ca³ej gospodarki, a tak¿e degradacjê œrodowiska. W tej sytuacji istnieje
koniecznoœæ podjêcia dzia³añ, które maj¹ na celu zapobie¿enie dalszej degradacji œrodowiska i ich spo³ecznym skutkom, polegaj¹cych na wspieraniu i promowaniu rozwoju ga³êzi bardziej przyjaznych dla œrodowiska. Transport wodny
œródl¹dowy, ze wzglêdu na liczne zalety, powinien w tym procesie odegraæ
istotn¹ rolê.
Transport wodny œródl¹dowy jest jedn¹ z najbardziej przyjaznych dla œrodowiska ga³êzi m.in. ze wzglêdu na:
– relatywnie ma³e zu¿ycie energii,
– nisk¹ emisjê zanieczyszczeñ powietrza,
– relatywnie niewielkie zanieczyszczenie wód,
– mo¿liwoœæ znacznego zmniejszenia kongestii na drogach w wyniku przejêcia
przewozów transportu samochodowego,
– ni¿sze koszty zewnêtrzne,
a jednoczeœnie jedn¹ z najtañszych.
Przewaga kosztowa transportu wodnego œródl¹dowego jest znaczna, choæ
bardzo zró¿nicowana, m.in. w zale¿noœci od:
– warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
– wielkoœci eksploatowanego taboru (przejœcie ze statków 750 t na 4400 t pozwala na redukcjê kosztów transportu z 30–40 EUR na 1000 tkm do 10–15
EUR na 1000 tkm),
– stopnia wykorzystania dróg wodnych,
– stosowanych sposobów wspierania tej ga³êzi ze wzglêdu na niskie koszty
zewnêtrzne,
– struktury asortymentowej i odleg³oœciowej przewozów.
Ró¿nice w energoch³onnoœci, emisji zanieczyszczeñ powietrza, terenoch³onnoœci, zagro¿eniu bezpieczeñstwa czy w kosztach zewnêtrznych miêdzy transportem wodnym œródl¹dowym a transportem samochodowym s¹ przynajmniej kilkukrotne, a w niektórych wypadkach nawet kilkudziesiêciokrotne.
Badania degradacyjnego wp³ywu ró¿nych ga³êzi transportu na œrodowisko
realizowane w ró¿nych warunkach (w zale¿noœci miêdzy innymi od wielkoœci
taboru i jego rozwi¹zañ technicznych, rodzaju ³adunku czy odleg³oœci przewozu) daj¹ odmienne wyniki, tym niemniej zawsze s¹ one korzystne dla transportu
wodnego œródl¹dowego. Inna jest jedynie skala tej przewagi.
Niewielki degradacyjny wp³yw transportu wodnego œródl¹dowego na œrodowisko znajduje odzwierciedlenie w niskich kosztach zewnêtrznych tej ga³êzi
transportu.
Koszty zewnêtrzne degradacyjnego wp³ywu transportu na œrodowisko (wypadków, ha³asu, zanieczyszczenia, zmian klimatycznych) s¹ znaczne i szacowa-
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ne przez European Environment Agency na 4% PKB w EU-15 do 14% PKB
w nowych krajach UE, nie licz¹c kosztów zajêcia terenu i kosztów kongestii4.
W poszczególnych ga³êziach transportu, wed³ug badañ unijnych, krañcowe koszty zewnêtrzne na 1000 tkm szacowane s¹ na:
– 24,12 euro w transporcie drogowym,
– 12,35 euro w transporcie kolejowym,
– poziomie nieprzekraczaj¹cym 5 euro w transporcie wodnym œródl¹dowym
(tab. 1).
Wed³ug badañ Planco koszty te s¹ podobne (rys. 4).
Tabela 1. Krañcowe koszty zewnêtrzne wg ga³êzi transportu (euro/1000 tkm)
Rodzaj kosztów

Transport
drogowy

Transport
kolejowy

Transport wodny
œródl¹dowy

¯egluga morska
bliskiego zasiêgu
(SSS)

Wypadki

5,44

1,46

0

0

Ha³as

2,138

3,45

0

0

Zanieczyszczenie

7,85

3,8

3

2

Klimat

0,79

0,5

nieistotne

nieistotne

Infrastruktura

2,45

2,9

1

mniej ni¿ 1,0

Kongestia

5,45

0,235

nieistotne

nieistotne

24,118

12,345

maksimum 5,0

maksimum 4,0

Razem

Ró¿nica kosztów w stosunku
do transportu drogowego

11,8  / 1000 tkm

ok. 19  / 1000 tkm ok. 20  / 1000 tkm

Koszty zewnêtrzne zaoszczêdzone
dziêki rezygnacji z przewozu transportem drogowym 1000 tkm

11,80 

19 

20 

Praca przewozowa pozwalaj¹ca zaoszczêdziæ 1  rezygnuj¹c z przewozu
transportem drogowym

85 tkm

52 tkm

50 tkm

 ród³o: Inland Navigation Flanders (www…binnenvaart.be).

Przejêcie czêœci przewozów samochodowych przez statki rzeczne w istotny
sposób mo¿e zmniejszyæ kongestiê na drogach, zw³aszcza w zat³oczonych rejonach zapleczy portów morskich, gdzie rozbudowa infrastruktury innych ga³êzi
napotyka barierê w postaci braku wolnych terenów, a drogi wodne dysponuj¹
znacznymi rezerwami przepustowoœci.
Rezerwy te to szansa na zaspokojenie rosn¹cych wraz z rozwojem gospodarczym potrzeb przewozowych.

4

Ten key transport and environment issues for policy markers, European Environment Agency, Copenhagen 2004, s. 23.
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Rysunek 4. Koszty zewnêtrzne generowane przez ró¿ne ga³êzie transportu ( -centy/tkm)
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Planco (2007).

Transport wodny œródl¹dowy jest integralnym elementem kompleksowej gospodarki wodnej. Harmonijny rozwój gospodarki wodnej wymaga wspó³dzia³ania wszystkich zainteresowanych i kompleksowego zagospodarowania dróg
wodnych, rozwi¹zuj¹cego problemy wielu dzia³ów gospodarki (transportu
wodnego œródl¹dowego, ochrony przeciwpowodziowej, zaspokojenia potrzeb
wodnych ludnoœci, rolnictwa i leœnictwa itp.).
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwój ¿eglugi œródl¹dowej w ró¿nych
sferach jej dzia³alnoœci jest istotnym elementem zrównowa¿onego rozwoju.
Spe³nia bowiem wszystkie kryteria takiego rozwoju:
– ekonomiczn¹ efektywnoœæ m.in. dziêki:
– zmniejszeniu kosztów transportu oraz kosztów zewnêtrznych transportu,
– zwiêkszeniu efektywnoœci kompleksowych inwestycji wodnych,
– zwiêkszeniu konkurencyjnoœci podmiotów gospodarczych poprzez rozwi¹zanie problemów transportowych,
– przyspieszeniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionów zaniedbanych dziêki rozwojowi turystyki wodnej,
– ekologiczn¹ racjonalnoœæ dziêki:
– zmniejszeniu degradacyjnego wp³ywu na œrodowisko,
– zmniejszeniu zagro¿enia bezpieczeñstwa w transporcie poprzez ograniczenie kongestii na drogach i wysoki poziom bezpieczeñstwa w ¿egludze
œródl¹dowej,
– korzystnemu wp³ywowi na samooczyszczanie wód,
– spo³eczn¹ zasadnoœæ dziêki:
– zwiêkszeniu stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych,
– poprawie jakoœci ¿ycia w miastach,
– ³agodzeniu problemów spo³ecznych w regionach s³abo rozwiniêtych.
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Zaniechanie rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego, a zw³aszcza
nieuwzglêdnianie potrzeb ¿eglugi w procesie zagospodarowania wód jest sprzeczne z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, mo¿e bowiem odebraæ przysz³ym pokoleniom szanse na osi¹gniêcie wspomnianych korzyœci w ró¿nych dziedzinach
gospodarki.

4. Rola dróg wodnych w rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej
Znaczna czêœæ czynników wp³ywaj¹cych na przewozy transportem wodnym
œródl¹dowym wynika ze specyfiki infrastruktury dróg wodnych lub te¿ jest œciœle z ni¹ zwi¹zana i od niej uzale¿niona. Zwi¹zki dróg wodnych z wszelkimi elementami procesu przewozowego w œródl¹dowym transporcie wodnym s¹ tak
silne, ¿e uwzglêdniaj¹c ich specyfikê, utrudniaj¹c¹ elastyczne dostosowanie
dróg do zmieniaj¹cych siê potrzeb, mo¿na stwierdziæ, i¿ s¹ one czynnikiem determinuj¹cym rozwój tej ga³êzi transportu.
Œródl¹dowe drogi wodne oddzia³uj¹ przede wszystkim na popyt (który uzale¿niony jest w znacznej mierze od uk³adu dróg wodnych i jego zgodnoœci
z ci¹gami ³adunków podatnych do przewozu ¿eglug¹ œródl¹dow¹), tabor (którego wielkoœæ, prêdkoœæ, rozwi¹zywania konstrukcyjne itp. uzale¿nione s¹ od jakoœci dróg wodnych) oraz na mo¿liwoœæ stosowania ¿eglugi ca³odobowej. Elementy te z kolei, kszta³tuj¹c zdolnoœæ przepustow¹ drogi wodnej oraz
technologie przewozu, wp³ywaj¹ na wielkoœæ oraz strukturê przewozów i tym
samym na koszt jednostkowy w ¿egludze œródl¹dowej (rys. 5).
Istotnym czynnikiem oddzia³uj¹cym na wysokoœæ kosztów jest zakres i struktura inwestycji infrastrukturalnych na drodze wodnej. Z kolei koszt jednostkowy odgrywa wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu wielkoœci oraz struktury popytu na
przewozy œródl¹dowymi drogami wodnymi. Tak wiêc, przedstawione czynniki
s¹ powi¹zane i wzajemnie siê warunkuj¹.
Specyfika œródl¹dowego transportu wodnego polega m.in. na tym, ¿e naturalny uk³ad dróg jest zasadniczym ograniczeniem mo¿liwoœci ich rozwoju
w sensie uk³adu przestrzennego. Oczywiœcie pewne zmiany naturalnego
uk³adu dróg wodnych dziêki budowie sztucznych kana³ów ¿eglugi s¹ mo¿liwe,
a nieraz nawet konieczne, jednak zasadnicza zmiana naturalnego uk³adu dróg
wodnych, jakkolwiek technicznie mo¿liwa, jest w wiêkszoœci przypadków nieop³acalna. Wszelkie zmiany dokonywane w tym zakresie s¹ zawsze korekt¹
b¹dŸ uzupe³nieniem sieci istniej¹cej.
Te cechy dróg wodnych œródl¹dowych powoduj¹, i¿ z regu³y ich d³ugoœæ,
a tak¿e gêstoœæ sieci jest, jak wspomniano, znacznie mniejsza ni¿ w innych
ga³êziach transportu. Dlatego te¿ o mo¿liwoœciach rozwoju œródl¹dowego transportu wodnego decyduje przede wszystkim nie d³ugoœæ i gêstoœæ sieci dróg, lecz
ich jakoœæ i uk³ad przestrzenny.

38

Krystyna Wojewódzka-Król

Warunki
naturalne

Inwestycje
infrastrukturalne

Warunki nawigacyjne

Dobowy
czas pracy

Flota
parametry

Przepustowoœæ
drogi wodnej

Technologie
przewozu

Wielkoœæ i struktura
przewozów

Uk³ad drogi wodnej

Koszt jednostkowy
przewozu

Rysunek 5. Wewn¹trzga³êziowe powi¹zania œródl¹dowych dróg wodnych
 ród³o: Opracowanie w³asne.

Uk³ad dróg wodnych rozpatrywany z punktu widzenia potrzeb przewozowych jest w wiêkszoœci krajów korzystny, co jest w znacznej mierze efektem roli
dróg wodnych w procesie zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja osadnictwa i produkcji nad drogami wodnymi sprzyja powstawaniu popytu i jest
niejednokrotnie przyczyn¹ zgodnoœci kierunków, przynajmniej czêœci, podstawowych potoków ³adunków z uk³adem dróg wodnych.
O jakoœci dróg wodnych decyduj¹ dwie grupy czynników. Pierwsza z nich to
czynniki wyznaczaj¹ce ¿eglug¹ przydatnoœæ drogi wodnej, a wiêc warunki naturalne rzek, które nie tyle decyduj¹ o mo¿liwoœci ¿eglugowego wykorzystania
drogi wodnej, ile raczej okreœlaj¹ zakres inwestycji infrastrukturalnych koniecznych dla rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej i tym samym wp³ywaj¹ na koszt budowy
oraz utrzymania drogi wodnej. Druga grupa to warunki nawigacyjne panuj¹ce
na drodze wodnej, bêd¹ce wypadkow¹ warunków naturalnych oraz zagospodarowania drogi wodnej.
Miêdzy drog¹ wodn¹ a popytem istniej¹ wzajemne zale¿noœci. Droga wodna o dobrych warunkach nawigacyjnych stymuluje rozwój gospodarczy, przy-
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ci¹ga inwestorów i tym samym wp³ywa korzystnie na wzrost popytu. Zjawisko
takie mog¹ wywo³aæ nawet wiarygodne plany zagospodarowania œródl¹dowej
drogi wodnej w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie oraz sam fakt zaakceptowania planów zagospodarowania drogi wodnej. Analogicznie brak takich planów, zaniedbanie infrastruktury œródl¹dowych dróg wodnych, zw³aszcza
d³ugotrwa³e, powoduje zjawisko przeciwne:
– odp³yw inwestorów lub brak nowych,
– odwrócenie siê potencjalnych klientów od drogi wodnej i przerzucenie na
us³ugi innych ga³êzi transportu,
– zmiany lokalizacji przedsiêbiorstw na korzystniejsze z punktu widzenia
po³¹czeñ transportowych innymi ga³êziami czy te¿
– niekorzystne dla dróg wodnych tendencje w lokalizacji przestrzennej przedsiêbiorstw.

5. Podsumowanie
Prognozowany wzrost popytu na przewozy ³adunków i pasa¿erów oraz preferencje polityki spo³eczno-gospodarczej w zakresie sposobów zaspokojenia
tego popytu stawiaj¹ transport wodny œródl¹dowy w korzystnej sytuacji jako
ga³¹Ÿ dysponuj¹c¹ rezerwami przepustowoœci, a jednoczenie spe³niaj¹c¹ wymagania zrównowa¿onego rozwoju. Jednak o tym jak¹ pozycjê zajmie transport
wodny œródl¹dowy w obs³udze rosn¹cego popytu zadecyduj¹ ostatecznie
œródl¹dowe drogi wodne, które, podobnie jak infrastruktura innych ga³êzi
transportu, bêd¹ musia³y spe³niæ wspó³czesne wymagania.
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FACTORS AFFECTING THE DEMAND
FOR INLAND WATERWAY TRANSPORT
(Summary)
Projected increase in demand for cargo and passengers, and preferences of socioeconomic policy on ways to meet that demand put inland waterways in a favorable posi-
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tion, as a branch possessing a reserve of capacity and fulfilling the requirements of sustainable development. But what the position of inland waterway transport will take will
decide the infrastructure of inland waterways, which, like other modes of transport infrastructure will have to meet modern requirements.
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BADANIA POPYTU NA PRZEWOZY £ADUNKÓW
TRANSPORTEM WODNYM ŒRÓDL¥DOWYM

1. Wprowadzenie
Ka¿da prognoza gospodarcza oparta na odpowiednich podstawach metodycznych jest warunkiem skutecznych decyzji planistycznych. Koniecznoœæ
d³ugookresowego planowania jest szczególnie odczuwalna w bran¿y transportowej ze wzglêdu na silne uzale¿nienie tego segmentu gospodarki od infrastruktury transportowej. W transporcie du¿e zapotrzebowanie na prognozy jest
skutkiem przede wszystkim specyfiki infrastruktury, a zw³aszcza:
– d³ugowiecznoœci infrastruktury transportowej,
– relatywnie d³ugiego czasu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
– wysokiej maj¹tkoch³onnoœci, kapita³och³onnoœci i immobilnoœci przestrzennej infrastruktury transportowej1.
W ogólnej systematyce badañ rozwoju transportu badania popytu na us³ugi
przewozowe maj¹ charakter wiod¹cy. Badania te maj¹ bowiem charakter inicjuj¹cy w procesie prognozowania rozwoju systemu transportowego. Inicjuj¹cy charakter prognoz popytu w prognozowaniu rozwoju transportu wynika z faktu, ¿e badania te stanowi¹ podstawê do opracowañ innych pochodnych
prognoz oraz projekcji przysz³ych dzia³añ inwestycyjnych.
Badania popytu mog¹ byæ prowadzone w wymiarze ogólnym, odnosz¹cym
siê do ca³ej gospodarki narodowej, oraz na poziomie regionalnym. Badania
przestrzenne popytu na przewozy maj¹ kluczowe znaczenie dla kszta³towania
rozwoju sieci transportowej. Wyniki tych badañ maj¹ tak¿e istotne znaczenie
1

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo UG, Gdañsk 2009,
s. 18–19.
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dla programowania rozwoju infrastruktury liniowej, a tak¿e punktów transportowych, których lokalizacja oraz zdolnoœæ prze³adunkowa musi byæ dostosowana do przestrzennego rozmieszczenia popytu na przewozy.
Znaczenie badañ popytu na przewozy, z punktu widzenia optymalnego
kszta³towania lokalizacji punktów transportowych, jest wiêksze, poniewa¿ rola
punktów transportowych ogranicza siê nie tylko do zapewnienia dostêpu do
us³ug danej ga³êzi transportu. Funkcje punktów transportowych s¹ znacznie
szersze, a w szczególnoœci portów rzecznych, które – jak wynika doœwiadczeñ
miêdzynarodowych – dziêki przekszta³caniu siê w wielofunkcyjne centra logistyczne odgrywaj¹ du¿¹ rolê w pog³êbianiu integracji miêdzyga³êziowej transportu i s¹ wa¿nym czynnikiem miasto i regionotwórczym2. Znajomoœæ potrzeb
transportowych jest wiêc istotna z punktu widzenia mo¿liwoœci optymalnego
kszta³towania rozwoju systemu transportowego oraz racjonalizacji procesów
transportowych.

