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WYZWANIA JEDNOLITEGO
EUROPEJSKIEGO OBSZARU TRANSPORTOWEGO
W TRANSPORCIE DROGOWYM £ADUNKÓW

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artyku³u jest zidentyfikowanie wyzwañ procesu budowania jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej w przewozie drogowym
³adunków i próba ich analizy. Proces tworzenia jednolitego i liberalnego rynku
w zakresie tej ga³êzi nie zosta³ jeszcze zakoñczony. Tymczasem znaczenie tego
segmentu dla gospodarek krajów cz³onkowskich UE i konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw unijnych na rynkach miêdzynarodowych jest bezsprzeczne. Charakterystyczne dla sektora transportu drogowego jest jego du¿e umiêdzynarodowienie, wysoka konkurencyjnoœæ, a jednoczeœnie zró¿nicowanie obci¹¿eñ fiskalnych
i struktury kosztów operacyjnych w poszczególnych krajach. Sektor ten ma te¿
istotne znaczenie dla rynku pracy, a tak¿e dla przemys³u, rolnictwa i us³ug gospodarek UE.
W artykule wykorzystano m.in. wnioski z prac grupy eksperckiej, zajmuj¹cej
siê kierunkami polityki transportowej w zakresie transportu drogowego ³adunków, utworzonej przez Dyrekcjê Generaln¹ Mobilnoœæ i Transport (MOVE) Komisji Europejskiej – High Level Group on the Development of the EU Road Haulage
Market. Autorka niniejszego artyku³u uczestniczy³a w pracach tej szeœcioosobowej grupy eksperckiej.
Artyku³ abstrahuje od kwestii wp³ywu dzia³alnoœci transportowej na œrodowisko. Uwarunkowania polityki zrównowa¿onego rozwoju s¹ bowiem jednakowe dla wszystkich krajów cz³onkowskich UE.
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2. Transport drogowy ³adunków w UE-28 w ostatnim
dziesiêcioleciu – wybrane wskaŸniki rozwoju
Analizuj¹c strukturê ga³êziow¹ przewozów ³adunków w Unii Europejskiej,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mimo wdra¿anych instrumentów polityki zrównowa¿onego rozwoju w transporcie, przewozy drogowe odgrywaj¹ wci¹¿ najwiêksz¹ rolê,
osi¹gaj¹c oko³o 75% ogó³u przewozów l¹dowych mierzonych w tonokilometrach,
a ich wielkoœæ czterokrotnie przewy¿sza przewozy kolejowe1. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat dominacja transportu drogowego pozostaje
niezmienna i na zbli¿onym poziomie. Zarobkowy transport drogowy ³adunków
jest równoczeœnie, niezale¿nie od oddzia³ywania kryzysu gospodarczego, prê¿nym i intensywnie rozwijaj¹cym siê sektorem gospodarki.
Wœród wszystkich ga³êzi transportu ³adunków funkcjonuj¹cych w Unii Europejskiej, przewozy transportem drogowym charakteryzuj¹ siê najwiêksz¹ dynamik¹ wzrostow¹. W latach 1995–2010 by³ to wzrost o 36%, podczas gdy w transporcie kolejowym w tym samym okresie przewozy wzros³y o 1% w warunkach
realizacji polityki transportowej wspieraj¹cej tê ga³¹Ÿ transportu. W pozosta³ych
ga³êziach wskaŸniki wzrostu s¹ równie¿ wysokie, ale nie przekroczy³y 30%:
transport morski 23,5%, transport lotniczy 27,4%, transport wodny œródl¹dowy
20,8%. Bior¹c pod uwagê lata 2000–2010, równie¿ mo¿na potwierdziæ trend
wzrostowy w odniesieniu do przewozów drogowych. W tej ga³êzi przewozy
wzros³y o 15,6%, podczas gdy w transporcie kolejowym nast¹pi³ w tym okresie
spadek o 3,4%2. Zmiany te wystêpowa³y wraz ze skutkami kryzysu gospodarczego, do czego ustosunkowano siê w dalszej czêœci artyku³u.
Przewozy drogowe ³adunków mierzone liczb¹ tonokilometrów najwiêksze
s¹ w Niemczech, gdzie odbywa siê ok. 20% ogó³u przewozów w UE. Kolejne
kraje o najwy¿szej wielkoœci przewozów to Francja i Hiszpania. Na rysunku 1
przedstawiono zmiany w zakresie wielkoœci przewozów w krajach UE w latach
2004–2013. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e przewozy w krajach UE-15 w badanym
okresie spad³y lub utrzymywa³y siê na stabilnym poziomie, podczas gdy w nowych krajach cz³onkowskich zdecydowanie wzrasta³y. Wynika to zarówno z faktu
mniejszego wp³ywu kryzysu gospodarczego na sektor przewozów drogowych
³adunków, jak i ekspansji na rynki zagraniczne i wzrostu przewozów miêdzynarodowych w nowych krajach cz³onkowskich.