2. Metody badañ i prognozowania potrzeb przewozowych
³adunków
Skutecznoœæ badañ zjawisk spo³eczno-ekonomicznych, ich tendencji, struktury oraz prognoz zmian jest w znacznym stopniu uwarunkowana:
– odpowiednim „wsadem informacyjnym”,
– wiedz¹ i doœwiadczeniem osób przeprowadzaj¹cych badanie,
– doborem w³aœciwych technik i metod badawczych.
Badania popytu na przewozy maj¹ charakter warunkowy, co oznacza, ¿e
zmiany w tym zakresie s¹ determinowane przez przeobra¿enia dokonuj¹ce siê
w ramach systemu transportowego (czynniki endogeniczne) oraz jego otoczenia
(czynniki endogeniczne). Pojawia siê zatem problem odpowiedniego doboru informacji wejœciowych traktowanych jako zmienne kszta³tuj¹ce popyt na przewozy (parametry te okreœlane s¹ jako zmienne niezale¿ne lub inaczej jako
zmienne objaœniaj¹ce).
Najczêœciej w badaniach potrzeb przewozowych uwzglêdniane s¹ jedynie
zmienne o charakterze egzogenicznym, tj. opisuj¹ce zmiany w otoczeniu
spo³eczno-gospodarczym, bez uwzglêdnienia wp³ywu czynników wewn¹trztransportowych. Zmienne egzogeniczne s¹ niezbêdne „jako wsad informacyjny”
dla zastosowanych okreœlonych technik i metod badawczych. Koniecznoœæ uwzglêdnienia zw³aszcza zmiennych opisuj¹cych dynamikê wzrostu gospodarczego
wynika z logicznego zwi¹zku miêdzy wzrostem gospodarczym a przewozami.
Jednak oparcie badañ prognostycznych wy³¹cznie na tych zmiennych na ogó³
2

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny œródl¹dowy, Wydawnictwo
UG, Gdañsk 2007, s. 86–88.
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nie jest uzasadnione. Wyj¹tkiem mog¹ byæ jedynie badania generalnego popytu
na transport.
Natomiast pomijanie czynników wewn¹trztransportowych nie jest dopuszczalne w badaniach popytu na przewozy poszczególnymi ga³êziami transportu,
a tak¿e w badaniach prowadzonych w odniesieniu do okreœlonych uk³adów
przestrzennych. Pomijanie czynników wewn¹trztransportowych, a zw³aszcza
parametrów decyduj¹cych o przysz³ej poda¿y transportu, mo¿e byæ przyczyn¹
powa¿nych zniekszta³ceñ uzyskanych wyników prognozy w podziale na poszczególne ga³êzie transportu3 czy te¿ w rozbiciu na poszczególne jednostki podzia³u terytorialnego.
Przewidywane zmiany w dostêpnoœci do infrastruktury transportowej (czynnik wewn¹trztransportowy) maj¹ istotne znaczenie dla przysz³ego ga³êziowego
i przestrzennego rozk³adu potrzeb przewozowych. Poprawa dostêpnoœci infrastruktury okreœlonej ga³êzi transportu dla u¿ytkowników transportu mo¿e byæ
czynnikiem stymuluj¹cym popyt na przewozy okreœlon¹ ga³êzi¹ transportu4.
Szczególnie silne uzale¿nienie przewozów transportem wodnym œródl¹dowym od rozwoju infrastruktury powoduje, ¿e projekcja popytu na przewozy
t¹ ga³êzi¹ transportu powinna byæ w znacznym stopniu powi¹zana z mo¿liwoœci¹ rozwoju sieci œródl¹dowych dróg wodnych.
Wa¿nym czynnikiem decyduj¹cym o skutecznoœci procesu wnioskowania
w odniesieniu do przysz³ych potrzeb transportowych jest tak¿e wiedza, umiejêtnoœci i doœwiadczenie osób opracowuj¹cych prognozê oraz dobór technik
i metod badawczych. Jednym z b³êdów pope³nianych w praktyce jest pomijanie
w opracowaniach podstaw metodycznych na jakich zosta³a oparta prognoza.
Braki w tym zakresie uniemo¿liwiaj¹ ustosunkowanie siê do wyników prognoz
i oceny ich trafnoœci.
Z punktu widzenia kryterium poziomu sformalizowania procedur badawczych, badania stanów zjawisk i procesów ekonomicznych, a tak¿e prognozy
zmian tych procesów mog¹ byæ prowadzone z wykorzystaniem technik iloœciowych oraz technik jakoœciowych. W ramach ujêcia iloœciowego badania popytu
na przewozy mog¹ byæ prowadzone z wykorzystywaniem m.in. nastêpuj¹cych
metod:
– prostej ekstrapolacji trendu (kierunku i tempa zmian),
– porównawczej (wskaŸnikowej),
– modelowania ekonometrycznego.
Metoda prostej ekstrapolacji trendu oraz metoda porównawcza nale¿¹ do
grupy metod tradycyjnych. Prosta ekstrapolacja trendu (funkcja czasowa) opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w przysz³oœci popyt na przewozy bêdzie wykazywa³ zbli3
4

W. Morawski, Metody prognozowania przewozów ³adunków, WKi£, Warszawa 1976, s. 104–105.
H. Zielaskiewicz, Analiza popytu na us³ugi transportowe w kontekœcie niektórych uwarunkowañ zewnêtrznych (cz. I), „Logistyka” 2011, nr 6.
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¿on¹ tendencjê do dotychczasowej, a czynniki okreœlaj¹ce ten popyt bêd¹ wystêpowa³y w tych samych proporcjach5. Te za³o¿enia upraszczaj¹ce rzeczywistoœæ gospodarcz¹ powoduj¹, ¿e narzêdzie to praktycznie nale¿y wykluczyæ spoœród metod prognozowania popytu na przewozy. Przede wszystkim zmiany
w strukturze asortymentowej i przestrzennej produkcji sprawiaj¹, ¿e wartoœæ
poznawcza wyników prognoz, szczególnie prognoz d³ugofalowych ustalonych
wy³¹cznie na podstawie funkcji czasu, jest bardzo ograniczona.
Metoda ta nie powinna byæ wykorzystywana zw³aszcza w badaniach popytu
w odniesieniu do okreœlonej ga³êzi transportu. Zastosowanie tego typu metody
w badaniach ga³êziowych oznacza³oby bowiem, ¿e zachowana zostanie dotychczasowa struktura ga³êziowego podzia³u zadañ przewozowych6, która mo¿e
byæ niezgodna z aktualnymi priorytetami polityki transportowej. Wspó³czeœnie
bowiem polityka transportowa ukierunkowana jest na zrównowa¿ony rozwój
transportu, a tym samym na zwiêkszenie roli w systemie transportowym ga³êzi
mniej uci¹¿liwych dla œrodowiska, w tym transportu wodnego œródl¹dowego.
W badaniach popytu na przewozy mog¹ mieæ zastosowanie metody porównawcze (wskaŸnikowe), które pozwalaj¹ na wyprowadzenie wspó³zale¿noœci
miêdzy wartoœci¹ okreœlonych czynników ekonomicznych a wielkoœci¹ przewozów. Zgodnie z za³o¿eniami tych metod czynniki te decyduj¹ o skali i tempie
wzrostu przewozów, gdy¿ przyrost przewozów (potrzeb przewozowych) traktowany jest jako skutek zmian przyjêtych w tych metodach czynników ekonomicznych. Badania te mog¹ byæ realizowane na podstawie:
– wskaŸników przewozowoœci, przedstawiaj¹cych relacjê pomiêdzy wielkoœci¹
przewozów a wielkoœci¹ lub wartoœci¹ produkcji;
– wskaŸników transportoch³onnoœci, obrazuj¹cych relacjê pomiêdzy wielkoœci¹ przewozów a poziomem produkcji globalnej (lub PKB);
– wskaŸników wydajnoœci przewozowej, okreœlaj¹cych wielkoœæ przewozów
przypadaj¹cych np. na 1 mieszkañca, na 1 km sieci drogowej7.
Metody porównawcze, bez wzglêdu na przyjêty punkt odniesienia, s¹ ma³o
precyzyjne i pozwalaj¹ jedynie na przybli¿one oszacowanie potrzeb przewozowych w przysz³oœci. St¹d te¿, podobnie jak metoda prostej ekstrapolacji trendu,
metody porównawcze nie znajduj¹ szerszego zastosowania w praktyce gospodarczej8.
Techniki modelowania ekonometrycznego polegaj¹ na budowie modeli
przyczynowo-skutkowych jedno- lub wielowymiarowych. Modele umo¿liwiaj¹
identyfikacjê zale¿noœci jednego lub kilku analizowanych zjawisk (zmienne ob5

6
7

8

Por. K. Chudy-Laskowska, M. Wierzbiñska, Prognozowanie transportu towarowego, „Wiadomoœci
Statystyczne” 2011, nr 12.
W. Morawski, op. cit., s. 51, 77.
A. KoŸlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG, Gdañsk 2007,
s. 103–104.
Por. A. Piskozub (red.), Ekonomika transportu, WKi£, Warszawa 1979, s. 260–261.
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jaœniane, zmienne zale¿ne) od innych czynników (zmienne objaœniaj¹ce, zmienne niezale¿ne) oraz pozwalaj¹ na wyznaczenie ich przebiegu w przysz³oœci.
Jednym z podstawowych problemów zastosowania tej metody, w tym tak¿e
w odniesieniu do badañ popytu na przewozy, jest wybór rodzaju funkcji odzwierciedlaj¹cej zwi¹zek pomiêdzy wielkoœci¹ popytu a przyjêtymi w badaniu
zmiennymi ezgo- i endogenicznymi. Przyjêcie jednej z tych funkcji wi¹¿e siê
z za³o¿eniem statycznoœci prowadzonych na ich podstawie badañ, nieodpowiadaj¹cych z³o¿onej i dynamicznej rzeczywistoœci gospodarczej.
Metody porównawcze, jak i ekonometryczne, mimo ich obiektywnoœci ze
wzglêdu na ich iloœciowy charakter, nie pozwalaj¹ na uchwycenie zmian jakoœciowych potrzeb przewozowych, jak równie¿ pe³nej struktury tych potrzeb.
St¹d te¿ na ogó³ maj¹ one zastosowanie w badaniach ogólnej wielkoœci przewozów w gospodarce narodowej. Ponadto ma³a elastycznoœæ tych modeli w warunkach gwa³townych zmian spo³eczno-gospodarczych powoduje, ¿e uzyskane na podstawie modeli ekonometrycznych prognozy z regu³y maj¹ charakter
krótkookresowy9.
Ograniczenia zwi¹zane ze stosowaniem metod iloœciowych w du¿ym stopniu mog¹ byæ wyeliminowane poprzez zastosowanie jakoœciowych technik badañ popytu na przewozy ³adunków. Techniki badañ jakoœciowych polegaj¹ na
obserwacji faktów i pozyskiwaniu wiedzy faktualnej, bêd¹cej podstaw¹ do formu³owania twierdzeñ i prawid³owoœci o charakterze ogólnym10. Jakoœciowe
badania popytu na przewozy ³adunków opieraj¹ siê na wykorzystaniu:
– metod demoskopijnych,
– eksperckich.
Metody demoskopijne11 polegaj¹ na pozyskaniu bezpoœrednim od podmiotów gospodarczych wiedzy dotycz¹cej wielkoœci i struktury potrzeb przewozowych, a tak¿e informacji na temat subiektywnych motywów preferencji u¿ytkowników transportu12.
Poniewa¿ badania te maj¹ charakter podmiotowy, st¹d te¿ z natury nale¿¹
do grupy metod niewyczerpuj¹cych (nie obejmuj¹ ca³ej zbiorowoœci u¿ytkowników transportu). Z regu³y badania t¹ metod¹ obejmuj¹ najwa¿niejsze podmioty
gospodarcze bêd¹ce generatorami potrzeb przewozowych. Badania te maj¹
wiêc charakter punktowy. Uzasadnienie takiego podejœcia badawczego stanowi fakt, i¿ popyt na przewozy nie wystêpuje jako taki w ogóle, lecz w konkretnych punktach przestrzeni gospodarczej. Punktowy przekrój badañ popytu na
9

10
11

12

J. Garczarczyk, M. Mocek, I. Olejnik, R. Skikiewicz, WskaŸniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2006, s. 46.
S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 159.
Demoskopia – badanie opinii i nastrojów spo³ecznych podejmowane w celach diagnostycznych
i prognostycznych.
W. Grzywacz, Metody badañ potrzeb przewozowych, [w:] J. Burnewicz, W. Grzywacz, Ekonomika transportu, WKi£, Warszawa 1989, s. 168.
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przewozy jest szczególnie uzasadniony w badaniach dotycz¹cych okreœlonych
regionów gospodarczych. W badaniach obejmuj¹cych przestrzeñ ca³ego kraju
przekrój punktowy badañ popytu jest na ogó³ ma³o wiarygodny. Dopuszcza siê
stosowanie tej metody badañ popytu na przewozy w skali ca³ego kraju w odniesieniu do ga³êzi transportu, które charakteryzuj¹ siê relatywnie mniejsz¹ dostêpnoœci¹ ze wzglêdu na s³abiej rozwiniêt¹ infrastrukturê. Silne uzale¿nienie
uk³adu œródl¹dowych dróg wodnych od warunków naturalnych, a tak¿e wa¿na rola jak¹ odegra³y drogi wodne w procesie lokalizacji osadnictwa i produkcji powoduj¹, ¿e popyt na przewozy transportem wodnym œródl¹dowym charakteryzuje siê wysokim stopniem koncentracji i zwi¹zany jest przede wszystkim z bezpoœrednim s¹siedztwem dróg wodnych.
Do najbardziej znanych metod demoskopijnych nale¿¹ jednorazowe wywiady polegaj¹ce na zbieraniu informacji na podstawie wype³nianej przez respondentów ankiety. Wykorzystanie metody ankietowej wi¹¿e siê jednak z pewnymi
problemami, do których zalicza siê przede wszystkim ograniczon¹ mo¿liwoœæ
weryfikacji uzyskanych informacji13. St¹d te¿ wiêksz¹ wartoœci¹ poznawcz¹ charakteryzuj¹ siê wielokrotne badania typu panelowego, polegaj¹ce na zbieraniu
informacji w regularnych odstêpach czasu wœród tej samej grupy respondentów.
Metody demoskopijne znajduj¹ szerokie zastosowanie praktyczne w badaniach procesów spo³eczno-gospodarczych, w tym w zakresie zmian potrzeb
przewozowych. Du¿e znaczenie tego typu metod badañ wielkoœci i kierunków
zmian potrzeb przewozowych gospodarki wynika z faktu, ¿e na podstawie tej
metody mo¿na nie tylko analizowaæ zmiany wielkoœci i struktury potrzeb przewozowych, ale tak¿e zmiany w zakresie po¿¹danych cech jakoœciowych us³ug
transportowych14.
Metody eksperckie polegaj¹ na logicznej analizie problemu przez zespó³
ekspertów. Konstruowane na podstawie tej metody diagnozy oraz prognozy s¹
efektem ich wiedzy o badanym zjawisku, ich doœwiadczenia, wyobraŸni oraz intuicji. Istotnym czynnikiem determinuj¹cym skutecznoœæ zastosowania tej metody s¹ kompetencje poszczególnych cz³onków zespo³u, które mog¹ byæ wyznaczane na podstawie takich kryteriów, jak:
– wykszta³cenie, wiedza i doœwiadczenie,
– dorobek naukowy zwi¹zany z przedmiotem badañ,
– pragmatyzm i predyspozycje do pracy zespo³owej,
– umiejêtnoœæ twórczego myœlenia i zdolnoœæ do generowania pomys³ów15.

13
14
15

S. Stachak, op. cit., s. 173–174.
A. KoŸlak, op.cit., s. 105.
M. Roszkiewicz (red.), Zarz¹dzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005,
s. 232.
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3. Weryfikacja i wybór metod badania i prognozowania potrzeb
przewozowych ci¹¿¹cych do transportu wodnego œródl¹dowego
Wspó³czeœnie w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce zmiany w otoczeniu spo³eczno-gospodarczym s¹ bardziej gwa³towne, nieregularne i trudniejsze do przewidzenia. Obecnie przestaje obowi¹zywaæ zasada uporz¹dkowanego stabilnego rozwoju, pojawi³a siê bowiem nowa epoka zwana przez P. Kotlera
i J.A. Caslione er¹ turbulencji. Turbulencje to wspó³czeœnie nowe oblicze normalnoœci. Nieuchronnoœæ turbulencji sta³a siê wspó³czeœnie „now¹ normalnoœci¹”,
a jej konsekwencjami s¹ chaos, niepewnoœæ i ryzyko16.
W warunkach ogólnej nieprzewidywalnoœci otoczenia coraz trudniej jest
prognozowaæ przysz³oœæ. Skuteczna projekcja zmian zjawisk spo³eczno-gospodarczych, w tym popytu na przewozy, szczególnie za pomoc¹ iloœciowych modeli przyczynowo-skutkowych, jest praktycznie niemo¿liwa.
Prognozowane, z wykorzystaniem tego typu narzêdzi, kierunki zmian procesów gospodarczych i ich skala z regu³y nie znajduj¹ potwierdzenia w rzeczywistoœci. Zale¿noœci pomiêdzy zjawiskami spo³eczno-ekonomicznymi, ze wzglêdu na ich z³o¿onoœæ, rzadko przybieraj¹ postaæ jednoznacznych zale¿noœci
przyczynowo-skutkowych. W efekcie wykorzystanie sformalizowanych metod
matematycznych w badaniach ekonomiczno-spo³ecznych najczêœciej zwi¹zane
jest z obni¿on¹ wartoœci¹ poznawcz¹ otrzymanych wyników17.
Metody i techniki analizy iloœciowej w procedurach prognostycznych mog¹
pe³niæ istotn¹ funkcjê wspieraj¹c¹ i porz¹dkuj¹c¹ „procesy myœlowe” w ramach
jakoœciowych technik wykorzystywanych w badaniach prognostycznych. Istnieje wiêc potrzeba nowego spojrzenia na metodykê projekcji prawdopodobnych
tendencji zmian potrzeb na us³ugi transportowe, w tym ci¹¿¹cych do transportu
wodnego œródl¹dowego.
Szersze wykorzystanie metod jakoœciowych jest szczególnie uzasadnione
w badaniach d³ugookresowych. W odró¿nieniu od prognoz krótko- i œredniookresowych, prognozy d³ugookresowe w du¿o wiêkszym stopniu s¹ uzale¿nione od jakoœciowych zmian w procesie rozwoju spo³eczno-gospodarczego (np.
zmiany w organizacji produkcji, zaopatrzenia i zbytu). Uwzglêdnienie tego
typu uwarunkowañ, czêsto trudno mierzalnych lub niewymiernych w metodach iloœciowych, jest znacznie bardziej utrudnione ani¿eli w metodach jakoœciowych.
Wiedza pozyskana na podstawie metod badañ jakoœciowych w pewnym stopniu mo¿e byæ jednak zniekszta³cona ze wzglêdu na rutynê badacza i wiêksz¹
podatnoœæ na subiektywnoœæ oceny. Niemniej metody jakoœciowe pozwalaj¹
16

17

P. Kotler, J.A. Caslione, Chaos. Zarz¹dzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes Sp. z o.o., 2009,
s. 32, 84.
W. Starzyñska, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2002, s. 288.
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niejednokrotnie skuteczniej, budowaæ ramy teoretyczne w danej dziedzinie,
gdy¿ formu³owane na podstawie metod jakoœciowych hipotezy badawcze,
weryfikowane s¹ poprzez zbiór wielorakich obserwacji zdarzeñ i procesów,
a nie jak ma to miejsce w przypadku metod iloœciowych — na podstawie dedukcyjnie skonstruowanych zale¿noœci przyczynowo-skutkowych18.
Zastosowanie metody eksperckiej jest szczególnie zalecane w warunkach
braku stabilnoœci w otoczeniu spo³eczno-gospodarczym, a zw³aszcza w odniesieniu do oceny i prognozowania zjawisk o z³o¿onej strukturze, których kwantyfikacja jest utrudniona lub niemo¿liwa. Ponadto w warunkach turbulentnego
otoczenia zastosowanie tego typu metod w prognozowaniu zjawisk ekonomicznych jest czêsto bardziej skuteczne, ani¿eli tradycyjnych metod statystyczno-ekonometrycznych bazuj¹cych na oficjalnych informacjach statystycznych,
które w tych warunkach s¹ czêsto spóŸnione w stosunku do zachodz¹cych
zmian w gospodarce.
Dlatego te¿ wa¿n¹ rolê w badaniach popytu na przewozy ³adunków drogami wodnymi powinny odgrywaæ metody eksperckie z wykorzystaniem metod
demoskopijnych, które powinny obejmowaæ najwa¿niejsze podmioty gospodarcze zlokalizowane w bezpoœrednim s¹siedztwie œródl¹dowych dróg wodnych.
Dobór podmiotów gospodarczych, jako potencjalnych generatorów potrzeb
przewozowych ci¹¿¹cych do œródl¹dowych dróg wodnych, powinien opieraæ
siê przede wszystkim na nastêpuj¹cych kryteriach:
– lokalizacja nad drog¹ wodn¹,
– zapotrzebowanie na przewóz znacznej wielkoœci jednorazowych partii
³adunkowych,
– zapotrzebowanie na przewozy ³adunków masowych, wielkogabarytowych
i kontenerów).
Badania popytu na przewozy drogami wodnymi w Polsce s¹ szczególnie
trudne, gdy¿ aktualnie realizowane przewozy w znacznym stopniu nie maj¹
charakteru regularnego ze wzglêdu na nieustabilizowane warunki nawigacyjne.
Brak bie¿¹cej presji na utrzymanie warunków nawigacyjnych na drogach
wodnych jest przyczyn¹, przy istniej¹cych ograniczeniach finansowych i naciskach ekologów, pog³êbiania siê zaniedbañ infrastrukturalnych. Ponadto niewykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem porty rzeczne s¹ zamykane, a tereny portowe przeznaczane s¹ do innych, niezwi¹zanych z transportem celów,
co znacznie utrudnia przywrócenie ich pierwotnych funkcji.
Oprócz tego w przypadku d³ugotrwa³ego braku przewozów na drodze wodnej dochodz¹ utrudnienia zwi¹zane z ewentualnym, po zagospodarowaniu
drogi wodnej, przestawieniem siê podmiotów gospodarczych na wspó³pracê
z armatorami ¿eglugi œródl¹dowej.
18

K. Konecki, Studia z metodologii badañ jakoœciowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000,
s. 105.
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W tych warunkach badania popytu na przewozy œródl¹dowymi drogami
wodnymi w Polsce wymaga specyficznego podejœcia i nie mo¿e ograniczaæ siê
do wykorzystania prostych technik iloœciowych.

4. Podsumowanie
W œwietle przedstawionych uwarunkowañ badania popytu na przewozy
œródl¹dowymi drogami wodnymi w Polsce powinny bazowaæ na wykorzystaniu
metod jakoœciowych. Badania te powinny opieraæ siê na:
– analizie tendencji europejskich, w tym zw³aszcza dotycz¹cych:
– kierunków polityki zrównowa¿onego rozwoju transportu zorientowanych
na wspieranie rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego;
– zmian roli transportu wodnego œródl¹dowego w systemie transportowym
w krajach UE,
– wiedzy ekspertów zwi¹zanych z bran¿¹ ¿eglugi œródl¹dowej, niezbêdnej dla
oceny realnych mo¿liwoœci realizacji potencjalnego popytu na przewozy
³adunków przez armatorów ¿eglugi œródl¹dowej,
– informacjach uzyskanych na podstawie badañ ankietowych przeprowadzonych wœród wiod¹cych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych nad
drogami wodnymi jako potencjalnych zainteresowanych, by w przysz³oœci
korzystaæ z dróg wodnych.
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STUDY OF DEMAND FOR FREIGHT INLAND WATERWAY
(Summary)
The results of the demand for transport survey are crucial for the development of the
transport system. In a unpredictability of surrounding of the demand for transport of
cargo using only quantitative methods is virtually impossible. There is a need for a new
look at the trend of research methodology and the structure of transport needs, including transportation needs for inland waterway transport.
To survey the demand for transport waterways in Poland is particularly difficult because of their irregularity resulting from the lack of stable conditions for navigation.
Thus, the study of demand for inland waterway transport in Poland should be based primarily on qualitative methods. Among these methods, mainly on experts’ method, based
on the experience and knowledge of the shipping industry and specific knowledge obtained on the basis of surveys among potential generators of the transportation needs for
inland waterway transport.
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BEZPIECZEÑSTWO
WE WSPÓ£CZESNYCH £AÑCUCHACH LOGISTYCZNYCH

1. Wprowadzenie
Procesy globalizacyjne we wspó³czesnej gospodarce oraz towarzysz¹cy im
rozwój handlu i specjalizacja wp³ywaj¹ na kszta³t i specyfikê wspó³czesnych
³añcuchów dostaw. Jedn¹ z podstawowych charakterystyk wspó³czesnego procesu logistycznego jest jego niezawodnoœæ, a co za tym idzie – bezpieczeñstwo.
Mnogoœæ i ró¿norodnoœæ procesów logistycznych oraz zmiany zachodz¹ce
w otoczeniu przedsiêbiorstw logistycznych sprawiaj¹, ¿e logistyka jest jedn¹
z bran¿ najbardziej nara¿onych na dzia³anie ró¿nych niepo¿¹danych czynników powoduj¹cych wzrost poziomu ryzyka. Celem opracowania jest wskazanie
na kategorie zagro¿eñ wp³ywaj¹cych na poziom bezpieczeñstwa w ³añcuchach
logistycznych oraz na g³ówne Ÿród³a ich powstawania, a tak¿e narzêdzia do minimalizowania ich skutków.

2. Systematyka zagro¿eñ
Jednym z istotnych zadañ stoj¹cych przed wspó³czesnymi mened¿erami logistyki jest przewidywanie ryzyka zwi¹zanego z realizacj¹ konkretnych procesów, a nastêpnie jego minimalizacja. Czynniki ryzyka pojawiaj¹ce siê w procesach logistycznych zwi¹zane s¹ zazwyczaj z zasiêgiem ³añcucha dostaw
(globalny, krajowy, lokalny), rodzajem podmiotów i œrodków transportu zaanga¿owanych do realizacji procesu oraz charakterystyk¹ towaru bêd¹cego przedmiotem przewozu. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i specyfikê realizowanych procesów czynniki ryzyka dla konkretnego procesu maj¹ czêsto unikalny charakter.
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W celu uporz¹dkowania ró¿nego rodzaju zagro¿eñ wp³ywaj¹cych na poziom bezpieczeñstwa w logistyce, autorzy niniejszego opracowania proponuj¹
zastosowanie systematyki obszaru zagro¿eñ, nazwanej GEMIO, pochodz¹cej
od nazw podstawowych obszarów generuj¹cych ryzyko w stosunku do procesów logistycznych:
– geopolitics – geopolityka, tj. m.in. konflikty zbrojne, terroryzm, piractwo morskie;
– environment – œrodowisko naturalne i si³y przyrody;
– market – rynek, w tym kooperacja i jakoœæ us³ug, ceny za us³ugi, konkurencja
w bran¿y;
– infrastructure – infrastruktura i wyposa¿enie techniczne, zasoby ludzkie;
– organization – przygotowanie i organizacja procesów z zachowaniem procedur operacyjnych i specjalistycznych.
W ka¿dym ³añcuchu dostaw, niezale¿nie od jego specyfiki, wystêpuj¹ czynniki ryzyka zwi¹zane z wymienionymi obszarami; maj¹ one jednak ró¿n¹ wagê
i nasilenie. Jednoczeœnie poszczególne obszary GEMIO wi¹¿¹ siê ze sob¹, nasilaj¹c lub redukuj¹c mo¿liwoœæ wyst¹pienia okreœlonych czynników ryzyka. Mo¿liwe interakcje pomiêdzy poszczególnymi elementami GEMIO, w ujêciu
wp³ywu na poziom bezpieczeñstwa w logistyce, przedstawiono na rysunku 1.

GEOPOLITICS
ENVIRONMENT
MARKET
INFRASTRUCTURE
ORGANIZATION
Rysunek 1. Interakcje pomiêdzy poszczególnymi elementami GEMIO w odniesieniu do
poziomu bezpieczeñstwa w logistyce
 ród³o: Opracowanie w³asne.

Najwa¿niejszy element uk³adu relacji obszarów zagro¿enia GEMIO stanowi
„rynek”, bêd¹cy miejscem, w którym ostatecznie skupiaj¹ siê zdarzenia
wp³ywaj¹ce na poziom bezpieczeñstwa w logistyce. Dodatkowo ten obszar sam
generuje w³asne zagro¿enia dla logistyki, niezale¿nie od pozosta³ych elementów GEMIO. Nie oznacza to jednak, ¿e w dzia³aniach logistycznych nale¿y mo-
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nitorowaæ jedynie „rynek”, pomijaj¹c lub lekcewa¿¹c ocenê ryzyka w zakresie
pozosta³ych elementów. Pojawia siê wiêc problem, w jakim stopniu logistyka
mo¿e skutecznie oddzia³ywaæ na GEMIO, przeciwdzia³aj¹c powstawaniu zagro¿eñ. Wydaje siê, ¿e realne mo¿liwoœci prewencji istniej¹ w najwiêkszym stopniu
w obszarze „organizacji”.
W du¿o mniejszym stopniu dzia³ania prewencyjne bêd¹ skuteczne w obszarach infrastruktury i rynku. Geopolityka i œrodowisko oraz si³y przyrody pozostaj¹ poza realnym zasiêgiem wp³ywu logistyków, czêsto ograniczaj¹c mo¿liwe
dzia³ania jedynie do interwencji kryzysowych zwi¹zanych z minimalizacj¹ skutków zaistnia³ych ju¿ zdarzeñ.

3. Geopolityka jako otoczenie dzia³alnoœci logistycznej
Geopolityka jako obszar powstawania zagro¿eñ w ³añcuchu logistycznym
oznacza ca³okszta³t zdarzeñ politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych, które
w okreœlonym czasie mog¹ mieæ istotny wp³yw na kszta³t i przebieg procesów
logistycznych. Zagro¿enia powstaj¹ce w tym obszarze mog¹ przyjmowaæ postaæ
konfliktów o charakterze zbrojnym lub ekonomicznym, które w nieoczekiwany
sposób zak³ócaj¹ przep³yw ³adunków w rejonach objêtych takim konfliktem lub
ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ – trwale lub czasowo – prowadzenie dzia³alnoœci logistycznej. Przyk³adem takiego zak³ócenia mo¿e byæ konflikt, który wybuch³
w Egipcie w styczniu 2011 r. i zaskoczy³ wielu operatorów logistycznych i armatorów. Zatrzymanie ³adunków w portach lub na statkach, które nie mog³y
wp³yn¹æ do egipskich portów, zachwia³o ³añcuchami dostaw w relacjach do
i z Egiptu. Sytuacja dodatkowo uleg³a pogorszeniu, gdy rozprzestrzeniaj¹cy siê
konflikt zagrozi³ ¿egludze przez Kana³ Sueski.
Potencjalne wprowadzenie dodatku wojennego1 przez linie ¿eglugowe czy
nawet mo¿liwoœæ zamkniêcia Kana³u Sueskiego dla transportu morskiego spowodowaæ mog³o powstanie wysokich kosztów dla operatorów i klientów sektora logistycznego. Zapewne mo¿na wysun¹æ tezê, ¿e w takich przypadkach logistyka ostatecznie nie ponosi ¿adnych dodatkowych kosztów, poniewa¿ tego
rodzaju koszty i tak finalnie pokryje w³aœciciel ³adunku. Z punktu widzenia czysto finansowego tak zapewne jest. Natomiast z punktu widzenia etyki biznesowej i profesjonalizmu operatora logistycznego, zdarzenia takie uderzaj¹ przede
wszystkim w ³añcuch dostaw, którym dana firma logistyczna siê opiekuje. Wymusza to na logistyce skuteczne dzia³ania, które powinny eliminowaæ lub przynajmniej minimalizowaæ straty klientów w tym zakresie.
1

Dodatek wojenny oznacza dodatek frachtowy maj¹cy kompensowaæ armatorom ewentualne dodatkowe koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹ ochrony lub rekonfiguracji sposobu dostawy, nastêpuj¹ce w rezultacie dzia³añ wojennych.
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Konflikty zbrojne w danym regionie skutkuj¹ wprowadzaniem specjalnych
procedur zwi¹zanych z bukowaniem ³adunków, ich dostaw¹ i dostarczeniem do
finalnego odbiorcy. Wymaga to wzmo¿onej czujnoœci logistyków, którzy na ka¿dym etapie realizacji zlecenia musz¹ wykazaæ siê pe³n¹ i bezwarunkow¹ znajomoœci¹ nowych zasad. Przyk³adem takich zmian mo¿e byæ obserwowany
w 2012 r. wzrost napiêcia na Bliskim Wschodzie, w szczególnoœci dotycz¹cy sytuacji wokó³ Iranu oraz zwi¹zanego z tym zagro¿enia blokad¹ Cieœniny Ormuz,
a tak¿e konfliktem zbrojnym w Syrii. W tego rodzaju sytuacjach armatorzy
i przewoŸnicy staraj¹ siê stosowaæ wzmo¿one œrodki ostro¿noœci na wszystkich
etapach ³añcucha dostaw. W tabeli 1 przedstawiono zestaw procedur, które zosta³y wprowadzone do funkcjonowania armatora MSC w reakcji na zagro¿enie
utrzymuj¹ce siê obecnie w Syrii.
Tabela 1. Procedury okreœlone przez armatora MSC, jakim podlegaj¹ z dniem 5 kwietnia
2012 r. wszystkie zlecenia eksportowe do portów w Syrii
1

Zlecenia bukingowe musz¹ byæ sk³adane tylko i wy³¹cznie na za³¹czonym nowym formularzu bukingowym (formularz musi byæ wype³niony w ca³oœci)

2

Dla wysy³ek na warunkach „ex-works” formularz bukingowy nie mo¿e byæ wype³niony
przez za³adowcê/zleceniodawcê z Syrii

3

Bukingi wysy³ane transmisj¹ EDI (np. przez Inttrê) nie s¹ akceptowane

4

Przed akceptacj¹ bukingu armator musi otrzymaæ Certification of Compliance, podpisany
przez osobê maj¹c¹ prawa do reprezentowania spó³ki, tj. wpisan¹ do KRS-u, a tak¿e kopiê aktualnego KRS-u

5

Akceptacja bukingu uzale¿niona jest od pozytywnej weryfikacji przez dzia³ „Legal Compliance”

6

Prawdziwy odbiorca musi widnieæ na konosamencie jako „Consignee” i/lub „Notify Party”

7

Dane za³adowcy i odbiorcy na konosamencie musz¹ byæ identyczne z tymi podanymi
w formularzu bukingowym

8

Armator nie akceptuje konosamentów typu: „SEA WAYBILL”, „TELEX/EXPRESS
RELEASE”, „TO ORDER”

9

Korektor manifestu oraz Swich B/L s¹ mo¿liwe jedynie po uzyskaniu zgody armatora

10

Za³adowca musi zaakceptowaæ nastêpuj¹c¹ klauzulê, która bêdzie wpisana do konosamentu: „Merchant declares to Carrier that the goods, persons, entities and bodies for
which this booking applies are in full compliance with all national and international
restrictions related Syria, including but not limited to EU Regulation 36/2012 (and any
amendments thereto)”

11

Kopia standardowego dokumentu z nadanym numerem MRN (wpisanym równie¿ na
LOI) musi byæ dostarczona do biura MSC Poland przed za³adowaniem kontenerów na
statek w Gdyni

 ród³o: Procedura dla zleceñ eksportowych – materia³y Ÿród³owe MSC.