1

2

Freight transport statistics, European Commission, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Freight_transport_statistics [dostêp: 10.12.2014].
European road statistics 2012, European Union Road Federation, Brussels 2013, http://www.erf.
be/images/ERF_Statistics_Final_2012.pdf [dostêp: 10.11.2014].
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Rysunek 1. Przewozy transportem drogowym ³adunków w krajach UE w latach 2004–2013
(w mln tkm)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

W ostatnich latach wzrós³ równie¿ poziom motoryzacji mierzony liczb¹ pojazdów ciê¿arowych i ci¹gników drogowych w przeliczeniu na liczbê mieszkañców. Jak podaje Eurostat, w latach 2006–2011 wskaŸnik ten wzrós³ w wiêkszoœci
krajów UE, a w niektórych pañstwach przekracza 100% udzia³u pojazdów
w ogóle populacji (Hiszpania 114%, Cypr 141%, Portugalia 135%). Wysoki
wzrost nast¹pi³ w Polsce z 61% do 81%, S³owacji z 39% do 56% oraz Finlandii
z 73% do 93%3.
Istotny jest równie¿ fakt, ¿e coraz wiêksze znaczenie w ogóle przewozów odgrywaj¹ przewozy miêdzynarodowe. W przeliczeniu na liczbê mieszkañców
wielkoœæ przewozów drogowych najwy¿sza jest w Luksemburgu i Holandii, co
wynika z du¿ego udzia³u przewozów miêdzynarodowych wykonywanych
przez pojazdy ciê¿arowe zarejestrowane w tych krajach. Oczywiœcie w zdecydowanej wiêkszoœci transport ten wykonywany jest wewn¹trz UE. Do krajów
o szczególnie wysokim udziale przewozów miêdzynarodowych w ogóle przewozów drogowych zaliczyæ mo¿na równie¿ S³owacjê, S³oweniê i Litwê.
3

Energy, transport and environment indicators, Eurostat, European Commission, 2013 edition,
Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013, s. 102.
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W ostatnim dziesiêcioleciu pozytywne jest wystêpowanie zjawiska redukcji
pustych przebiegów, gdy¿ œwiadczy to o wzroœcie produktywnoœci przewozów.
Obecnie wskaŸnik pustych przebiegów utrzymuje siê œrednio na poziomie 21%
ogó³u przewozów w krajach UE (mierzonych liczb¹ pojazdokilometrów).
Nie mo¿na wykazaæ istotnej ró¿nicy miêdzy udzia³em pustych przebiegów
w krajach UE-15 i UE-13. Podkreœliæ natomiast nale¿y, ¿e w dalszym ci¹gu zjawisko to stanowi przes³ankê wzmocnienia dzia³añ integracyjnych i liberalizacyjnych
na rynku transportu ³adunków, co mog³oby sprzyjaæ eliminacji tego problemu.
Na rysunku 2 zilustrowano ewolucjê zjawiska pustych przebiegów od 2004 r.
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Rysunek 2. Puste przebiegi w transporcie drogowym ³adunków w krajach UE w latach
2004–2013 mierzone liczb¹ pojazdokilometrów, rok 2004 =100
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Obserwuj¹c zmiany w zakresie pustych przebiegów od roku 2004, zauwa¿yæ
mo¿na wzrost tego wskaŸnika w Polsce i Litwie. W Hiszpanii, S³owenii, Szwecji,
Wêgrzech czy Wielkiej Brytanii puste przebiegi wzrasta³y do 2008 r., ale potem
nast¹pi³a ich redukcja. Najwiêkszy spadek wskaŸnika odnotowano w Portugalii,
Estonii, Irlandii i Holandii. W wiêkszoœci krajów widoczny jest wp³yw kryzysu
gospodarczego na spadek wielkoœci pustych przebiegów.
Interesuj¹cy jest te¿ przegl¹d udzia³u pustych przebiegów w ogóle przewozów w ostatnich latach. Dane dla 2004 i 2013 r. przedstawiono na rysunku 3.
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Rysunek 3. Udzia³ pustych przebiegów w ogóle przewozów w krajach UE w 2004 i 2013 r.
(w mln pojazdokilometrów)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

W zdecydowanej wiêkszoœci krajów UE w ostatnich dziesiêciu latach
nast¹pi³ spadek udzia³u pustych przebiegów w ogóle przewozów mierzonych
w pojazdokilometrach. Wyj¹tkiem jest Austria, gdzie puste przebiegi wzros³y
z 26 do 32% ogó³u przewozów, oraz £otwa, gdzie nast¹pi³ wzrost z 13 do 22%.
Minimalny wzrost udzia³u mia³ te¿ miejsce w Holandii (z 28 do 30%). W pozosta³ych pañstwach trend by³ stabilny i udzia³ pozosta³ na zbli¿onym poziomie
(Niemcy ok. 21%, Irlandia ok. 35%, Hiszpania ok. 26%, Grecja – a¿ 36%, Francja
25%, Finlandia 26%) lub te¿ wyst¹pi³ znacz¹cy spadek, najwiêkszy w przypadku
Luksemburga z 21 do 7% (obecnie najni¿szy udzia³ pustych przebiegów), Portugalii z 27 do 16%, Estonii z 28 do 20%, Wêgier z 28 do 20%, w Szwecji z 22 do
15%, S³owenii z 26 do 19%. Poza Luksemburgiem, jedynie z siedmioprocentowym udzia³em pustych przebiegów, najni¿szy wskaŸnik notowany jest aktualnie (dane za 2013 r.) w Danii – 12% i Szwecji – 15%.
Innym wskaŸnikiem, który charakteryzuje kondycjê rynku przewozów drogowych ³adunków, jest stan parku pojazdów. Z punktu widzenia jednolitego
rynku i znaczenia przewozów miêdzynarodowych wa¿ne jest, aby us³ugi odbywa³y siê z wykorzystaniem jak najnowszego parku pojazdów spe³niaj¹cego
wymogi ochrony œrodowiska. Na rysunku 4 przedstawiono ewolucjê przewo-
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zów wykonywanych przez pojazdy poni¿ej 2 lat w ogóle pracy przewozowej
mierzonej liczb¹ tonokilometrów.
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Rysunek 4. Przewozy w tonokilometrach pojazdami o wieku poni¿ej 2 lat w wybranych
krajach UE, rok 2004=100
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
22.11.2014].

Dane na rysunku 4 dotycz¹ krajów cz³onkowskich UE, dla których dane s¹
dostêpne. W przypadku Holandii i Szwecji przewozy wykonywane nowymi
pojazdami zdecydowanie wzros³y, w innych krajach mia³ miejsce wzrost, ale
zosta³ on zahamowany w okresie kryzysu gospodarczego (np. w Danii, Niemczech, Francji, Hiszpanii). Najwiêkszy spadek przewozów nowymi pojazdami
wyst¹pi³ w Grecji i Irlandii, co wyraŸnie potwierdza wp³yw kryzysu gospodarczego.
Na rysunku 5 przedstawiono strukturê procentow¹ przewozów wykonywanych przez pojazdy poni¿ej 2 lat i powy¿ej 2 lat w ogóle pracy przewozowej
mierzonej liczb¹ tonokilometrów w roku 2004 i 2013.
Jak przedstawiono na rysunku 5, najwiêkszy udzia³ procentowy przewozów
wykonywanych przez nowe pojazdy wystêpuje obecnie w Szwecji i wynosi
30%. W porównaniu z 2004 r. zanotowano znacz¹c¹ poprawê (wzrost wskaŸnika
o 11%). Do krajów o wysokim poziomie parku nowych pojazdów, przekra-
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czaj¹cym 20% udzia³u w ogóle przewozów, zaliczyæ nale¿y równie¿ Francjê, Litwê,
Luksemburg, £otwê i Niemcy, przy czym nie we wszystkich tych krajach
nast¹pi³ w badanym okresie wzrost tego wskaŸnika. W przypadku Francji i Niemiec utrzymuje siê on na zbli¿onym poziomie, w krajach nadba³tyckich nast¹pi³
wzrost, ale w Luksemburgu zanotowano spadek udzia³u z 37 do 23%. Wskazaæ
mo¿na ponadto pañstwa, gdzie udzia³ procentowy co prawda nie nale¿y jeszcze do najwy¿szych, ale obserwowany jest trend wzrostowy. Do krajów tych
nale¿¹ nowe pañstwa cz³onkowskie UE: Polska, Czechy, Estonia.
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Rysunek 5. Struktura procentowa przewozów wykonywanych przez pojazdy poni¿ej 2 lat
i powy¿ej 2 lat w ogóle pracy przewozowej mierzonej liczb¹ tonokilometrów w roku 2004
i 2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
15.11.2014].

Z punktu widzenia integracji i liberalizacji rynku istotna jest struktura rynku
przedsiêbiorstw zarobkowego transportu drogowego w Europie. Mo¿na analizowaæ wiele wskaŸników w tym zakresie, w niniejszym artykule wskazano na
du¿e rozproszenie rynku, co mo¿na wykazaæ przez zbadanie liczby pojazdów
bêd¹cych w dyspozycji przewoŸnika (tab. 1).
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Tabela 1. Liczba przedsiêbiorstw transportu drogowego ³adunków w podziale na liczbê
pojazdów w wybranych krajach UE w latach 2003–2012
Kraj / lata

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Czechy

55 475 51 987 49 791 53 658

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1 pojazd

29 440 29 204 27 883 30 891

b.d.

udzia³ %
2–5 pojazdów

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

58

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

19 613 15 264 14 837 15 019

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

53

56

56

udzia³ %

35

29

30

28

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

³¹cznie udzia³ %
do 5 pojazdów

88

86

86

86

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Francja

38 674 36 205 35 934 34 563 35 230

b.d.

b.d.

b.d. 34 903

b.d.

1 pojazd

15 701 13 859 13 455 12 087 14 826

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

42

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13 227 12 888 11 852 11 261 10 526

udzia³ %
2–5 pojazdów

41

38

37

35

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

udzia³ %

34

36

33

33

30

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

³¹cznie udzia³ %
do 5 pojazdów

75

74

70

68

72

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Litwa

2515

2651

3107

3225

3568

3636

4019

3834

3873

b.d.

1 pojazd

529

1187

1352

1372

1470

1412

1869

1747

1628

b.d.

udzia³ %

21

45

44

43

41

39

47

46

42

b.d.

2–5 pojazdów

883

761

911

938

1037

1127

1194

1132

1186

b.d.

udzia³ %

35

29

29

29

29

31

30

30

31

b.d.

³¹cznie udzia³ %
do 5 pojazdów

56

73

73

72

70

70

76

75

73

b.d.

Polska

84 965 77 518 70 383 76 670 81 275 78 664 75 034 79 430 84 739 81 893

1 pojazd

66 925 60 943 55 106 60 026 63 632 61 541 56 328 61 550 65 254 62 773

udzia³ %
2–5 pojazdów

79

79

78

78

78

78

75

77

77

77

16 731 15 236 13 776 15 006 15 908 15 385 14 082 15 388 16 550 15 963

udzia³ %

20

20

20

20

20

20

19

19

20

19

³¹cznie udzia³ %
do 5 pojazdów

98

98

98

98

98

98

94

97

97

96

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
15.12.2014].