Konflikt zbrojny to niew¹tpliwie wyzwanie dla logistyki, przejawiaj¹ce siê
wstrzymaniem lub utrudnieniem obrotu ³adunkowego. Jednoczeœnie logistyka
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jest niezbêdna do prowadzenia dzia³añ wojennych (w zakresie militarnym, ale
równie¿ w zakresie pomocy humanitarnej).
W obszarze geopolityki niezwykle powa¿ne zagro¿enie dla skutecznoœci procesów logistycznych stanowi¹ tak¿e terroryzm i piractwo. O ile konflikty zbrojne,
jak i piractwo s¹ w pewnym sensie przewidywalne terytorialnie, o tyle zagro¿enie terroryzmem ma charakter globalny. Prewencja zwi¹zana z dzia³aniami
antyterrorystycznymi dotyka praktycznie ca³ego œwiatowego obrotu ³adunkowego i pasa¿erskiego.
Sytuacja ma siê zupe³nie inaczej w przypadku akcji terrorystycznych czy te¿
piractwa. W obu przypadkach najczêœciej atakowana jest bezpoœrednio logistyka. Zdecydowana wiêkszoœæ dzia³añ i procedury prewencyjne zwi¹zane s¹ zatem ze wzmo¿on¹ ochron¹ œrodków transportu oraz punktów wêz³owych infrastruktury transportowej. Szczególnym nadzorem objête s¹ takie obiekty, jak
lotniska czy porty morskie, w których procedury bezpieczeñstwa mo¿na sprowadziæ do dwóch podstawowych zasad nierozerwalnie zwi¹zanych z logistyk¹:
– uniemo¿liwienie u¿ycia danego œrodka transportu lub infrastruktury transportowej jako narzêdzia lub/i celu ataku terrorystycznego;
– uniemo¿liwienie przemieszczenia œrodków ra¿enia.
W XXI wieku szczególnie du¿ym nasileniem charakteryzuj¹ siê zagro¿enia
zwi¹zane z piractwem morskim i uprowadzeniami statków. Wiele g³ównych
szlaków morskich przebiega przez obszary wysokiej aktywnoœci piratów, co powoduje wzrost zagro¿enia odnoszonego zarówno do ³adunku, jak i œrodków
transportu oraz ich za³óg. Zagro¿enie to generuje wysokie koszty po stronie armatorów oraz rz¹dów pañstw (np. wzrost kosztów paliwa przy szybszym pokonywaniu tras zagro¿onych atakiem, koszty operacji wojskowych, koszty systemów bezpieczeñstwa na statkach i w portach, wzrost stawek ubezpieczeniowych,
koszty okupów wyp³acanych za odzyskanie statku, ³adunku lub za³ogi).
Dzia³ania zmierzaj¹ce do minimalizowania tego zagro¿enia przyjmuj¹ ró¿norodny charakter – od operacji wojskowych maj¹cych na celu ochronê okreœlonych szlaków morskich, a¿ po wprowadzanie nowoczesnych systemów lokalizuj¹cych i alarmowych na statkach. W zakresie prewencji w odniesieniu do
piractwa warto zwróciæ uwagê na dokument BMP4 (Best Management Practices
for Protection against Somalia Based Piracy – Suggested Planning and Operational Practices for Ship Operators, and Masters of Ships Transiting the High Risk Area2). W dokumencie tym zwraca siê uwagê na wiele aspektów i zagro¿eñ w zakresie piractwa, m.in. takich jak: przeciwdzia³anie aktom piractwa oraz zachowaniu w
trakcie aktu piractwa i sformalizowanym sposobie przekazywania informacji o
zajœciu. Tworzenie tego dokumentu wspieraj¹ m.in. nastêpuj¹ce organizacje:
2

BMP4. Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy – Suggested Planning and
Operational Practices for Ship Operators, and Masters of Ships Transiting the High Risk Area, Witherby
Publishing Group, Edinburgh 2011.
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BIMCO – Independent International Shipping Association,
CLIA – Cruise Lines International Association,
IMB – ICC International Maritime Bureau,
IMEC – International Maritime Employers’ Committee,
Intercargo – International Association of Dry Cargo Ship-owners,
Intertanko – International Association of Independent Tanker Owners,
ISF – International Shipping Federation,
ITF – International Transport Workers Federation,
EU NAVFOR – The European Union Naval Force,
NSC – NATO Shipping Centre,
UKMTO – UK Maritime Trade Operations, Interpol Maritime Task Force
(MPTF).
Mnogoœæ zaanga¿owanych organizacji wspieraj¹cych œwiadczy niew¹tpliwie
o randze problemu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. Œrodowisko naturalne i si³y przyrody
Kolejnym obszarem zagro¿eñ w klasyfikacji GEMIO s¹ si³y przyrody i œrodowisko naturalne. Zagro¿enia wystêpuj¹ce w tym zakresie s¹ jednymi z najczêœciej wp³ywaj¹cych na ³añcuchy dostaw, poniewa¿ w du¿ej mierze wynikaj¹
z naturalnych zmian pogodowych zak³ócaj¹cych procesy transportu i prze³adunków. Czynniki ryzyka brane pod uwagê w tej kategorii to przede wszystkim
nag³e lub sezonowe za³amania pogody, których rezultatem mo¿e byæ oblodzenie dróg, zalanie infrastruktury, trudnoœci z eksploatacj¹ taboru w ekstremalnych warunkach pogodowych itp. Mo¿liwe zapobieganie skutkom takich
zdarzeñ polega przede wszystkim na wypracowywaniu przez przedsiêbiorstwa
logistyczne procedur kryzysowych, które w sytuacjach krytycznych pozwalaj¹
na p³ynn¹ rekonfiguracjê zagro¿onych ³añcuchów dostaw. Konieczna jest wiêc
elastycznoœæ we wspó³pracy operatora logistycznego z klientami oraz z pozosta³ymi wykonawcami poszczególnych elementów dostawy.
Istotnym zagro¿eniem w tej mierze jest tak¿e „efekt domina” wynikaj¹cy
z globalizacji wspó³czesnych ³añcuchów dostaw. Odwo³ane loty czy opóŸnione
wyjœcie promu ze wzglêdu na z³e warunki pogodowe w jednym regionie powoduj¹ opóŸnienia w wielu innych miejscach, w których towary s¹ oczekiwane.
Sezonowo wystêpuj¹ce zjawiska s¹ w pewnej mierze przewidywalne, natomiast trudno przewidzieæ ich zasiêg i intensywnoœæ. Przyk³adem takich zjawisk
mog¹ byæ fale tsunami, huragany, wybuchy wulkanów, ale równie¿ niespotykanie mroŸne zimy i œnie¿yce czy te¿ powodzie.
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5. Otoczenie rynkowe dzia³añ logistycznych
Bardzo istotnym obszarem generuj¹cym ró¿nego rodzaju ryzyko dla logistyki jest „rynek”, rozumiany jako ca³okszta³t procesów i zjawisk g³ównie o charakterze ekonomicznym, które wp³ywaj¹ na warunki œwiadczenia us³ug logistycznych. Dla przedsiêbiorstw logistycznych kluczowe znaczenie ma kooperacja
z podmiotami zewnêtrznymi niezbêdna do realizacji wielu funkcji w ³añcuchu
dostaw. Sprawny przebieg procesów zale¿ny jest zatem tak¿e od profesjonalizmu osób i przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych z operatorem. Przyk³adem takiej
zale¿noœci mo¿e byæ wspó³praca logistyków z przedstawicielem (agentem)
w danym rejonie geograficznym, która ma bardzo du¿e znaczenie dla sprawnego
przeprowadzenia miêdzynarodowej dostawy. Zakres dzia³ania przedstawiciela
jest uzale¿niony od warunków dostawy. W przypadku miêdzynarodowych dostaw na warunkach ex works wspó³praca z agentem jest wrêcz nieodzowna.
Z kolei w transporcie drogowym jednym z najczêœciej wystêpuj¹cych problemów jest brak profesjonalizmu przewoŸników.
W transporcie morskim przyk³adem takiego zagro¿enia mo¿e byæ obserwowany w 2012 r. gwa³towny wzrost poziomu stawek frachtowych, w wyniku którego niektóre firmy logistyczne mog³y utraciæ dotychczasowych klientów (przejê³a ich konkurencja), co spowodowa³o chwilowe wstrzymanie niektórych ci¹gów
³adunkowych. Du¿ym zagro¿eniem dla firm logistycznych by³y niew¹tpliwie
podpisane wczeœniej kontrakty d³ugoterminowe z zawartymi w kontrakcie niezmiennymi stawkami frachtowymi.
Kolejnym czynnikiem ryzyka wystêpuj¹cym w ramach otoczenia rynkowego, s¹ strajki. Akcje strajkowe, mimo ¿e w wiêkszoœci przypadków zapowiedziane, powoduj¹ czasow¹ dezorganizacjê w ³añcuchu dostaw. Strajki personelu
obs³uguj¹cego tabor transportowy lub infrastrukturê stanowi¹ powa¿n¹ przeszkodê dla ci¹g³oœci ³añcuchów dostaw, szczególnie w transporcie morskim i lotniczym, ze wzglêdu na trudnoœæ w dobraniu alternatywnych œrodków transportu
w krótkim czasie. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ strajk w porcie morskim
w Panamie latem 2012 r., który doprowadzi³ do zawirowañ w wielu serwisach liniowych, a co za tym idzie – do du¿ych opóŸnieñ w dostawach. Szacuje siê, ¿e
przywrócenie stabilnej sytuacji po tego typu strajku zajmuje nawet kilka miesiêcy.
Analizuj¹c grupê zagro¿eñ w obrêbie „rynku”, nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na zjawisko kongestii na drogach i w punktach wêz³owych infrastruktury
czy braku miejsca na danych œrodkach transportu (prze³adowanie) lub te¿
zmniejszonej dostêpnoœci œrodków transportu (np. w okresie przedœwi¹tecznym). Z sezonowoœci¹ mog¹ byæ równie¿ zwi¹zane opóŸnienia w pracy magazynów, spowodowane ich ograniczon¹ przepustowoœci¹, szczególnie w okresach wzmo¿onego popytu na us³ugi kompletacji i dystrybucji przesy³ek drobnicowych.
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6. Infrastruktura jako obszar zagro¿eñ w funkcjonowaniu
³añcuchów dostaw
W obszarze „infrastruktury” g³ówne zagro¿enia wi¹¿¹ siê z dostêpnoœci¹
i stanem technicznym obiektów infrastrukturalnych. Du¿¹ rolê odgrywa równie¿ stopieñ wyszkolenia i sprawnoœæ personelu obs³uguj¹cego maszyny
i urz¹dzenia zaanga¿owane w procesy transportu i obs³ugi logistycznej ³adunków. Projektuj¹c przep³yw ³adunków, logistycy musz¹ korzystaæ z infrastruktury logistycznej zlokalizowanej w ró¿nych obszarach geograficznych, o zró¿nicowanych parametrach technicznych i eksploatacyjnych, czêsto nieprecyzyjnie
okreœlonych. Jednoczeœnie jakoœæ u¿ytej infrastruktury ma prze³o¿enie na czas
realizacji i jakoœæ ca³ej us³ugi logistycznej. Dotyczy to równie¿ bezpieczeñstwa
obiektów infrastrukturalnych w odniesieniu do zagro¿enia terrorystycznego,
przemytu czy te¿ kradzie¿y. G³ówne zagro¿enia dla ³añcuchów dostaw,
zwi¹zane z infrastruktur¹, to mo¿liwe opóŸnienia i przestoje w prze³adunkach
oraz uszkodzenia ³adunków zachodz¹ce w trakcie magazynowania, transportu
i procesów prze³adunkowych.

7. Organizacja jako obszar ryzyka
Wa¿nym obszarem zagro¿eñ w systematyce GEMIO jest „organizacja”. Obszar ten zawiera czynniki zagro¿enia wywodz¹ce siê z systemu organizacji
i funkcjonowania samych przedsiêbiorstw. Podstawowe zagro¿enia w tej grupie
dotycz¹ uszkodzeñ, kradzie¿y i wy³udzeñ ³adunków.
Kradzie¿e ³adunku w bran¿y TSL mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne grupy:
kradzie¿ polegaj¹ca na podrobieniu dokumentów i przejêcie ³adunku bez u¿ycia si³y oraz kradzie¿ bêd¹ca nastêpstwem napadu na przewoŸnika (l¹dowego,
morskiego lub lotniczego). Procedury bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce zarówno
w transporcie lotniczym, jak i morskim obejmuj¹ swoim zakresem ka¿dy nieautoryzowany dostêp do ³adunku. G³ównymi przyczynami nieautoryzowanego
otwarcia opakowania, w którym znajduje siê towar (np. kontener morski) s¹: zamiar kradzie¿y, próba umieszczenia wœród ³adunku przemytu lub próba przenoszenia œrodków ra¿enia (terroryzm).
Wœród ró¿nych programów i systemów bezpieczeñstwa dotycz¹cych organizacji najwa¿niejszymi wydaj¹ siê: Kodeks ISPS w transporcie morskim oraz Safety, Security&Facilitation Program IATA w transporcie lotniczym. Kodeks ISPS obejmuje swoim zakresem plany ochrony: wszystkich statków pasa¿erskich, statków
o pojemnoœci brutto 500 GT i wiêkszej, ruchome jednostki wiertnicze oraz obszary portowe obs³uguj¹ce powy¿sze jednostki w ruchu miêdzynarodowym.
Kodeks sk³ada siê z czêœci A, zawieraj¹cej wymagania w stosunku do statków
i portów, oraz czêœci B, zawieraj¹cej wytyczne co do interpretacji i stosowania
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przepisów. Wœród elementów zwi¹zanych z wytycznymi dotycz¹cymi zachowañ w obliczu zagro¿enia bardzo istotnym jest okreœlenie poziomu zagro¿enia.
Z kolei system bezpieczeñstwa IATA koncentruje siê na bezpieczeñstwie w
zakresie: dzia³añ operacyjnych dotycz¹cych lotu i dzia³añ pok³adowych, obs³ugi
naziemnej, zarz¹dzania ruchem oraz obs³ug¹ ³adunków/baga¿y. Jednoczeœnie
IATA wyjaœnia zakres pojêæ safety, security oraz facilitation: safety rozumiane jest
jako bezpieczeñstwo pasa¿erów, security jako prewencja przed aktami przemocy, natomiast facilitation koncentruje siê na miêdzynarodowym przemieszczaniu
ludzi i towarów (dzia³anie s³u¿b celnych, stra¿y granicznej).
System bezpieczeñstwa jest skuteczny wówczas, gdy spe³nia wymóg
komplementarnoœci dzia³añ. Wa¿ne jest w tym kontekœcie zachowanie bezpieczeñstwa na poziomie nawet najmniejszych podmiotów bior¹cych udzia³
w miêdzynarodowych procesach logistycznych.
Bezpieczeñstwo odnosi siê tak¿e do przep³ywu i archiwizacji danych handlowych dotycz¹cych prowadzonych procesów i przewo¿onych towarów. Przyzwolenie (œwiadome b¹dŸ nie) na nieautoryzowane pozyskiwanie danych (poprzez brak lub niedostateczne zabezpieczenia wejœæ do biur, brak bezpiecznych
procedur logowania do systemów komputerowych, niedba³e archiwizowanie
danych czy te¿ nieumiejêtne niszczenie dokumentów archiwalnych) mo¿e zachwiaæ ca³ym systemem bezpieczeñstwa, a zatem stanowi element ryzyka w ramach organizacji.

8. Podsumowanie
Bezpieczeñstwo jest obecnie istotnym wyznacznikiem jakoœci obs³ugi logistycznej. Oznacza to, ¿e projektuj¹c ³añcuch dostaw sk³adaj¹cy siê z przep³ywu towarów oraz informacji, logistycy musz¹ uwa¿nie przypatrywaæ siê elementom
zawartym w systematyce zagro¿eñ oznaczonych jako GEMIO i przygotowywaæ
procedury minimalizuj¹ce ewentualne skutki wyst¹pienia okreœlonych czynników ryzyka.
W najbli¿szych latach nale¿y spodziewaæ siê ci¹g³ego doskonalenia, wspomaganych przez innowacyjne narzêdzia i technologie procedur, bêd¹cych w
istocie œrodkami dzia³añ prewencyjnych. Zauwa¿yæ nale¿y jednak, ¿e rozrastanie siê procedur bezpieczeñstwa mo¿e powodowaæ ograniczenia w elastycznoœci i kreatywnoœci logistyki.
Literatura
BMP4. Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy – Suggested Planning and Operational Practices for Ship Operators, and Masters of Ships Transiting the High
Risk Area, Witherby Publishing Group, Edinburgh 2011.

60

Dorota Ksi¹¿kiewicz, Dariusz Mierkiewicz

SAFETY AND SECURITY
OF CONTEMPORARY LOGISTIC DISTRIBUTION CHAINS
(Summary)
Processes of globalization of world trade and logistics influence the shape and characteristics of the supply chains. One of the main features of contemporary logistic processes
is their infallibility, which is related to safety. Diversity of logistic processes and changing
conditions in the logistic environment are the main reasons for which logistics is one of
the most risk-sensitive sectors. Highlighting of different types of risk regarding safety
and security levels and the main risk factors as well as prevention tools is the main purpose of this publication.
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PIRACTWO MORSKIE JAKO ZAGRO¯ENIE
DLA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
Z PERSPEKTYWY CHIPOLBROKU

1. Wprowadzenie
W artykule omówiono problem wspó³czesnego piractwa morskiego. Autor
zajmuje siê jego genez¹ i obszarami wystêpowania, skupiaj¹c siê na zagadnieniu bezpieczeñstwa na Oceanie Indyjskim. Opisano techniki napadu i dzia³ania
miêdzynarodowe podjête, aby wyeliminowaæ zagro¿enia, a tak¿e wskazano na
rolê rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ oraz postanowienia Rady Europy, na
bazie którego powsta³y miêdzynarodowe si³y EU NAVFOR ATALANTA. Pokazano tak¿e wagê dzia³ania innych cia³, takich jak: IMO, IMB, CMF, MSC HOA,
UKMTO, MARLO czy NATO. Ponadto w artykule wskazano na koszty piractwa
somalijskiego oraz œrodków bezpieczeñstwa i obrony statków p³ywaj¹cych
w zagro¿onych rejonach na podstawie doœwiadczeñ Chiñsko-Polskiego Towarzystwa Okrêtowego (Chipolbrok)1.