Dostêpnoœæ danych umo¿liwi³a przeanalizowanie wskaŸnika liczby przedsiêbiorstw jedynie do 2012 r. i przy uwzglêdnieniu wybranych krajów. Wœród badanych krajów najwiêksze rozdrobnienie przedsiêbiorstw wystêpuje w Polsce,
gdzie ma³e przedsiêbiorstwa, które dysponuj¹ jednym pojazdem, stanowi¹ 77%
ogó³u przedsiêbiorstw wykonuj¹cych transport drogowy ³adunków, a dysponuj¹ce do 5 pojazdów a¿ 96% ogó³u. W pozosta³ych krajach wskaŸniki te s¹ ni¿sze
i inna jest struktura, niewykazuj¹ca takiej dominacji, przewoŸników œwiadcz¹cych us³ugi przy u¿yciu 1 pojazdu.
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Przedstawione powy¿ej wybrane wskaŸniki rozwoju transportu drogowego
³adunków w Unii Europejskiej dowodz¹, ¿e wymiar relacji ostatniego kryzysu
gospodarczego i rozwoju transportu drogowego ³adunków jest wielow¹tkowy
i niejednoznaczny. Przed kryzysem obserwowany by³ zdecydowany wzrost pracy
przewozowej w transporcie drogowym ³adunków. Kryzys na pewien okres zahamowa³ ten trend, ale zjawisko to nie wystêpowa³o we wszystkich krajach UE
i nie odnosi³o siê do wszystkich form przewozów. Co ciekawe, gdy w 2009 r. PKB
dla krajów UE-15 obni¿y³ siê o ok. 4%, przewozy drogowe ³adunków spad³y
o blisko 12%. Ten trend spadkowy by³ zdecydowanie ni¿szy w krajach UE-12
i wyniós³ ok. 5% w zakresie transportu towarów4. Jednoczeœnie, co mog³oby siê
wydawaæ paradoksalne, transport miêdzynarodowy i przewozy kabota¿owe
w tym czasie wzrasta³y. Dotyczy to g³ównie przewozów wykonywanych przez
polskich przewoŸników, wzros³y one w tym okresie tak znacz¹co, ¿e pozycja
Polski na tym rynku sta³a siê dominuj¹ca. Spowodowane to by³o równoleg³ym
dzia³aniem efektu wejœcia Polski do UE, otwarcia rynków i przewagi kosztowej
przewoŸników polskich. Obserwowane trendy i zjawiska wp³ywaj¹ na rozwój jednolitej przestrzeni transportowej w sektorze drogowym ³adunków i musz¹ byæ
uwzglêdniane przy programowaniu dzia³añ na rzecz liberalizacji tego sektora.

3. Czy problemy zwi¹zane z zatrudnieniem w sektorze
drogowym ³adunków mog¹ hamowaæ integracjê rynku?
Jak przedstawiono w poprzedniej czêœci artyku³u, w transporcie drogowym
w Unii Europejskiej funkcjonuje wiele tysiêcy podmiotów zatrudniaj¹cych miliony osób, g³ównie w ma³ych przedsiêbiorstwach. Jest to zatem sektor wa¿ny
z punktu widzenia rynku pracy, a zawód kierowcy pojazdu ciê¿arowego – podstawowy sk³adnik zatrudnienia w tej ga³êzi, powinien straciæ opiniê zawodu
nieatrakcyjnego i niebezpiecznego.
W UE charakterystyczne jest du¿e rozdrobnienie na rynku przewoŸników
drogowych, o czym œwiadczy wysoki udzia³ przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych
od 1 do 5 pracowników. W tabeli 2 przedstawiono udzia³ procentowy ma³ych
przedsiêbiorstw. We wszystkich krajach, dla których dostêpne s¹ dane Eurostatu, na rynku przewoŸników drogowych dominuj¹ ma³e przedsiêbiorstwa.
W wiêkszoœci krajów przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do 5 pracowników stanowi¹ powy¿ej 70% ogó³u przedsiêbiorstw. Jedynie w przypadku Estonii wskaŸnik ten nie przekroczy³ 50%. W ostatnich dziesiêciu latach nie wyst¹pi³y istotne
zmiany w tej strukturze. Zmianê dostrzec mo¿na jedynie w krajach ba³tyckich –
Litwie i £otwie, gdzie w 2004 r. by³o relatywnie du¿o przedsiêbiorstw zatrud4

Road Freight Transport Vademecum 2010, Prepared for: Directorate-General for Mobility and
Transport, European Commission, Final report, Booz & Company, London 2011, s. 30.
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niaj¹cych powy¿ej 5 pracowników, zaœ w ostatnim okresie nast¹pi³ wzrost liczby
ma³ych przedsiêbiorstw.
Tabela 2. Udzia³ procentowy przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 5 pracowników
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Austria

Kraje / lata

80

69

b.d.

b.d.

72

b.d.

73

74

70

b.d.

Czechy

93

93

89

91

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Estonia

31

22

26

26

72

72

73

39

46

44

Finlandia

88

88

87

86

85

85

86

85

85

85

Francja

74

73

72

70

70

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Hiszpania

92

92

91

91

91

91

92

b.d.

91

b.d.

Litwa

60

67

61

58

55

53

63

64

61

b.d.

£otwa

50

52

54

60

63

59

70

b.d.

b.d.

b.d.

Polska

98

98

98

98

98

97

97

96

96

96

S³owacja

89

89

b.d.

b.d.

b.d.

80

71

87

91

93

S³owenia

72

69

87

85

83

86

87

86

86

85

Szwecja

69

69

69

68

68

67

67

68

68

b.d.

Wêgry

72

72

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

84

84

84

71

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Analizuj¹c dane dla kilku krajów, w odniesieniu do których s¹ one dostêpne,
zauwa¿yæ mo¿na (rys. 6) du¿e zró¿nicowanie liczby przedsiêbiorstw (dane na
rys. 6 przedstawiono w skali logarytmicznej). Liczba przedsiêbiorstw transportu
drogowego w Polsce przekracza 80 tys., podczas gdy w Estonii wynosi poni¿ej
2,5 tys. We wszystkich krajach, poza Finlandi¹, zwiêkszy³a siê liczba ma³ych
przedsiêbiorstw.
Co równie¿ interesuj¹ce, wzros³a w minionym dziesiêcioleciu liczba przedsiêbiorstw ogó³em, oznacza to, ¿e sektor transportu drogowego ³adunków odgrywa
coraz wa¿niejsz¹ rolê na rynku pracy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo dominacji
ma³ych przedsiêbiorstw we wszystkich analizowanych krajach wzros³a tak¿e
liczba przewoŸników zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 osób.
Jednolita przestrzeñ transportowa jest œciœle zwi¹zana z zatrudnieniem w sektorze drogowym, a dok³adniej z podstawow¹ profesj¹ na tym rynku, czyli zawodem kierowcy pojazdu ciê¿arowego. Stoj¹ce przed rynkiem transportowym
wyzwania, s¹ w tym obszarze liczne. Istotne jest, aby podwy¿szyæ atrakcyjnoœæ
zawodu kierowcy, gdy¿ po pierwsze, znaczenie czynnika ludzkiego jest zasadnicze w kwestii redukcji ryzyka zagro¿eñ i wypadków na drogach, po drugie,
dynamicznie rozwijaj¹cy siê sektor mo¿e odgrywaæ znacz¹c¹ rolê na rynku pracy w okresie podczas i po kryzysie gospodarczym. Tymczasem zawód kierowcy
nie jest postrzegany jako atrakcyjny, wi¹¿e siê z d³ugimi okresami przebywania
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poza œrodowiskiem domowym i jest w pewnym stopniu nara¿ony nie tylko na
ryzyko5 wypadków drogowych, ale te¿ stresu wynikaj¹cego z presji punktualnych
dostaw, coraz powszechniejszego monitoringu zachowañ, a równie¿ specyfiki
miejsca pracy i ograniczonej dostêpnoœci do us³ug zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo zdrowotne, wy¿ywienie i higienê w pracy6. Przy uwzglêdnieniu licznych
zagro¿eñ nie nale¿y wynagrodzeñ kierowców za godzinê pracy zaliczyæ do
wysokich, a niski poziom p³ac sta³ych jest tylko w pewnym stopniu rekompensowany przez relatywnie wysokie diety. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e p³ace kierowców stanowi¹ istotny element kosztów przewoŸnika, który w warunkach konkurencyjnego rynku podejmuje starania, by zminimalizowaæ wszystkie koszty.
1–5 zatrud- > 5 zatrudnionych
nionych
Estonia 2004

Estonia 2004

324

1118

Estonia 2012

Estonia 2012

1079

1366

Finlandia 2004

9732

1360

Finlandia 2004
Finlandia 2012
Polska 2004

Finlandia 2012

8936

1560

Polska 2012

Polska 2004

76098

1420

S³owacja 2004

Polska 2012

78466

3427

S³owacja 2012

S³owacja 2004

8735

276

S³owacja 2012

11350

725

Wêgry 2004

S³owenia 2004

625

276

Wêgrya 2012

S³owenia 2012

4121

725

Wêgry 2004

4227

1628

Wêgry 2012

4774

1986

S³owenia 2004
S³owenia 2012

1

10

100

1–5 zatrudnionych

1000

10000

> 5 zatrudnionych

100000

Rysunek 6. Liczba przedsiêbiorstw wed³ug liczby zatrudnionych pracowników w wybranych krajach UE w roku 2004 i 2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Czynniki te spowodowa³y, ¿e od pocz¹tku bie¿¹cego wieku w wielu krajach
Europy Zachodniej pojawi³ siê niedobór kierowców. Problem ten uda³o siê czêœciowo rozwi¹zaæ przez zatrudnienie pracowników z nowo przyjêtych krajów
cz³onkowskich UE, gdzie poziom wynagrodzeñ by³ du¿o ni¿szy. Ale nie wydaje
siê to rozwi¹zaniem na miarê jednolitego rynku transportowego UE. Tym bardziej, ¿e szybko pojawi³y siê zagro¿enia zwi¹zane z niedoborem kierowców
5

6

Wiêcej na temat ryzyka pracy kierowców zob. np.: Zagro¿enia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych zwi¹zane ze szkodliwymi i uci¹¿liwymi warunkami œrodowiska pracy, red. E. W¹growska-Koska,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, £ódŸ 2007.
OSH in figures: Occupational safety and health in the transport sector – an overview, European
Risk Observatory Report. European Agency for Safety and Health at Work, 2011 http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC [dostêp: 2.12.2014].
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w Polsce, S³owacji czy S³owenii7. Zauwa¿alna jest te¿ w Europie tendencja
wzrostu liczby kierowców w wieku powy¿ej 40 lat, a nierzadko aktywnie pracuj¹ kierowcy powy¿ej 60 roku ¿ycia8. Równoczeœnie nie jest zauwa¿alny
nap³yw m³odych pracowników. Proces starzenia siê kadry kierowców stanowi
istotne wyzwanie dla rozwoju transportu drogowego ³adunków. W aspekcie socjalnym nale¿y te¿ podkreœliæ coraz intensywniejsze korzystanie z nowoczesnych technologii w tym sektorze, co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ odpowiednich
dostosowañ w zakresie obowi¹zków i kompetencji kierowców. Dotyczy to zarówno nowej generacji tachografów cyfrowych, jak i urz¹dzeñ telematycznych
w pojazdach czy zautomatyzowanych systemów na autostradach.
W tym kontekœcie inicjatywy wskazane z Bia³ej ksiêdze z 2011 r.9, dotycz¹ce
poprawy jakoœci pracy we wszystkich ga³êziach transportu, wydaj¹ siê w dalszym ci¹gu uzasadnione. Wskazane s¹ dzia³ania na rzecz poprawy atrakcyjnoœci
i warunków pracy kierowców, umo¿liwienia budowania œcie¿ki kariery zawodowej, szczególnie przez m³odych pracowników. Jak wskazano w raporcie High
Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market, konieczne
jest zreformowanie systemu szkoleñ kierowców z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci
wzrostu kompetencji w specyficznych obszarach, np. przewozów ³adunków
niebezpiecznych, ale te¿ bezpiecznej i ekologicznej jazdy czy te¿ stosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a tak¿e kwalifikacji jêzykowych10.
Jednoczeœnie dostêp do zawodu kierowcy powinien byæ ³at- wiejszy i mniej
kosztowny.
Do wyzwañ wymagaj¹cych przysz³ych dzia³añ legislacyjnych zaliczyæ mo¿na, obok tradycyjnych ju¿ problemów zwi¹zanych z przestrzeganiem przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, uporanie
siê z nieuczciwymi praktykami zatrudniania kierowców, g³ównie zagranicznych, nieskutecznymi mechanizmami kontroli obowi¹zuj¹cych przepisów czy
brakiem harmonizacji socjalnej w krajach cz³onkowskich. W tabeli 3 przedstawiono istotnoœæ tych problemów zgodnie ze studium opublikowanym przez
Parlament Europejski.
7