2. Geneza wspó³czesnego piractwa
Piractwo towarzyszy³o ludzkoœci od najdawniejszych czasów. Dokucza³o
ono staro¿ytnym Chiñczykom, Japoñczykom, Fenicjanom i Grekom. Grecka jest
1

Jest to istniej¹ca od ponad 60 lat spó³ka chiñsko-polska znana w kraju jako Chiñsko-Polskie Towarzystwo Okrêtowe S.A., w Chinach jako ZhÇng BÇ Lúnchúan Gßfèn GÇngs§, zaœ na rynkach miêdzynarodowych wystêpuj¹ca jako Chinese-Polish Joint-Stock Shipping Co. Na co dzieñ, ze wzglêdów ekonomiki jêzyka, najczêœciej u¿ywa siê jako jej nazwy akronimu C-P lub skrótu Chipolbrok.
Przedsiêbiorstwo jest w³aœcicielem kilkunastu statków – ze szczegó³ami mo¿na siê zapoznaæ na
stronie http://www.chipolbrok.com.pl/.
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etymologia s³owa pirat – „ðåéñáôÞò” (peiratés), greckie s¹ równie¿ najstarsze, siêgaj¹ce XIV wieku p.n.e., zapisy o piractwie. Apogeum piractwo osi¹gnê³o
w wiekach XVI i XVII, kiedy to celem napadów by³y statki przewo¿¹ce srebro
i z³oto z Ameryki do Europy. W po³owie XIX wieku zosta³o niemal ca³kowicie
wyeliminowane, ale pod koniec lat 80. ubieg³ego wieku poczê³o siê odradzaæ,
kiedy niektórzy rybacy z mórz po³udniowo-wschodniej Azji zaczêli napadaæ na
statki i ³odzie z uciekinierami z komunistycznego Wietnamu tzw. boat people.
Piraci rozzuchwaleni bezkarnoœci¹ zwiêkszali obszar dzia³añ. W³adze pañstw rejonu Cieœniny Malakka nie potrafi³y uporaæ siê z problemem. Jedyn¹ powa¿n¹
groŸb¹ dla piratów pozostawa³a flota wojenna USA. Aktywnoœæ piratów ros³a
w miarê opuszczania przez Amerykanów niektórych baz strategicznych w Azji.
Po wycofaniu siê US Navy z Zatoki Subic na Filipinach w 1992 r. piractwo w okolicach Malezji, Indonezji i Filipin rozwinê³o siê w pe³ni. Gwa³townie wzrasta³a
liczba napadów na statki handlowe. Sytuacja zaczê³a siê wyraŸnie poprawiaæ po
udzieleniu przez Stany Zjednoczone pomocy logistycznej i finansowej rz¹dom
Malezji i Indonezji oraz po du¿ym zaanga¿owaniu Singapuru. Sytuacja poprawi³a siê po tsunami, które uderzy³o w przybrze¿ne osady w 2004 r., niszcz¹c
wiele pirackich siedzib.
Jednoczeœnie nasila³a siê liczba napadów w rejonie delty Nigru, gdzie wiêkszoœæ ataków znajdowa³a polityczne uzasadnienie, i Zatoki Adeñskiej, gdzie
pod³o¿e ataków by³o czysto rabunkowe. Akty przemocy dokonywane u wybrze¿y Nigerii s¹ bardziej krwawe, ale uwaga œwiata skupia siê na rejonie Zatoki
Adeñskiej, poniewa¿ rocznie przep³ywa tamtêdy ponad 20 tys. statków. Plaga
piractwa przysz³a tam z Somalii, gdzie w 1991 r. zbuntowane klany obali³y rz¹d
centralny w Mogadiszu. Chaos i s³aboœæ kraju zaczêli wykorzystywaæ s¹siedzi,
zapuszczaj¹c siê coraz bardziej na somalijskie wody i ³owi¹c nielegalnie tuñczyki i rekiny. Miejscowi rybacy zaczêli siê samodzielnie organizowaæ, œcigaæ intruzów i odbieraæ im ³adunki. Z czasem przyst¹pili równie¿ do odbierania statków,
które mog³y im s³u¿yæ za bazy. Po zaspokojeniu potrzeb logistycznych przysz³a
pora na ¿¹danie okupu za statki i za³ogi. I tak, rozzuchwaleni, zaczêli napadaæ
na statki towarowe – pocz¹tkowo niewielkie, przybrze¿ne, z czasem na coraz
wiêksze i coraz dalej od l¹du2.
Technika napadu jest przewa¿nie sta³a. Ze statku-bazy (mother ship) wyp³ywaj¹ w kierunku upatrzonego obiektu dwie lub trzy szybkie, otwarte ³odzie motorowe. Uzbrojenie za³ogi stanowi¹ karabiny maszynowe i wyrzutnie granatów.
Na pok³adzie jest kilka drabin aluminiowych, po których, po zahaczeniu do
burt statku, dokonuje siê aborda¿u.
Przez kilka lat dzia³ania piratów ogranicza³y siê do wód przybrze¿nych Somalii oraz do obszaru pomiêdzy sta³ym l¹dem somalijskim a Sokotr¹. W 2008 r.
2

Najbardziej oddalony atak zanotowano na Oceanie Indyjskim, ponad 1400 mil morskich od wybrze¿a Afryki.
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i pierwszej po³owie 2009 r. nast¹pi³o nasilenie ataków w Zatoce Adeñskiej i dalej
od wybrze¿y Somalii, na pó³nocno-zachodnim Oceanie Indyjskim. W 2009 r.
u wybrze¿y Somalii mia³o miejsce ponad 100 ataków pirackich, z tego w ponad
30 przypadkach dosz³o do uprowadzenia statków z ponad 500 marynarzami,
natomiast od pocz¹tku 2003 r. do kwietnia 2010 r., wed³ug ró¿nych szacunków,
wziêto jako zak³adników ponad 4 tys. marynarzy3. Choæ wiêkszoœæ napadów
jest przypadkowych, to zdarzaj¹ siê i planowane. Piraci dysponuj¹ telefonami
satelitarnymi, odbiornikami AIS i maj¹ swych informatorów w wielu portach.
Wywiadom znane s¹ nazwiska organizatorów i szefów pirackich gangów, systemy rekrutacji i lokalizacja baz l¹dowych. Si³om koalicyjnym brakuje jednak wystarczaj¹cego wsparcia prawnego, pozwalaj¹cego na pe³ne i skuteczne u¿ycie
posiadanych œrodków.

3. Inicjatywy miêdzynarodowe
Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa podejmuje inicjatywy zmierzaj¹ce do przywrócenia spokoju w regionie. Niektóre z nich przynosz¹ wymierne efekty, inne
s¹ tylko pustymi gestami. Ma³a skutecznoœæ dzia³añ jest przede wszystkim wynikiem luk w prawie miêdzynarodowym4.
Rozleg³¹ prawn¹ definicjê piractwa podaje oenzetowska konwencja
UNCLOS, a artyku³ 14. w jej pierwszej czêœci g³osi, ¿e wszystkie pañstwa powinny wspó³dzia³aæ we wszelki mo¿liwy sposób w celu zniszczenia piractwa na
pe³nym morzu lub w ka¿dym innym miejscu niepodlegaj¹cym jurysdykcji ¿adnego pañstwa5. Oznacza to jednoczeœnie brak regulacji dotycz¹cych rozboju
morskiego na wodach terytorialnych w przypadku, gdy dane pañstwo przybrze¿ne nie sprawuje efektywnej w³adzy nad swoim obszarem6.
7 paŸdziernika 2008 r. Rada Bezpieczeñstwa ONZ przyjê³a rezolucjê (UNSCR
1838) nakazuj¹c¹ zaanga¿owanym pañstwom zwiêkszenie aktywnoœci w zwalczeniu piractwa i troski o bezpieczeñstwo dostaw do Somalii w ramach Œwiatowego Programu ¯ywnoœciowego (WFP). 10 paŸdziernika 2008 r. IMO wezwa³a
do koordynacji dzia³añ marynarek wojennych obecnych w tych rejonach oraz
do stworzenia jasnych regu³ anga¿owania si³ militarnych w celu skutecznego interweniowania i ochrony ¿eglugi. 2 grudnia 2008 r. ONZ przyjê³a kolejn¹ rezo3

4

5
6

Stanowi to prawie 0,3% wszystkich marynarzy, którzy w tym okresie przep³ywali przez ten rejon
(rocznie ponad 200 tys.).
W wywiadzie dla Fairplaya (z sierpnia 2008 r.) dowódca koalicyjnych si³ zadaniowych CTF 150, komandor Robert Davidson, powiedzia³: „Nie mam mandatu na odbijanie zak³adników na statku
pod flag¹ panamsk¹, bêd¹cego greck¹ w³asnoœci¹, zarz¹dzanego przez operatora duñskiego, obsadzonego filipiñsk¹ za³og¹ i wioz¹cego ³adunek z Australii”.
Konwencja UNCLOS – czêœæ I z 1958 r. znana te¿ pod nazw¹ „Konwencja o pe³nym morzu”.
Przyk³adem tej sytuacji jest dziœ kwestia tzw. piratów somalijskich.
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lucjê (UNSCR 1846) rozszerzaj¹c¹ mandat dla si³ i organizacji dzia³aj¹cych w rejonie.
W listopadzie 2008 r. Rada Europy dokumentem 2008/851/CFSP pozwoli³a
swym si³om na rozpoczêcie dzia³añ odstraszaj¹cych i ochronnych. Unijne okrêty wojenne (EU NAVFOR ATALANTA) przyst¹pi³y do skoordynowanych
dzia³añ w styczniu 2009 r. Niezale¿nie od tego swoj¹ obecnoœæ w rejonie zwiêkszy³o równie¿ NATO.
W rezultacie istnieje dziœ wiele organizacji bezpoœrednio lub poœrednio zaanga¿owanych w zwalczanie piractwa, z których najwa¿niejsze to:
– ONZ – wspó³pracuj¹ca z tzw. Somalijskim Rz¹dem Tymczasowym,
– IMO – mobilizuj¹ca przez swe uchwa³y rz¹dy pañstw cz³onkowskich,
– IMB (International Maritime Bureau) – zajmuj¹ca siê przede wszystkim monitoringiem i nag³aœnianiem problemu,
– CMF (Coalition Maritime Forces) – operuj¹ce w rejonie bliskowschodnim si³y
koalicji z oko³o 20 krajów,
– EU NAVFOR ATALANTA – maj¹ca siedzibê w brytyjskim Northwood, instytucja wojskowa koordynuj¹ca dzia³ania si³ (6 okrêtów i 3 samoloty) wystawionych przez 8 pañstw unijnych,
– MSC HOA (Maritime Security Center Horn of Africa) – maj¹ca siedzibê w Brukseli cywilno-wojskowa instytucja bezpoœrednio kieruj¹ca dzia³aniami w zagro¿onych obszarach i wspó³pracuj¹ca z si³ami spoza UE,
– UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations) – brytyjskie biuro z siedzib¹ w Dubaju, bêd¹ce ³¹cznikiem pomiêdzy flot¹ handlow¹ a koalicyjnymi
si³ami CMF oraz zarz¹dzaj¹ce systemem meldunkowym ze statków (tym samym œledz¹c ich trasê),
– MARLO (Maritime Liaison Office) – bazuj¹ca w Bahrainie czêœæ amerykañskiego NAVCENT, s³u¿¹ca wymianie informacji pomiêdzy ¿eglug¹ cywiln¹ a marynark¹ wojenn¹ USA,
– NATO.
Planowanie podró¿y i wyznaczanie tras nabiera w obecnej sytuacji wielkiego znaczenia. Przed wp³yniêciem w niebezpieczne rejony armator i kapitan statku powinni przeprowadziæ w³asn¹ ocenê ryzyka, to znaczy przeanalizowaæ prawdopodobieñstwo i skutki ewentualnego ataku na podstawie wszystkich mo¿liwych do zdobycia informacji i przedsiêwzi¹æ odpowiednie dzia³ania zapobiegawcze. Procedury zarz¹dzania kryzysowego powinny uwzglêdniaæ reakcje
w najgorszych nawet scenariuszach.
W Zatoce Adeñskiej wyznaczony zosta³ pas zalecanej statkom trasy7. Na 4–5
dni przed wejœciem w ten korytarz statek powinien zameldowaæ siê w MSCHOA
7

Nosi on nazwê IRTC (Internationally Recommended Transit Corridor), ma oko³o 500 mil morskich
d³ugoœci i sk³ada siê z dwóch pasów szerokich na 5 mil morskich, oddzielonych 2-milow¹ stref¹
buforow¹.
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(online, email lub tlx). Zaleca siê równie¿ zg³oszenie do UKMTO Dubai. Meldunki przeprowadza siê wed³ug okreœlonej procedury, a w imieniu kapitana
statku mo¿e je sk³adaæ armator. Poza ustalonym schematem istnieje równie¿
mo¿liwoœæ ³¹cznoœci telefonicznej. W miarê mo¿liwego zasiêgu mo¿na te¿ korzystaæ z kana³u 16 VHF, nas³uchiwanego przez okrêty wojenne. A jednak,
mimo zaleceñ i oczywistej potrzeby minimalizowania ryzyka, blisko 20% statków przechodz¹cych przez Kana³ Sueski nie melduje siê w MSCHOA8.
EU NAVFOR zaleca statkom formowanie siê w grupy przy wejœciu na wody
IRTC9. Utrzymywanie wzajemnej widocznoœci w ramach GT znacznie zmniejsza ryzyko napadu, ale system ten nie jest form¹ eskortowanego konwoju. Kilka
marynarek wojennych, których okrêty przebywaj¹ w rejonie GOA, organizuje
regularne konwoje, najczêœciej dla statków pod ich flag¹ narodow¹. Wœród nich
s¹ te¿ okrêty chiñskie. Chipolbrok, jako firma w 50% chiñska, otrzyma³ takie
wsparcie od chiñskiej marynarki wojennej. Konwoje, eskortowane przez dwa
okrêty, formowane s¹ w okreœlone dni, o okreœlonych godzinach, 6 razy w miesi¹cu, w obu kierunkach10.
Statki powinny przede wszystkim zadbaæ o w³asne œrodki bezpieczeñstwa
i obrony11. Warunkiem sine qua non jest wiêc odpowiednie przygotowanie za³óg
poprzez wdro¿enie procedur ISPS, BMP12, instrukta¿ i æwiczenia. W biurze armatora w Gdyni powo³any zosta³ zespó³ reagowania kryzysowego na wypadek
ataku i ewentualnego opanowania statku przez piratów. Zespó³ ten przekazuje
statkom informacje otrzymywane drog¹ internetow¹ od wyspecjalizowanych
agencji13 o sytuacji w zagro¿onych rejonach. Statkom zaleca siê zmiany tras, manewry polegaj¹ce na robieniu uników wobec podejrzanych obiektów oraz
wzmo¿on¹ czujnoœæ i gotowoœæ polegaj¹c¹ równie¿ na demonstrowaniu jej
zewnêtrznemu obserwatorowi. Silnik g³ówny powinien zapewniæ maksymaln¹
8

9

10

11

12

13

Jakaœ czêœæ tych statków przewozi nielegalne lub tajne ³adunki i woli ryzykowaæ spotkanie z piratami ni¿ ujawnienie. W wiêkszoœci przypadków jest to jednak zwyk³a nonszalancja armatorów
i kapitanów. Wyj¹tkowo znamiennym jest fakt, ¿e ¿aden z 14 statków uprowadzonych w II
po³owie 2009 r. nie zarejestrowa³ siê w MSCHOA ani nie zg³osi³ do UKMTO.
System ten, zwany GOAGT (Gulf of Aden Group Transit) grupuje statki o kilku przedzia³ach prêdkoœci, wyznaczaj¹c im czasy wejœcia i wyjœcia. Przyjêta przez statek prêdkoœæ powinna byæ
o 2 wêz³y mniejsza od jego prêdkoœci maksymalnej. Korzystanie z grupowych przejœæ jest zalecane, ale nie obowi¹zkowe. Dla wszystkich jednak statków obowi¹zuj¹ce s¹ zasady COLREG.
Pocz¹tek i koniec konwoju (w obu kierunkach) to pozycje (w przybli¿eniu) 12°N, 44°E oraz 14°N,
51°E, wyznaczaj¹ce odcinek o d³ugoœci ok. 550 Mm.
Ze statystyk wynika, ¿e 80% odparæ pirackich ataków polega³o na u¿yciu w³asnych œrodków.
Jedn¹ z najbardziej spektakularnych akcji by³a skuteczna obrona statku Bonlaribank, z której relacjê, bezpoœrednio od jego dowódcy, kpt. P. Stappletona, autor mia³ mo¿liwoœæ us³yszeæ podczas
specjalistycznej konferencji w Hamburgu, w kwietniu 2010 r.
Best Management Practices – instrukcje anty-pirackie opracowane i uaktualniane wspólnie przez
UKMTO, EU NAVFOR, ICS, IMB i jeszcze kilka innych instytucji.
Np. Salama Fikira, Jeppesen Bergen Risk Solution, MARAD Security, Pbi2, Drum Cussac,
MSCHOA.
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prêdkoœæ, przynajmniej dwa agregaty pr¹dotwórcze powinny byæ w ruchu, pracowaæ powinny wszystkie pompy po¿arowe, a na pok³adzie nale¿y mieæ wê¿e
po¿arowe w gotowoœci do natychmiastowego u¿ycia. Wachta nocna powinna
korzystaæ ze sprzêtu noktowizyjnego. Statki Chipolbroku dodatkowo wyposa¿ono w zestawy he³mów i kamizelek kuloodpornych.
Poza tymi œrodkami armator ma mo¿liwoœæ zastosowania wielu innych, czêsto bardzo kosztownych rozwi¹zañ, na przyk³ad:
– otoczenie burt barier¹ z drutu kolczastego,
– umieszczenie na pok³adzie manekinów udaj¹cych uzbrojon¹ ochronê,
– zastosowanie na mostku os³on z kevlaru lub innego odpornego materia³u,
– zainstalowanie urz¹dzenia og³uszaj¹cego LRAD14,
– przeprowadzenie wzd³u¿ burt przewodów z wysokim napiêciem (izolowanych od kad³uba) lub choæby upozorowanie takiego œrodka poprzez umieszczenie du¿ych napisów i symboli „Uwaga – wysokie napiêcie” w jêzyku angielskim i arabskim,
– dodatkowe intensywne oœwietlenie u¿yte w zale¿noœci od sytuacji,
– koncepcja tzw. cytadeli, czyli wyodrêbnienia specjalnie zabezpieczonego pomieszczenia schronienia dla za³ogi15,
– wynajêcie uzbrojonej ochrony (VPD)16.
Co do tego czy wprowadzaæ na statek uzbrojony oddzia³ i czy sama za³oga
powinna byæ uzbrojona – zdania s¹ podzielone. Trwa dyskusja na temat ró¿nych
œrodków obrony (lethal versus non-lethal). Wspomniany komandor R. Davidson
uwa¿a, ¿e statki powinny byæ uzbrojone i odpowiadaæ ogniem ju¿ na próbê
zbli¿enia siê piratów. Wyra¿a on opiniê wiêkszoœci wojskowych. Zupe³nie innego zdania jest IMB, monitoruj¹ce piractwo na ca³ym œwiecie. Jego dyrektor,
Pottengal Makundan tak odpowiedzia³ na propozycje zbrojnego odpieranie ataku: „Wybrze¿a Somalii to nie miejsce na strzelaniny miêdzy statkami handlowymi a piratami. Uzbrojenie niewyszkolonych za³óg jeszcze pogorszy sytuacjê.
W jaki¿ to rodzaj broni nale¿a³oby wyposa¿yæ statki, aby siê mog³y obroniæ
przed atakiem granatnikami (Rocket Propelled Grenate)? Gdyby ktoœ zgin¹³ z r¹k
cz³onka za³ogi, skomplikowa³oby to sytuacjê jeszcze bardziej”17. ICS przychyla
siê do militarnych rozwi¹zañ, ale jednym g³osem z IMB mówi o luce miêdzy rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ a przepisami prawa w poszczególnych
pañstwach. Na to samo wskazuje te¿ komandor J. Harbour, dowódca EU
NAVFOR, t³umacz¹c dlaczego rezolucja nr 1851 nie przynosi efektów.