8

9

10

Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European
Union, Task A, AECOM report for the European Commission, 2014, http://ec.europa.eu/transport/
modes/road/studies/road_en.htm [dostêp: 10.11.2014].
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the State of the
Union Road Transport Market, COM(2014) 222 final, Brussels, 14.04.2014, http://ec.europa.eu/
transport/modes/road/ [dostêp: 20.10.2014], KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF [dostêp: 10.11.2014].
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela,
28.03.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF
[dostêp: 10.11.2014].
Report of the High Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market, Brussels,
2012, http://ec.europa.eu/transport/modes/road/doc/2012-06-high-level-group-report-final-report.pdf
[dostêp: 20.10.2014].
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Tabela 3. Problemy wymagaj¹ce przysz³ych dzia³añ legislacyjnych w odniesieniu
do warunków socjalnych i warunków pracy w sektorze transportu drogowego ³adunków
Problem

Istotnoœæ

Niezgodne z prawem / nieuczciwe programy zatrudnienia, które prowadz¹
do dumpingu socjalnego

*****

Brak mechanizmów egzekwowania i kontroli

*****

Brak harmonizacji socjalnej w pañstwach cz³onkowskich UE

****

Nielegalna dzia³alnoœæ kabota¿owa

****

Jakoœæ odpoczynku oraz zwi¹zanych z tym udogodnieñ

***

Czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku

**

ród³o: Social and Working Conditions of Road Transport Hauliers, Study of the Directorate General
for Internal Policies Policy Department B: Structural and Cohesion Policies Transport and Tourism,
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot1/C2/SC2, European Parliament 2013, http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/etudes/join/2013/495855/IPOL-TRAN_ET%282013%29495855%28SUM01%29_EN.pdf
[dostêp: 10.10.2014].

Choæ kwestia regulowania czasu pracy kierowców jest znana od lat i nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e nie powinno byæ ¿adnych problemów z przestrzeganiem
przepisów w krajach cz³onkowskich, to jednak problem ten wci¹¿ wystêpuje.
Zwi¹zane jest to œciœle z mechanizmami egzekwowania i kontroli, które w poszczególnych krajach s¹ zró¿nicowane. Najwiêkszym wyzwaniem jest jednak
rozwi¹zanie problemów wynikaj¹cych ze zró¿nicowania rynków pracy i warunków socjalnych i p³acowych w krajach cz³onkowskich, prowadz¹ce do zagro¿eñ
praktykami nieuczciwego zatrudniania kierowców z zagranicy np. na w³asny
rachunek. Problemy wynikaj¹ce z nieuczciwych form rozwoju przewozów kabota¿owych omówiono w kolejnej czêœci niniejszego artyku³u.

4. Czy mo¿na zliberalizowaæ przewozy kabota¿owe w UE?
Kabota¿ oznacza przewóz zarobkowy wykonywany w innym kraju ni¿
siedziba danego przewoŸnika. Przewozy kabota¿owe nie s¹ w pe³ni zliberalizowane w Unii Europejskiej. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem
nr 1072/2009, dotycz¹cym wspólnych zasad dostêpu do rynku miêdzynarodowych przewozów drogowych11, przewoŸnicy uprawnieni s¹ do wykonywania
tym samym pojazdem lub, w przypadku zespo³u pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu do trzech przewozów kabota¿owych bêd¹cych nastêpstwem
transportu miêdzynarodowego z innego pañstwa cz³onkowskiego lub pañstwa