14
15

16

17

Long Range Accustic Device – koszt od oko³o 15 do 60 tys. USD.
Skorzystanie z niego zalecane jest tylko wtedy, gdy ma siê ju¿ ³¹cznoœæ z p³yn¹cym z odsiecz¹
okrêtem.
Vessel Protection Deployment – niezale¿nie od wysokich kosztów i problemów logistycznych jest to
rozwi¹zanie bardzo skomplikowane prawnie.
W rozmowie z J. Wilsonem i C. Brownem – „Fairplay” 2008, v. 363.
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Ogromn¹ rolê za³ogi w skutecznym unikniêciu, a nawet odparciu napadu pirackiego uœwiadamia sobie coraz wiêksza liczba armatorów. Wiêkszoœæ to ataki
oportunistyczne, dlatego najlepsz¹ obron¹ przed nimi jest czujnoœæ i dobra obserwacja. Im szybciej podejrzany obiekt zostanie dostrze¿ony, tym lepsze szanse
dadz¹ dzia³ania unikowe i zniechêcenie atakuj¹cych do aborda¿u. Jeœli pozwoli
im siê podejœæ blisko, prawdopodobnie bêdzie ju¿ za póŸno, by zapobiec atakowi18. Udane wejœcie na statek zajmuje napastnikom œrednio od 10 do 15 minut.
Jeœli maj¹ utrudniony dostêp, to, najdalej po 40 minutach, odp³ywaj¹. Dobre
przygotowanie za³ogi i jej reakcja na atak s¹ wiêc nie do przecenienia. Armatorzy coraz chêtniej akceptuj¹ koszty dodatkowych szkoleñ. A koszty te s¹ stosunkowo niskie w porównaniu z tymi, z jakimi musi siê liczyæ armator w przypadku najgorszym, czyli uprowadzenia statku. Dla za³ogi jest to czas najtrudniejszej
próby, dla armatora – sytuacja krytyczna. Ale i na taki scenariusz musi byæ przygotowany zespó³ reagowania kryzysowego. Porwane statki zwykle zmuszane s¹
do p³yniêcia w wyznaczone przez piratów rejony.
Czas niewoli jest niepewny, trudny do okreœlenia i zale¿y od wielu czynników. Dlatego nale¿y zadbaæ, aby statki wchodz¹ce w strefê dzia³añ piratów
mia³y pe³ne zapasy paliwa, wody i ¿ywnoœci. Poniewa¿ uprowadzone statki czêsto zmieniaj¹ pozycjê, poruszaj¹c siê w pobli¿u brzegów, obie windy kotwiczne
i same kotwice musz¹ byæ sprawne. Chocia¿ gotowoœæ nale¿y zawsze utrzymywaæ na odpowiednim poziomie, warto wiedzieæ, ¿e aktywnoœæ piratów s³abnie
w okresie monsunów, szczególnie przy monsunie letnim trwaj¹cym od koñca
maja do wrzeœnia19. Im wiêcej œrodków ostro¿noœci podejmie armator i statek,
tym mniejsze jest ryzyko ataku, ale warto ponieœæ koszty poprawy bezpieczeñstwa, aby unikn¹æ ewentualnego p³acenia okupu. Jego wysokoœæ zale¿y od wartoœci statku i wiezionego ³adunku, umiejêtnoœci negocjacyjnych po stronie armatora20, czasu i warunków zewnêtrznych21. Jednak nawet po zap³aceniu
okupu nie koñcz¹ siê wydatki. Statek, szczególnie po d³u¿szym okresie unieruchomienia w ciep³ych wodach nabiera porostów i wymaga dokowania. Na rekompensaty z ubezpieczenia raczej nie nale¿y liczyæ. Korzystaj¹c z prawnych
zawi³oœci, firmy ubezpieczeniowe sprytnie unikaj¹ odszkodowañ. Do lipca 2001 r.
nie zakoñczy³a siê w s¹dach brytyjskich ani jedna sprawa dotycz¹ca piractwa.
Pojawiaæ siê zaczê³y (g³ównie w USA) oferty firm proponuj¹cych ubezpieczenie
18

19

20

21

Tak twierdzi np. Graeme G. Brooks, szef Dryad Maritime Intelligence Service, firmy oferuj¹cej programy szkoleniowe dla marynarzy i doradztwo armatorom.
Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e wiatr o sile 18 wêz³ów i fala o wysokoœci 2 metrów to graniczne parametry, powy¿ej których piraci nie ryzykuj¹ ju¿ wypraw.
Ze strony piratów wystêpuje zazwyczaj dwóch negocjatorów i s¹ to przewa¿nie doœæ dobrze wykszta³cone osoby mieszkaj¹ce wczeœniej w Stanach Zjednoczonych lub W. Brytanii.
Wysokoœæ zap³aconego okupu rzadko bywa ujawniana przez armatora, ale wiadomo, ¿e wynosi
on œrednio od 3 do 4 mln dolarów. Najwy¿szy ze znanych okupów, zap³acony za Sirius Star, wyniós³ 15 mln, ale sam statek wart by³ 150 mln, a jego ³adunek ropy 100 mln dolarów.
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od porwania statku22. Koszt takiego ubezpieczenia jest jednak tak wysoki, ¿e
tylko zamo¿niejsi armatorzy próbuj¹ kalkulowaæ jego op³acalnoœæ, a w efekcie
tylko nieliczni z nich decyduj¹ siê na umowê.

4. Chipolbrok wobec problemu piractwa
Przeprowadzona analiza pokazuje, ¿e w obecnej sytuacji nara¿enie na atak
piracki jest najwiêkszym zagro¿eniem dla armatora uprawiaj¹cego ¿eglugê
przez Kana³ Sueski i pó³nocno-zachodni akwen Oceanu Indyjskiego. Ze statystyk wynika, ¿e dla statku przep³ywaj¹cego przez ten rejon prawdopodobieñstwo takiego ataku wynosi oko³o 1:200. Po uwzglêdnieniu czêstoœci przep³ywania oraz wdro¿onych œrodków bezpieczeñstwa prawdopodobieñstwo to dla
statków Chipolbroku zmniejsza siê do oko³o 1:250, co i tak jest relacj¹ bardzo
wysok¹. Przyjmuj¹c, ¿e (po ewentualnym, udanym dla piratów ataku) suma kosztów odzyskania statku (wraz kosztami zapewnienia pe³nej sprawnoœci technicznej i wymiany za³ogi) wynios³aby 6 mln USD (co by³oby wymiern¹ konsekwencj¹) mo¿na oszacowaæ wielkoœæ ryzyka przep³yniêcia statku przez
zagro¿ony rejon. Ryzyko to, jako iloczyn prawdopodobieñstwa zdarzenia i jego
skutku, kosztuje oko³o 24 tys. USD. W 2009 r. statki Chipolbroku przesz³y, w obu
kierunkach, Zatokê Adeñsk¹ 46 razy. Mno¿¹c przez tê liczbê wysokoœæ ryzyka
dla jednego statku otrzymuje siê oko³o 1,1 mln USD. Z analizy ALARP wynika,
¿e jest to niezbêdny koszt zredukowania ryzyka do akceptowalnego minimum.
Jest to jednak suma tylko hipotetyczna, nie sposób bowiem z wystarczaj¹co du¿ym prawdopodobieñstwem okreœliæ, które z zastosowanych œrodków (i w jakim stopniu) oka¿¹ siê efektywne. Nawet wielokrotnie wiêksze nak³ady nie zapewni¹ 100% bezpieczeñstwa. Kalkulacje powy¿sze pokazuj¹ tylko skalê
problemu w jego ekonomicznym aspekcie. W ci¹gu niespe³na trzech lat zagro¿enie pirackie sta³o siê, obok problemu pozyskiwania atrakcyjnych ³adunków
i utrzymywaniu dobrego stanu technicznego floty – trzeci¹ trosk¹ armatora.
We wrzeœniu 2011 r. IMO, na podstawie okólnika MSC.1/Circ.1339, oficjalnie
zaleci³a armatorom zastosowanie systemu dzia³añ antypirackich, zwanego
w skrócie BMP423. System ten zosta³ w pe³ni wdro¿ony na statkach Chipolbroku na
pocz¹tku 2012 r. Na wszystkich statkach wyodrêbniono ukryte pod pok³adem
pomieszczenia, ryglowane od wewn¹trz, wyposa¿one w racje ¿ywnoœciowe,
wodê pitn¹, przenoœne sanitariaty, latarki i ³¹cznoœæ ze œwiatem poprzez telefon
satelitarny Irydium. Ponadto, choæ BMP tego nie wymaga, kierownictwo firmy
podjê³o decyzjê o wynajêciu zbrojnej ochrony statków przep³ywaj¹cych przez
22

23

Amerykañska ASI Global oferuje pakiet Kidnap & Ransom Response; stawki s¹ negocjowane indywidualnie.
Pe³na nazwa brzmi w oryginale: Best Management Practice for Protection against Somali Based Piracy.
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zagro¿one rejony. Ochrona sk³ada siê z trzech do czterech by³ych komandosów
uzbrojonych w karabiny automatyczne. Na statki p³yn¹ce na wschód wsiadaj¹
oni na redzie D¿ibuti (dawne Somali Francuskie), a wysiadaj¹ na redzie Galle na
Cejlonie; w kierunku zachodnim – odwrotnie.
W 2011 r. piraci dokonali 439 ataków na statki, uprowadzili 802 zak³adników,
porwali 45 statków (o osiem mniej ni¿ w roku poprzednim). Natomiast tylko piraci somalijscy dokonali 237 ataków i porwali 28 statków. W 2011 r. w atakach pirackich ¿ycie straci³o 35 marynarzy. Na koniec 2011 r. a¿ 13 statków by³o jeszcze
w rêkach piratów24.
W marcu 2012 r. ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili rozszerzenie dzia³añ EU NAVFOR na l¹dowe bazy piratów w Somalii. Bud¿et operacji
ATALANTA zosta³ powiêkszony o blisko 20 mln USD, a si³y morskie wzmocnione o dwa okrêty wojenne – oba francuskie.

Rysunek 1. Œredni koszt piractwa somalijskiego (mln USD)
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z piracy.lloydslist.com.

Nie ma dok³adnych i wiarygodnych danych co do globalnych kosztów ekonomicznych piractwa. Najczêœciej mówi siê o 12–15 mld USD. Szacuje siê, ¿e tylko piractwo somalijskie w 2011 r. kosztowa³o œwiatow¹ gospodarkê od 6,6 do 6,9
mld USD25. Problemem piractwa zajmuj¹ siê ró¿ne instytucje, ale wyniki badañ
prowadzonych przez amerykañsk¹ organizacjê pozarz¹dow¹ Oceans Beyond Piracy uznano za jedne z bardziej rzetelnych. Zastosowano tam w³asn¹, nowatorsk¹ metodologiê badañ i analiz z wykorzystaniem porterowskiego modelu
³añcucha wartoœci – Indicative Pirate Value Chain26. Na rysunku 1 pokazano jak

24
25
26

International Maritime Bureau.
Piracy.lloydslist.com.
Z ca³ym aparatem analitycznym mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.geopolicity.com.
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rozk³ada siê œredni koszt piractwa somalijskiego, którego wartoœæ ca³kowita wynosi 6700 mln USD.
Najwiêksze straty ponosz¹ armatorzy na dodatkowym zu¿yciu paliwa, wynikaj¹cym z koniecznoœci zwiêkszania prêdkoœci statków w rejonach zagro¿onych. Najmniej kosztuje œciganie s¹downe piratów. Zauwa¿a siê równie¿ spor¹
dysproporcjê miêdzy sum¹ wyp³aconych okupów a kosztami œrodków ochrony.
Œrodowisko ¿eglugowe, a z nim ca³a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa z uwag¹
patrz¹ na podejmowane ostatnio próby ustabilizowania sytuacji w Somalii,
wi¹¿¹c z tym nadziejê na szybk¹ likwidacjê piractwa w tym rejonie Oceanu Indyjskiego.
Literatura
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PIRACY AS A THREAT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FROM CHIPOLBROK’S PROSPECT
(Summary)
The article discusses the problem of contemporary maritime piracy. It deals with the
origins of piracy and areas of its occurrence, focusing on the issue of security in the Indian Ocean. It describes assault techniques and international action initiated to eliminate
the threat, showing a role of the UN Security Council resolutions and the provisions of
the Council of Europe, that became the legal basis of the international EU NAVFOR
ATALANTA forces. It shows also the importance of other international bodies, such as
IMO, IMB, CMF, MSC HOA, UKMTO, MARLO and NATO as well. It points out great importance of trip and routing planning, as well as own safety and protection measures existing onboard vessels operating in vulnerable areas. The article discusses also the impact
of Somalian piracy cost to world shipping and measures undertaken by Chinese-Polish
Joint-Stock Shipping Company (Chipolbrok) in this respect.
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SKROPLONY GAZ ZIEMNY
JAKO ALTERNATYWNE PALIWO
DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

1. Wprowadzenie
Komunikacja autobusowa w du¿ych aglomeracjach miejskich wywiera negatywny wp³yw na œrodowisko naturalne cz³owieka. Spalanie paliw w silnikach
pojazdów samochodowych jest jednym z trzech, obok energetyki i sektora
komunalno-bytowego, g³ównych Ÿróde³ antropogenicznych zanieczyszczeñ powietrza. Silniki spalinowe zasilane olejem napêdowym emituj¹ do atmosfery
znaczne iloœci szkodliwych substancji. Spaliny silników wysokoprê¿nych s¹ wielosk³adnikowymi mieszaninami zwi¹zków chemicznych powstaj¹cych w wyniku procesu spalania oleju napêdowego i silnikowego. Oprócz zanieczyszczenia
œrodowiska produktami spalania paliw p³ynnych, pojazdy komunikacji miejskiej emituj¹ znaczne iloœci ha³asu – czynnika bardzo negatywnie oddzia³ywaj¹cego na cz³owieka. Celem artyku³u jest przedstawienie kierunków
rozwoju technologii magazynowania i przewo¿enia metanu jako paliwa do pojazdów samochodowych. Ponadto w artykule przedstawiono krótk¹ charakterystykê rynku gazu w postaci skroplonej.

2. Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów samochodowych
Jednym ze sposobów ograniczania emisji szkodliwych substancji jest stosowanie paliw alternatywnych przewy¿szaj¹cych czystoœci¹ paliwa konwencjonalne. Od wielu lat na œwiecie w komunikacji miejskiej wykorzystywane s¹ autobusy napêdzane gazem ziemnym. Gaz ziemny ma cechy doskona³ego paliwa
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do pojazdów samochodowych. Silnik zasilany tym paliwem praktycznie nie
emituje szkodliwych substancji. Autobusy na gaz ziemny spe³niaj¹ najsurowsze
normy czystoœci spalin (Euro 6 i EEV).
Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo samochodowe w postaci sprê¿onej CNG (Compressed Natural Gas). Do magazynowania i przewo¿enia paliwa
stosuje siê zbiorniki ciœnieniowe magazynuj¹ce paliwo pod ciœnieniem roboczym
200–250 MPa. Ze wzglêdu na bardzo wysokie ciœnienie panuj¹ce w zbiornikach
musz¹ one byæ wykonane z materia³u gwarantuj¹cego pe³ne bezpieczeñstwo
u¿ytkowania. Do niedawna u¿ywane by³y zbiorniki stalowe charakteryzuj¹ce
siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹, ale jednoczeœnie du¿ym ciê¿arem. Technologia
materia³ów kompozytowych pozwala na wykonanie lekkich zbiorników o du¿ej
wytrzyma³oœci, które w nowych pojazdach zastêpuj¹ zbiorniki stalowe. W autobusach gazowych zbiorniki paliwa montowane s¹ najczêœciej na dachu pojazdu.
Takie miejsce ich monta¿u podyktowane jest oszczêdnoœci¹ miejsca w przestrzeni pod pod³og¹ pojazdu. Usytuowanie charakterystycznego „garba” na dachu autobusu jest istotnym czynnikiem eksploatacyjnym niepoz- walaj¹cym na
obs³ugê tras z ograniczeniami wysokoœci pojazdu (tunele, niskie przejazdy).
Nowsz¹ technologi¹ przechowywania i przewo¿enia metanu w pojazdach
samochodowych jest u¿ywanie gazu skroplonego LNG (Liquefied Natural Gas).
Skroplony metan charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami:
– bezbarwny p³yn sk³adaj¹cy siê w 90–97% z metanu,
– gêstoœæ – 430–470 kg/m3,
– temperatura parowania pod ciœnieniem atmosferycznym – od -166°C do
-157°C,
– ciep³o spalania – 39,1–40,9 MJ/m3,
– z 1 m3 LNG mo¿na uzyskaæ oko³o 600 m3 gazu w warunkach normalnych.
Cechy LNG pozwalaj¹ na ograniczenie wielkoœci zbiorników paliwa montowanych w autobusach. Zbiorniki te musz¹ byæ jednak przystosowane do utrzymania niskich temperatur zmagazynowanego metanu. Pojazd zasilany skroplonym metanem ³¹czy cechy ekologicznego pojazdu CNG oraz samochodu
konwencjonalnego zasilanego paliwem p³ynnym1.

3. Rynek skroplonego gazu ziemnego na œwiecie i w Polsce
Technologia skraplania gazu ziemnego na skalê przemys³ow¹ powsta³a na
pocz¹tku XX wieku z myœl¹ o magazynowaniu i transportowaniu gazu na du¿e
odleg³oœci. Dynamiczny rozwój technologii LNG wynika z ³atwoœci stosowania
tej formy transportu przy ró¿nym usytuowaniu z³ó¿ gazu ziemnego i jego po1

PGNiG Oddzia³ w Odolanowie – technologia, http://www.odolanow.pgnig.pl/odolanow/technologia
(dostêp z dnia 30.07.2012).
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tencjalnych odbiorców. Szczególnie popularny w drugiej po³owie XX wieku sta³
siê morski transport metanu specjalnie do tego celu skonstruowanymi statkami
(fot. 1). Upowszechnienie siê tej metody transportu spowodowa³o dynamiczny
rozwój œwiatowego rynku gazu ziemnego2.
G³ówne terminale eksportowe LNG zlokalizowano na wybrze¿ach morskich
w pó³nocnej Afryce, Zatoce Perskiej, Wenezueli oraz po³udniowo-wschodniej
Azji. Liczba terminali regazyfikacyjnych na ca³ym œwiecie przekroczy³a ju¿ liczbê 50 (w tym 24 w Japonii, 4 w Korei, 12 w Europie i 5 w USA).

Fot. 1. Statek do przewozu skroplonego metanu
 ród³o: Pierwszy statek w gazoporcie pó³ roku szybciej, http://gazownictwo.wnp.pl/pierwszy-statek-wgazoporcie-o-pol-roku-szybciej (dostêp z dnia 30.07.2012).

Pierwsze doœwiadczenia z wykorzystania gazu LNG w Polsce rozpoczê³y siê
w latach 70. ubieg³ego wieku. Powsta³a wtedy pierwsza instalacja tzw. odazotownia gazu w Odolanowie. Skroplony gaz z Odolanowa wprowadzono na rynek
skandynawski w latach 90. XX wieku. Pierwsi polscy odbiorcy otrzymali gaz
LNG w 2002 r. Od 2012 r. zak³ad w Odolanowie mo¿e zaoferowaæ 15 tys. ton
LNG/rok. Druga instalacja odazotowania gazu ziemnego w Grodzisku Wielkopolskim bêdzie mog³a produkowaæ oko³o 10 tys. ton gazu/rok. Instalacje te s¹
2

M. Mazur, Co z tym gazem? Terminal LNG w Œwinoujœciu, http://www.eswinoujscie.pl/gazoport-swinoujscie (dostêp z dnia 30.09.2012).
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w³asnoœci¹ PGNiG S.A. – krajowego potentata wydobycia i obrotu gazem
ziemnym.
Od 2014 r. na polskim rynku bêdzie dostêpny tak¿e gaz (ok. 7,5 mld m3
LNG/rok) z powstaj¹cego terminalu Gazoportu w Œwinoujœciu3. Jest to inwestycja dywersyfikuj¹ca kierunki dostaw tego paliwa do Polski i umo¿liwiaj¹ca korzystanie ze œwiatowych zasobów gazu ziemnego.
Autobusy zasilane skroplonym gazem ziemnym musz¹ posiadaæ zbiornik
kriogeniczny magazynuj¹cy paliwo o bardzo niskiej temperaturze. Ze wzglêdu
na znaczne skumulowanie energii w jednym litrze gazu skroplonego zbiorniki
paliwa s¹ trzykrotnie mniejsze od zbiorników na gaz sprê¿ony. Przy zachowaniu zalet gazu CNG (wysoka czystoœæ spalin, niska cena paliwa) napêd z wykorzystaniem gazu LNG eliminuje problem du¿ych zbiorników na dachu pojazdu
oraz d³u¿szego czasu tankowania.
LNG jest tak¿e paliwem bezpiecznym. Podobnie jak w przypadku CNG
z uszkodzonego zbiornika pojazdu wydostaje siê prawie czysty metan, który
pod normalnym ciœnieniem i w stosunkowo wysokiej temperaturze otoczenia
zaczyna wrzeæ, przechodz¹c w stan gazowy. Jako gaz l¿ejszy od powietrza metan szybko ulega rozproszeniu bardzo rzadko tworz¹c chmurê mieszaniny wybuchowej. Dyskusyjny mo¿e byæ pierwszy moment przejœcia metanu ze stanu
p³ynnego w gazowy, kiedy to gaz ma bardzo nisk¹ temperaturê. Do czasu wzrostu
temperatury gazu, w pierwszych sekundach bardzo zimny metan (gaz ciê¿szy
od powietrza) mo¿e zacz¹æ gromadziæ siê w zag³êbieniach terenu. Efekt ten jest
bardzo krótki i ma znaczenie przy uszkodzeniach du¿ych zbiorników lub ruroci¹gów LNG. Znane s¹ w œwiecie wypadki powstania du¿ych chmur zimnego
metanu, które ulega³y zap³onowi, powoduj¹c du¿e zniszczenia. W przypadku
ma³ych zbiorników na paliwo montowanych w pojazdach osobowych i autobusach bezpieczeñstwo u¿ytkowania LNG mo¿na uznaæ za niemal identyczne jak
w przypadku stosowania gazu w formie sprê¿onej.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem technicznym jest zastosowanie gazu w obu postaciach (LNG i CNG) w jednym pojeŸdzie. Firma Iveco zaprezentowa³a nowy
pojazd – Ci¹gnik Iveco Stralis LNG Natural Power (fot. 2), w którym montowane s¹ zarówno zbiorniki CNG, jak i gazu skroplonego. Gaz skroplony przechowywany jest pod zwiêkszonym ciœnieniem 11 barów, co pozwala na podniesienie temperatury metanu do -125°C. Przy wy¿szej temperaturze przechowywania
metanu techniczne wymagania wobec takich zbiorników s¹ mniejsze. Gaz ziemny w postaci skroplonej charakteryzuje siê znacznym zwiêkszeniem gêstoœci,
magazynowanej w ograniczonej objêtoœci¹ zbiornika gazu, energii. Objêtoœæ
gazu po skropleniu zmniejsza siê oko³o 600 razy. Dziêki temu ekwiwalent 1 litra
oleju napêdowego odpowiada objêtoœci 1,8 litra LNG. W przypadku CNG proporcja ta wynosi 1:5, zatem objêtoœæ zbiorników gazu musi byæ w tym przypad3

Terminal LNG w Polsce, http://www.polskielng.pl/terminal-lng-w-polsce/ (dostêp z dnia 30.07.2012).
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ku znacznie wiêksza. Stralis LNG jako ci¹gnik siod³owy ma rozstaw osi 3800
mm, co pozwoli³o na zamontowanie zbiornika LNG o pojemnoœci 560 l oraz
czterech 70-litrowych zbiorników CNG po przeciwnej stronie pojazdu. Taki zapas paliwa zapewnia mo¿liwoœæ przewozu na dystansie ponad 750 km, podczas
gdy wersja CNG pozwala na poruszanie siê na odleg³oœæ do 300 km.

Fot. 2. Samochód ciê¿arowy IVECO zasilany skroplonym metanem
 ród³o: Stralis LNG Natural Power ju¿ w Polsce, http://web.iveco.com/poland/press-room (dostêp z
dnia 30.07.2012).

Takie rozwi¹zanie nie jest jeszcze stosowane przez producentów autobusów.
Pojazdy LNG s¹ rzadkoœci¹ w ofercie firm produkuj¹cych pojazdy komunikacji
miejskiej. Jako jedna z nielicznych firm na rynku europejskim firma Solbus ma
w swojej ofercie pojazdy Solcity 12 LNG. Pojazdy te s¹ wyposa¿one w silniki
Cummins ISLGeEV 320 o pojemnoœci 8,9 dm3. Dostawc¹ zbiorników kriogenicznych jest amerykañska firma Cart Ferrox4.
Firma Solbus przy wspó³pracy z dostawc¹ paliwa Gazprom Germania zorganizowa³a w kwietniu i maju 2012 r. seriê jazd testowych w polskich miastach
zainteresowanych modernizacj¹ swojego taboru. Celem programu testowego
by³a prezentacja pojazdów LNG w warunkach eksploatacyjnych polskich miast.
4

Testy autobusów gazowych w Gdyni, http://www.pkmgdynia.pl/informacje/testy-autobusowna-lng-2.html (dostêp z dnia 30.07.2012).
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Producent autobusów prezentowa³ technologiê tankowania pojazdu, procedurê
czynnoœci obs³ugowych oraz zbiera³ dane na temat zu¿ycia paliwa i parametrów
tankowania pojazdu. Dwa autobusy LNG eksploatowane przez rok w Wa³brzychu zosta³y udostêpnione do testów na ulicach Gdyni, Katowic, Olsztyna, Torunia i Warszawy. Po wykonaniu testów firmy obs³uguj¹ce przewozy pasa¿erskie
na terenie miast, po których jeŸdzi³y pojazdy LNG, otrzyma³y wstêpne dane
pozwalaj¹ce na rozwa¿enie mo¿liwoœci zakupu tego typu pojazdów.

4. Podsumowanie
Gaz ziemny jako paliwo zasilaj¹ce autobusy komunikacji miejskiej jest obecny w Polsce od kilku lat. Ten typ paliwa pozwala na ograniczenie zanieczyszczeñ emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe. Autobusy CNG posiadaj¹ tak¿e znacz¹ce ograniczenia, do których nale¿y przede wszystkim iloœæ
paliwa zmagazynowana pod ciœnieniem w du¿ych i ciê¿kich zbiornikach. Rozwój technologii skroplonego gazu ziemnego pozwala na wyeliminowanie tych
niedogodnoœci. Perspektywa rozwoju rynku LNG w Polsce z g³ówn¹ inwestycj¹
jak¹ jest budowa „gazoportu” w Szczecinie pozwala przypuszczaæ, ¿e paliwo w
tej postaci bêdzie wkrótce du¿o bardziej dostêpne na terenie ca³ego kraju. Pierwsze
próby producentów autobusów montuj¹cych zbiorniki kriogeniczne w swoich
pojazdach daj¹ nadziejê, ¿e pojazdy LNG bêd¹ wkrótce tak¿e du¿o bardziej dostêpne, podobnie jak siê to sta³o z autobusami CNG. Wszystkie te fakty pozwalaj¹ z pewnym optymizmem patrzeæ na perspektywy rozwoju autobusów zasilanych skroplonym metanem.
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LIQUEFIED NATURAL GAS AS ALTERNATIVE FUEL
FOR BUS PUBLIC TRANSPORT APPLICATIONS
(Summary)
Public bus transport in big urban agglomerations poses threat to the environment.
Burning traditional fuels in internal combustion engines is one of three, besides energy
production and municipal and household sector, main sources of anthropogenic air pollution. The aim of this article is to consider a possible limitation of the impact of heavyduty vehicles on the environment. In the article a new direction of development of technology of storage and transportation of LNG as fuel is presented.
One of the methods for reducing emissions is using alternative fuels which are
cleaner than traditional ones. In cities in the world public transport buses have been
filled up with compressed natural gas for many years. Since a new technology of transportation and storage of methane has been invented, LNG (Liquefied Natural Gas) has
been applied to vehicles.
Properties of LNG allow us to reduce the size of gas tanks in buses. Those tanks
though must keep gas in low temperature. Methane-fueled vehicles combine qualities of
CNG-powered environmentally friendly cars and traditional vehicles filled up with liquid fuels.
CNG-powered buses have considerable limitations, which include relatively small
amount of fuel kept under pressure in big and heavy fuel tanks. The development of
technology of CNG has enabled the automotive industry to eliminate those drawbacks.
After first tests of cryogenic tanks in vehicle there is hope that they will soon be as easily
available as CNG buses. All these facts encourage us to look optimistically at the prospect
of development of LNG-fueled buses.
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POLITYKA TRANSPORTOWA
W DOBIE INTEGRACJI I GLOBALIZACJI

1. Wprowadzenie
Globalizacja i integracja to dwa spoœród najwa¿niejszych obecnie czynników
determinuj¹cych rozwój gospodarek. Podstaw¹ integracji rynków jest liberalizacja handlu i inwestycji, a wiêc usuwanie barier rynkowych ograniczaj¹cych
swobodê transferów, a tak¿e zabezpieczanie warunków swobodnej konkurencji
na zintegrowanym obszarze1. Z kolei integracja na p³aszczyŸnie polityki dotyczy
ró¿nych form wspó³dzia³ania rz¹dów narodowych oraz instytucji ponadnarodowych przy realizacji zadañ ze sfery polityki gospodarczej. Integracja polityki
mo¿e przybieraæ ró¿ne formy – od informacji i konsultacji po koordynacjê, harmonizacjê i ujednolicenie. Na ni¿szych etapach, zgodnie z podzia³em J. Tinbergena, wystêpuje integracja pasywna, czyli zwi¹zana g³ównie z usuwaniem
przeszkód w swobodnym przep³ywie dóbr, us³ug i czynników produkcji (liberalizacja), natomiast na wy¿szych etapach dochodzi do integracji pozytywnej, czyli do wspó³pracy rz¹dów przy korygowaniu zak³óceñ tworzonych przez rynki.
Integracja pozytywna wymaga tworzenia nowych form instytucjonalnych
warunkuj¹cych efektywne interwencje publiczne, co oznacza czêsto koniecznoœæ przekazywania kompetencji rz¹dów narodowych instytucjom ponadnarodowym lub te¿ budowy nowych instytucji wyposa¿onych w specjalne uprawnienia. Pog³êbianie integracji gospodarczej stanowi w rezultacie uzasadnienie
dla rozwoju struktur ponadnarodowych i jest impulsem do tworzenia wspólnotowych systemów politycznych. Do badania integracji polityki s³u¿y równie¿
bogaty dorobek ekonomii w zakresie zadañ i narzêdzi w³adzy publicznej i integracji polityki w skali miêdzynarodowej2.
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Wed³ug Z. Kameckiego integracja to wytworzenie ze struktury ekonomicznej organizmu gospodarczego obejmuj¹cego grupê krajów. Organizm ten wyodrêbnia siê z gospodarki œwiatowej3. Umiêdzynarodowieniu œwiatowej produkcji i konsumpcji towarzyszy rozwój procesów integracyjnych w uk³adzie produkcja – transport – dystrybucja. Oznacza to œcis³¹ integracjê miêdzynarodowej
wymiany towarowej z transportem. Z kolei wzrost udzia³u gospodarek ró¿nych
krajów w miêdzynarodowej wymianie towarowej sprzyja integracji samego
transportu. Globalizacja procesów gospodarczych stanowi bezpoœredni¹ przyczynê integracji i rozwoju miêdzynarodowego handlu i transportu4. Usuwane
s¹ bariery, tworzone s¹ wspólne regulacje liberalizuj¹ce rynek i u³atwiaj¹ce
wspó³pracê miêdzynarodow¹.

2. Integracja instytucjonalna
Przyk³adami oddzia³ywania polityki transportowej w sferze integracji gospodarczej s¹ znane powszechnie dzia³ania organów Unii Europejskiej, a wczeœniej
EWG. Komisja Europejska, wiod¹cy organ wykonawczy Unii, przygotowa³a
szereg rozporz¹dzeñ, dyrektyw i zarz¹dzeñ odnosz¹cych siê do transportu.
Oprócz nich przygotowa³a istotny program unijny TEN-T (ang. Trans-European
Transport Networks, pol. Transeurpejska Sieæ Transportowa). Program ten dotyczy
sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych.
W 27 krajach UE jest 5 000 000 km dróg, z czego 65 100 km to autostrady,
212 800 km to drogi kolejowe (w tym 110 458 km jest zelektryfikowanych),
a 42 709 km ¿eglowne drogi wodne. Najwiêksze œrodki w rozwój infrastruktury
tran- sportu w UE zainwestowano w latach 2000–2006, tj. 859 mld euro5. Wiêkszoœæ tych inwestycji finansowano i budowano w ramach narodowych strategii
rozwoju. Sieæ TEN-T ma powstaæ w celu stworzenia jednolitej, multimodalnej
sieci, która integruje drogi l¹dowe, morskie i powietrzne w ca³ej Unii, ale równie¿ stworzy powi¹zania pozaunijne.
Rozwój tej sieci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju konkurencyjnoœci
i zwiêkszenia zatrudnienia w Europie i jest jednym z podstawowych celów UE
do 2020 r. Jeœli Europa chce rozwijaæ swój potencja³ gospodarczy i spo³eczny,
niezbêdna jest budowa infrastruktury transportu dla brakuj¹cych po³¹czeñ
i usuniêcie „w¹skich garde³”. Rozbudowa sieci TEN-T jest konieczna równie¿

1

3
4

5

A. Zieliñska-G³êbocka, Dynamika Unii Europejskiej w œwietle teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, „Studia Europejskie” 1999 , nr 3, s. 11.
Z. Kamecki, Uwagi na temat pojêcia integracji gospodarczej, Instytut Zachodni, Poznañ 1973, s. 61.
K. Misztal, Porty morskie wobec procesów globalizacyjnych, [w:] Rynki miêdzynarodowe i gospodarka globalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2004.
Dane Komisji Europejskiej, za http://ec.europa.eu/ (dostêp z dnia 21.05.2012).
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w kontekœcie zrównowa¿onego rozwoju, bowiem bierze pod uwagê efektywnoœæ energetyczn¹ i wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi.
W perspektywie zwiêkszenia przep³ywu liczby osób i dóbr, która ma siê podwoiæ do 2020 r. (w stosunku do roku 2010 r.), infrastruktura musi byæ kompletna
i zmodernizowana. Koszt jej rozwoju, który sprosta³by zwiêkszonemu popytowi na przewozy, zosta³ oszacowany na ponad 1,5 bln euro na lata 2010–2030. Sfinalizowanie sieci TEN-T to koszt oko³o 550 mld euro do 2020 r., z czego 215 mld
przeznaczy siê na usuniêcie „w¹skich garde³”. Skala inwestycji wymaga zacieœnienia wspó³pracy pomiêdzy rz¹dami krajów cz³onkowskich6. Szczególnie istotne z punktu widzenia europejskiej polityki transportowej s¹ kolejne Bia³e Ksiêgi
(White Paper) publikowane przez Komisjê Europejsk¹. Najwa¿niejsze by³y dwie
ostatnie, opublikowane w roku 2001 i 2011.
Dokument z 2011 r. jest pewnego rodzaju rewizj¹ Bia³ej Ksiêgi wydanej dziesiêæ lat wczeœniej, poniewa¿ nie uda³o siê zrealizowaæ wszystkich za³o¿eñ, takich jak: ograniczenie emisji CO2 do za³o¿onych wielkoœci, przeniesienie ³adunków z transportu drogowego na inne ga³êzie, ograniczenie motoryzacji
indywidualnej, zwiêkszenie bezpieczeñstwa przewozów, ujednolicenie infrastruktury (Wschód – Zachód), uniezale¿nienie gospodarki UE od ropy (która
pochodzi z niestabilnych politycznie regionów) oraz dokonanie postêpu w dziedzinie zrównowa¿onego rozwoju. Nowa Bia³a Ksiêga jest planem utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru transportu. Jej powstanie jest wyrazem d¹¿enia do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu.
Do 2030 r., a najdalej do 2050 r., spo³eczeñstwa krajów UE maj¹ podró¿owaæ
i przemieszczaæ towary w sposób p³ynny, ³atwy, tani i ekologiczny7.