11

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 paŸdziernika 2009 r.
dotycz¹ce wspólnych zasad dostêpu do rynku miêdzynarodowych przewozów drogowych,
Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej nr 27/003L.
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trzeciego do przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego. W ramach dostawy ³adunku
w transporcie miêdzynarodowym ostatni roz³adunek ³adunku w trakcie przewozu kabota¿owego przed opuszczeniem przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego musi mieæ miejsce w ci¹gu siedmiu dni od ostatniego roz³adunku w przyjmuj¹cym pañstwie cz³onkowskim. Niestety, regulacje te nie s¹ stosowane jednolicie
w krajach cz³onkowskich i dochodzi w tym obszarze do wielu nadinterpretacji
i naruszeñ. Du¿ym problemem jest ponadto pojawienie siê przedsiêbiorstw, które maj¹ swoje siedziby w danym kraju jedynie formalnie. W 2012 r. opublikowano
komunikat w sprawie sprawnoœci regulacyjnej UE12, a w wyniku przegl¹du
aktów prawnych wskazano na potrzebê zmiany rozporz¹dzenia nr 1072/2009,
szczególnie pod k¹tem definicji kabota¿u.
Przewozy kabota¿owe odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w krajach UE, a zjawisko to zosta³o zintensyfikowane po rozszerzeniu UE w 2004 r. W dalszej czêœci
artyku³u przedstawiono dane liczbowe dotycz¹ce pracy przewozowej w zakresie
przewozów kabota¿owych, odnosz¹ce siê zarówno do wielkoœci kabota¿u w poszczególnych krajach, jak i krajów pochodzenia przewoŸników wykonuj¹cych
te przewozy.
Jak wskazuj¹ dane przedstawione w tabeli 4 i na rysunku 7, przewozy kabota¿owe wzros³y w ostatnich 10 latach w wiêkszoœci krajów UE. Odstêpstwem od
tej regu³y s¹ Irlandia, Luksemburg i £otwa, gdzie przewozy te pozostaj¹ na
minimalnym poziomie, oraz Wielka Brytania, gdzie du¿y spadek zanotowano
w okresie kryzysu gospodarczego. Ogó³em w krajach UE przewozy kabota¿owe
wzros³y blisko dwukrotnie. Najwiêksza praca przewozowa w zakresie kabota¿u
wystêpuje w Niemczech i Francji (dane na rys. 7 przedstawiono w skali logarytmicznej). Najwiêkszy wzrost w ostatnich 10 latach obserwowany by³ w Estonii
z marginalnej wielkoœci przewozów do 34 mln tkm, a ponadto na Litwie (14-krotny wzrost), w S³owacji (12-krotny wzrost), S³owenii (5-krotny wzrost), Szwecji
i Austrii (ponad 3-krotny wzrost).
Udzia³ procentowy przewozów kabota¿owych w ogóle przewozów obecnie
waha siê w poszczególnych krajach od wartoœci marginalnych (poni¿ej 0,13%)
w Bu³garii, Chorwacji, Czechach, Litwie, £otwie, Portugalii, S³owenii czy na Wêgrzech do udzia³ów ponad 3-procentowych w Austrii, Belgii i Francji (rys. 8).
Bior¹c pod uwagê dynamikê zmian, nale¿y wskazaæ na wzrost udzia³u w Austrii,
Belgii, Danii, Estonii, Holandii, Niemczech, Szwecji i W³oszech. W tym samym
okresie obserwowany by³ spadek udzia³u przewozów kabota¿owych w Bu³garii,
Chorwacji, £otwie, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i na Wêgrzech.

12

EU Regulatory Fitness, Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,
COM(2012) 746 final.
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Tabela 4. Praca przewozowa w zakresie kabota¿u w mln tkm w latach 2004–2013
Kraje / lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Austria

245

255

284

382

422

296

329

543

718

759

Belgia

574

588

704

662

874

996

1204

1133

1077

1310

11

0

15

16

3

3

2

13

5

19

1

5

2

1

4

3

2

1

1

3

Bu³garia
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja

2010

2011

2012

2013

27

34

68

87

75

71

171

84

85

63

184

214

203

268

371

306

413

323

354

355

0

1

2

1

2

6

3

3

14

34

14

22

26

48

34

67

86

44

68

55

4579

4642

4520

4789

5339

6162

6353

6109

6310

7360

60

72

145

149

168

164

212

196

72

132

Hiszpania

928

1156

1403

1408

1185

855

664

703

639

962

Holandia

257

278

387

382

450

419

554

494

501

556

Irlandia

123

152

181

196

170

105

178

168

147

3

5

6

4

2

5

14

9

7

7

74

11

27

18

7

7

11

15

19

7

8

Litwa
Luksemburg
£otwa

20

1

2

1

9

2

20

8

5

5

3790

3675

3479

3600

4049

4572

6023

6688

8308

9966

Polska

42

36

22

17

43

42

181

70

104

68

Portugalia

69

56

23

43

5

55

56

30

76

45

Rumunia

22

53

44

35

15

122

31

31

124

49

S³owacja

7

39

22

49

52

17

40

68

98

84

S³owenia

2

9

0

2

6

4

2

12

9

8

356

522

547

800

933

709

1044

1018

794

1241

29

28

37

7

20

42

21

72

50

47

Wielka Brytania 1855

1875

1760

1539

1712

1231

1272

1039

1048

1056

879

1037

1055

1062

1271

1463

1441

1299

1770

Niemcy

Szwecja
Wêgry
W³ochy

1017

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Z punktu widzenia integracji i liberalizacji rynku, oprócz analizy danych dotycz¹cych krajów, w których odbywaj¹ siê przewozy kabota¿owe, istotne znaczenie ma pochodzenie przewoŸników wykonuj¹cych us³ugi kabota¿owe poza
granicami swojego kraju. W tabeli 5 i na rysunku 9 przedstawiono ewolucjê
przewozów kabota¿owych wed³ug kraju pochodzenia przewoŸników.
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Rysunek 7. Ewolucja przewozów kabota¿owych w mln tkm w latach 2004–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
22.11.2014].
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Rysunek 8. Udzia³ procentowy przewozów kabota¿owych w ogóle przewozów w poszczególnych krajach 2004–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].
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Tabela 5. Ewolucja przewozów kabota¿owych wed³ug kraju pochodzenia przewoŸników
w mln tkm w latach 2004–2013
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Austria

Kraj / lata

358

478

644

624

598

558

541

419

431

546

Belgia

1520

1446

1365

1390

1433

1319

1275

988

876

878

Bu³garia

b.d.

b.d.

204

89

135

653

865

764

1016

1165

Czechy

b.d.

b.d.