3. Konwencje i umowy miêdzynarodowe
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na szereg konwencji i umów miêdzynarodowych odnosz¹cych siê do transportu, przygotowanych przez inne miêdzynarodowe podmioty polityki transportowej. Wiod¹c¹ rolê w tym wzglêdzie odgrywa³a Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i jej Komitet Transportu L¹dowego
(Inland Transport Commitee). Ta organizacja przygotowa³a szereg konwencji,
które zosta³y ratyfikowane przez wiele pañstw i wprowadzone do prawodawstwa krajowego. Przyk³adami s¹ konwencje AGC, AGTC, AGR i AGN odnosz¹ce
siê do standardów infrastruktury poszczególnych ga³êzi transportu. Istota tych
konwencji polega na tym, ¿e pañstwa – sygnatariusze zobowi¹zuj¹ siê do budowy i modernizacji infrastruktury poszczególnych ga³êzi zgodnie ze standardami
6
7

Ibidem.
M. Matusiewicz, Bia³a Ksiêga 2011 – europejska polityka transportowa a wyzwania dla polskich przedsiêbiorstw, „Infrastruktura Transportu” 2012, nr 1, s. 32–33.
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w nich okreœlonymi. Dla przyk³adu linie kolejowe modernizowane lub budowane w Polsce musz¹ umo¿liwiaæ poruszanie siê poci¹gów pasa¿erskich z prêdkoœci¹ 160 km/godz.
Inny charakter maj¹ konwencje i umowy miêdzynarodowe odnosz¹ce siê do
funkcjonowania poszczególnych ga³êzi transportu. W transporcie drogowym s¹
to m.in. konwencje: wiedeñska, TIR, CMR, ADR, AETR, ATP, Interbus. Konwencja Wiedeñska to miêdzynarodowy traktat, okreœlaj¹cy ogólne zasady ruchu
drogowego, do którego przestrzegania zobowi¹za³y siê kraje – sygnatariusze.
W odniesieniu do transportu drogowego stworzono nastêpuj¹ce umowy
i konwencje:
– Konwencja TIR (fr. Transports Internationaux Routiers; pol. Miêdzynarodowy
Transport Drogowy) jest konwencj¹ celn¹ dotycz¹c¹ tranzytu towarów samochodami ciê¿arowymi w transporcie miêdzynarodowym, pozwalaj¹c¹
uproœciæ procedury na granicach i w urzêdach celnych, aby uzyskaæ wiêksz¹
efektywnoœæ przewozów drogowych.
– Konwencja CMR (fr. Convention relative au contrat de transport international de
marchandises par route; pol. Konwencja o umowie miêdzynarodowego przewozu towarów drog¹) okreœla wzór miêdzynarodowego listu przewozowego.
– Konwencja ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route; pol. Umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) dotyczy transportu materia³ów niebezpiecznych.
– Konwencja ATP (fr. Accord relative aux transports internationaux de denrees peissables et aux engins speciaux a utilizer pour ces transports; pol. Umowa dotycz¹ca
miêdzynarodowego przewozu ³atwo psuj¹cej siê ¿ywnoœci i specjalnego wyposa¿enia, które ma byæ wykorzystywane do takiego przewozu) dotyczy towarów szybko psuj¹cych siê.
– Umowa AETR (ang. European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles
Engaged in International Road Transport; pol. Umowa europejska dotycz¹ca
pracy za³óg pojazdów wykonuj¹cych miêdzynarodowe przewozy drogowe)
dotyczy czasu pracy kierowców.
– Umowa Interbus dotyczy miêdzynarodowych przewozów pasa¿erskich8.
W transporcie lotniczym jest to przede wszystkim Konwencja o miêdzynarodowym lotnictwie cywilnym, znana równie¿ jako Konwencja Chicagowska.
Stronami tej konwencji jest 190 pañstw. Zawiera ona przepisy dotycz¹ce zwierzchnictwa w przestrzeni powietrznej, rejestracji statku powietrznego, wzajemnego
uznawania licencji i certyfikatów, zakazu u¿ycia broni wobec cywilnego statku
powietrznego, miêdzynarodowych standardów i zalecanych metod postêpowania, a tak¿e inne szczegó³owe prawa pañstw – stron konwencji. Dodatkowo
8

Konwencje i umowy odnosz¹ce siê do transport drogowego, United Nations Economic Comission, za
http://www.unece.org.
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miêdzynarodowe przepisy lotnicze s¹ regulowane przez dwie konwencje o charakterze handlowym – Konwencjê Warszawsk¹ z 1929 r. z póŸniejszymi zmianami m.in. Protoko³em Haskim, Protoko³em Montrealskim, Konwencj¹ z Gudalajary
i Protoko³em Gwatemalskim, razem nazywane systemem warszawskim, oraz
Konwencjê Montrealsk¹, która wesz³a w ¿ycie w 2003 r.
W europejskim miêdzynarodowym transporcie kolejowym funkcjonuj¹ dwa
systemy prawno-przewozowe: COTIF i SMGS. COTIF to konwencja z 1980 r.
o miêdzynarodowym przewozie kolejowym. Sk³ada siê ona z dwóch za³¹czników: za³¹cznika A, dotycz¹cego przewozu osób i baga¿u (CIF), oraz za³¹cznika
B, dotycz¹cego przewozu przesy³ek towarowych (CIM). SMGS jest oparty na
umowie o miêdzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej z 1951 r., obowi¹zuje g³ównie w krajach WNP. Przewozy intermodalne reguluje Konwencja
Narodów Zjednoczonych o Miêdzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów (ang. United Nations Convention on International Multimodal Transport of
Goods) podpisana w Genewie 24 maja 1980 r.
W transporcie morskim wystêpuje konwencja SOLAS (ang. International Convention for the Safety of Life at Sea; pol. Miêdzynarodowa Konwencja o Bezpieczeñstwie ¯ycia na Morzu) oraz IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code; pol. Miêdzynarodowy Kodeks £adunków Niebezpiecznych). Warto te¿
wspomnieæ o Incoterms, które stanowi¹ zbiór miêdzynarodowych regu³ okreœlaj¹cych zasady wymiany handlowej, stosowanych przez wiele pañstw na œwiecie. Regu³y te dziel¹ koszty i odpowiedzialnoœæ w transakcji kupna-sprzeda¿y
miêdzy nabywc¹ a sprzedaj¹cym.
Integracja w transporcie ma nie tylko charakter prawny, lecz tak¿e, jak wczeœniej wspomniano, instytucjonalny. Oprócz licznych zrzeszeñ i organizacji bran¿owych istniej¹ podmioty polityki transportowej, które maj¹ charakter miêdzynarodowy. Przyk³adami s¹: Miêdzynarodowa Unia Transportu Drogowego (ang.
International Road Transport Union – IRU), Miêdzynarodowa Organizacja Morska
(ang. International Maritime Organisation – IMO) czy Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency – ERA). IRU wspiera miêdzynarodowy transport drogowy oraz chroni interesy tego transportu, wydaje równie¿ karnety
TIR. IMO wchodzi w sk³ad ONZ, ustala regu³y zwi¹zane z transportem morskim, szczególnie z bezpieczeñstwem i ekologi¹. ERA, agencja Unii Europejskiej,
pe³ni rolê europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym
oraz zapewnia pañstwom cz³onkowskim UE wsparcie techniczne zwi¹zane
z interoperacyjnoœci¹ i bezpieczeñstwem kolei.
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4. Przyk³ady globalizacji w transporcie
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na globalne efekty wspó³czesnej polityki gospodarczej i poœrednio polityki transportowej. Dobrym przyk³adem s¹ alianse lotnicze obejmuj¹ce przewoŸników ze wszystkich kontynentów. Alians lotniczy to
zrzeszenie kilku lub kilkunastu linii lotniczych, które zapewniaj¹ sta³¹ wspó³pracê miêdzy zrzeszonymi w aliansie przewoŸnikami. Zrzeszenie takie ma na celu
ujednolicenie systemu obs³ugi pasa¿erów.
Istot¹ tych aliansów jest wspó³praca linii lotniczych, której efekty odczuwaj¹
klienci linii i same linie. Dla podró¿nych oznacza to koordynacjê rozk³adów lotów i w efekcie skrócenie przerw w podró¿y, je¿eli loty odbywaj¹ siê liniami nale¿¹cymi do tego samego sojuszu. Inne korzyœci to korzystanie z tych samych terminali, wspólne programy lojalnoœciowe, wspólne pomieszczenia na lotniskach
dla podró¿uj¹cych w klasie biznes, jednoczesn¹ odprawê na wszystkie odcinki
podró¿y. Dla samych linii korzyœci polegaj¹ na mo¿liwoœci wspólnych zakupów
oraz wspólnej organizacji sprzeda¿y.
Obecnie istniej¹ trzy wielkie alianse lotnicze – Star Alliance, Sky Team i One
World, obejmuj¹ce blisko 60% rynku. Star Alliance istnieje od 1997 r., obs³uguje
607,5 mln pasa¿erów, co stanowi oko³o 30% rynku. W sk³ad tego aliansu wchodzi 25 linii, 4070 samolotów i 1290 portów lotniczych w 189 krajach œwiata. Sky
Team istnieje od 2000 r., obs³uguje 506 mln pasa¿erów, co stanowi 16,8% rynku.
Alians ten zrzesza 16 przewoŸników (3661 samolotów), samoloty aliansu l¹duj¹
na 958 lotniskach w 173 krajach œwiata. One World powsta³ w 1999 r., zrzesza
11 linii lotniczych. W jego sk³ad wchodzi 2400 samolotów, obs³uguje 287,7 mln
pasa¿erów, obejmuj¹c oko³o 15% rynku. Samoloty tego aliansu docieraj¹ do
800 portów lotniczych w 148 krajach œwiata. Wymienione statystyki zmieniaj¹
siê jednak bardzo dynamicznie w odpowiedzi na zmiany na rynku – linie bankrutuj¹ i powstaj¹ nowe.
Kolejnym przyk³adem efektów globalizacji w transporcie s¹ œwiatowe serwisy kontenerowe realizowane przez linie ¿eglugowe. Liberalizacja handlu sprawi³a, ¿e znaczna czêœæ produkcji zosta³a przeniesiona do krajów Dalekiego
Wschodu, a odbiorcami produkcji s¹ g³ównie Europa Zachodnia oraz USA. Istota
tych serwisów polega na tym, ¿e linie ¿eglugowe oferuj¹ regularne po³¹czenia,
zwanymi hubami, pomiêdzy portami Chin a g³ównymi portami kontenerowymi
w Europie i USA.
Najwiêksi armatorzy kontenerowi to Maersk Line, posiadaj¹cy ponad 450
statków o pojemnoœci 1,9 mln TEU. Kolejni armatorzy to MSC Mediterranean
Shipping Company (Szwajcaria) – 423 statki, CMA CGM (Francja) – 350 statków,
Evergreen (Singapur) – 180 statków i Cosco (Chiny) – 130 statków. Na rysunku
1 przedstawiono trasê najwiêkszych kontenerowców z Azji do Europy.
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Rysunek 1. Trasa najwiêkszego kontenerowca na œwiecie linii Maersk
 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie materia³ów zamieszczonych na stronie internetowej
firmy Maersk http://www.worldslargestship.com.

W tabeli 1 przedstawiono wyszczególnienie najwiêkszych armatorów i ich
udzia³ w rynku.
Tabela 1. Wykaz najwiêkszych armatorów oceanicznych
Armator

G³ówny udzia³owiec

Udzia³ w rynku w % (2011 r.)

APMM

APM Foundation

MSC

Rodzina Aponte

15,8
13

CMA-CGM

Rodzina Saade

8,5

COSCO

Pañstwo, Chiny

4,2

Hapag-Lloyd

TUI

4,0

Evergreen

Rodzina Chang

3,9

APL

Temasek

3,8

CSCL

Pañstwo, Chiny

3,2

Hanjin

Grupa Hanjin

3,1

CSAV
10 najwiêkszych armatorów

2,8
62,3

 ród³o: Materia³y z konferencji prasowej firmy Maersk, Jaros³aw Goœciniak, Gdañsk, 11.05.2011 r.
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Konsekwencj¹ globalizacji by³ istotny prze³om jakoœciowy w dzia³alnoœci terminali kontenerowych w Polsce, który nast¹pi³ na pocz¹tku 2010 r. Do gdañskiego DCT (ang. Deepwater Container Terminal), bezpoœrednio z Chin, 4 stycznia
2010 r. wp³yn¹³ najwiêkszy w historii polskich portów kontenerowiec oceaniczny „Maersk Taikung”, o pojemnoœci 8400 TEU, który zainaugurowa³ cotygodniowy serwis pomiêdzy Chinami a Polsk¹. Tym samym DCT sta³ siê hubem
obs³uguj¹cym nie tylko polskie zaplecze, ale tak¿e inne porty ba³tyckie. Uruchomienie bezpoœredniego serwisu azjatyckiego spowodowa³o wiêksze obroty kontenerowe realizowane tak¿e mniejszymi statkami. Feederowe po³¹czenia do
portów rosyjskich i skandynawskich obs³uguj¹ zarówno kontenerowce „Maerska”,
jak i „Unifeeder”. Najwiêksze na œwiecie kontenerowce klasy E rozpoczê³y regularne rejsy do Gdañska. Pierwszy z najwiêkszych statków kontenerowych na
œwiecie wp³yn¹³ do DCT 11 maja 2011 r. Wejœcie do DCT mv „Maersk Elby” zapocz¹tkowa³o prawdziw¹ rewolucjê na Ba³tyku. Od czasu wprowadzenia bezpoœrednich po³¹czeñ z Dalekim Wschodem w styczniu 2010 r. Gdañsk sta³ siê
w pe³ni niezale¿nym hubem, z którego towary s¹ obecnie rozwo¿one mniejszymi statkami (feederami) do coraz wiêkszej liczby portów w regionie Morza
Ba³tyckiego. Wydarzenie, jakie mia³o miejsce 11 maja 2011 r., by³o nie tylko jednym z najwa¿niejszych kroków w rozwoju DCT Gdañsk, ale tak¿e jednym
z najwa¿niejszych wydarzeñ w Polskiej gospodarce morskiej. Rysunek 2 przedstawia tradycyjn¹ trasê statków feederowych z portów niemieckich i holenderskich do Gdañska, rysunek 3 zaœ obrazuje now¹ koncepcjê – bezpoœrednie
po³¹czenie liniowe kontenerowców z Azji z portem w Gdañsku.

Rysunek 2. Tradycyjny model ¿eglugi – feedery z portów w Holandii i Niemiec
przyp³ywaj¹ do Gdañska
 ród³o: Materia³y konferencyjne DCT, Dominik Landa, Gdañsk, 27.09.2011 r.
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Rysunek 3. Rewolucja na Ba³tyku – statki oceaniczne, najwiêksze kontenerowce œwiata
przyp³ywaj¹ do Gdañska bezpoœrednio z Azji
 ród³o: Materia³y konferencyjne DCT, Dominik Landa, Gdañsk, 27.09.2011 r.

5. Podsumowanie
Procesy globalizacyjne i integracyjne nie by³yby mo¿liwe bez sprawnych systemów transportowych. Do ich efektywnego funkcjonowania niezbêdna jest
miêdzynarodowa polityka transportowa. Przybiera ona ró¿ne formy od integracji instytucjonalnej po realizacjê wspólnych projektów infrastrukturalnych. Spektakularnymi przyk³adami integracji s¹ dzia³ania miêdzynarodowych podmiotów polityki transportowej, z których najwa¿niejsze to Komisja Europejska oraz
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ. Przyk³adem integracji w zakresie wspólnych projektów infrastrukturalnych jest projekt sieci TEN-T, obejmuj¹cy wszystkie
kraje europejskie. Z kolei przyk³adami globalizacji w transporcie s¹ œwiatowe
alianse lotnicze oraz œwiatowe serwisy w morskich przewozach kontenerowych.
Oba te przyk³ady omówiono w artykule.
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TRANSPORT POLICY
IN THE AGE OF INTEGRATION AND GLOBALIZATION
(Summary)
The processes of globalization and integration would not be possible without efficient
transport systems. For their effective functioning the international transport policy is necessary. There are different forms of it – from institutional integration to the implementation of joint infrastructure projects. The spectacular examples of the integration are the
actions of the international institutions of which the most important are the European
Commission (the European Union body) and the United Nations Economic Commission
for Europe. The example of the integration in the joint infrastructure projects is a project
of the TEN-T, covering all European countries. The examples of globalization in transport
are global airline alliances and global maritime transportation services in the container
transport. Both of these examples are discussed in the article.