81

221

271

347

540

864

1135

1316

Dania

254

129

234

277

246

257

295

344

387

307

Estonia

37

134

101

158

216

200

266

272

308

264

Finlandia

70

54

89

147

44

49

138

118

108

239

605

410

509

564

423

322

337

306

246

290

Francja
Grecja

17

b.d.

50

58

17

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Hiszpania

1024

1051

850

819

1082

1527

1682

1831

1938

2342

Holandia

2759

2572

2009

1813

2353

2142

2597

2372

2313

2228

457

433

409

387

557

288

329

304

246

203

28

50

66

68

75

70

74

82

160

311

1924

1959

1888

1987

1945

1945

1862

1675

1208

1455

10

36

30

36

50

158

216

257

330

309

Irlandia
Litwa
Luksemburg
£otwa
Niemcy

1808

2113

2157

2430

2591

1693

1874

1939

1636

1703

Polska

475

642

1236

1078

927

2512

3786

3735

5180

7193

Portugalia

649

731

678

890

834

472

628

777

842

1172

Rumunia

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

93

70

51

184

455

868

S³owacja

81

83

119

213

257

348

523

620

827

857

S³owenia

125

149

263

236

384

346

394

464

443

512

Szwecja

168

182

158

151

211

154

170

112

138

89

Wêgry

92

99

76

121

150

270

389

541

664

845

Wielka Brytania

183

168

214

255

236

125

266

211

203

273

W³ochy

838

1 095

1 021

937

1 027

660

533

410

359

334

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Zdecydowan¹ dominacjê przewoŸników polskich widaæ wyraŸnie, przewozy
kabota¿owe wykonywane przez przedsiêbiorstwa z Polski wzros³y wielokrotnie,
osi¹gaj¹c ponad 7 mld tkm (zob. rys. 9). Jeszcze przed kilkoma laty do g³ównych
potentatów na rynku przewozów kabota¿owych zaliczano Holendrów i Niemców, a obecnie pierwszeñstwo nale¿y bezsprzecznie do przewoŸników polskich.
WyraŸny jest te¿ wzrost przewozów kabota¿owych wykonywanych przez przewoŸników z innych nowych krajów cz³onkowskich, zaœ stabilizacja lub tendencje
spadkowe w odniesieniu do przedsiêbiorstw UE-15 (np. Belgia, Francja, Niemcy,
W³ochy).
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Rysunek 9. Ewolucja przewozów kabota¿owych wed³ug kraju pochodzenia przewoŸników
w mln tkm w latach 2004–2013
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].

Na rysunku 10 przedstawiono zmianê struktury udzia³u przewoŸników na
rynku przewozów kabota¿owych w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2004.
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Rysunek 10. Pochodzenie przewoŸników wykonuj¹cych przewozy kabota¿owe w 2004
i 2013 r. (w mln tkm)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat [dostêp:
20.11.2014].
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Jak przedstawiono na rysunku 10, w ostatnich dziesiêciu latach nast¹pi³a diametralna zmiana w zakresie struktury pochodzenia przewoŸników wykonuj¹cych przewozy kabota¿owe. W 2004 r. dominowali przewoŸnicy holenderscy
z udzia³em 21%, dalej luksemburscy (15%) i niemieccy (14%), polscy przewoŸnicy, reprezentuj¹cy jedyny zauwa¿alny w tym rankingu nowy kraj cz³onkowski,
osi¹gnêli 4% ogó³u przewozów (w tonokilometrach), w 2013 r. natomiast przedsiêbiorstwa z Polski wykonywa³y blisko 1/3 wszystkich przewozów, pozostawiaj¹c tym samym daleko w tyle pozosta³e kraje, z których ¿aden nie osi¹gn¹³ nawet
10% udzia³u.
Operacje kabota¿owe wykonywane s¹ g³ównie przez przewoŸników krajów
s¹siaduj¹cych. Dane Eurostatu wskazuj¹13, ¿e w Niemczech g³ównymi operatorami s¹ przedsiêbiorstwa polskie, holenderskie i czeskie, we Francji przewoŸnicy
z Hiszpanii, Luksemburga i Belgii.
Przewozy kabota¿owe stanowi¹ jedn¹ z najbardziej spornych kwestii w transporcie drogowym w Unii Europejskiej. Z jednej strony zjawisko to postrzegane
jest jako narzêdzie redukcji pustych przebiegów i wzrostu efektywnoœci transportu, z drugiej zaœ – wystêpowaæ mog¹ negatywne skutki kabota¿u na rynkach
krajowych. Zagro¿enia wynikaj¹ przede wszystkim z faktu, ¿e rozwi¹zania
systemowe w zakresie regulacji dotycz¹cych pojazdów i paliw s¹ w du¿ym stopniu zharmonizowane, a problemy wynikaj¹ce z ró¿nych systemów i poziomów
wynagrodzeñ kierowców wci¹¿ wymagaj¹ uwagi. Obni¿anie bowiem tych
kosztów mo¿e prowadziæ do pogarszania siê standardów pracy i wynikaj¹cych
st¹d zagro¿eñ dla rozwoju rynku transportu drogowego oraz dla ca³ego spo³eczeñstwa.
Bez pe³nej liberalizacji rynku kabota¿ pozostanie ograniczony do przewozów
wykonywanych w ramach transportu miêdzynarodowego ³adunków. Obecnie
na forum instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego, a równie¿ œrodowisk stowarzyszeñ transportowych, trwa debata
na temat dalszej liberalizacji kabota¿u. Wskazywane s¹ dwie przes³anki: wprowadzenie pe³nej integracji rynku transportu drogowego ³adunków oraz redukcja pustych przebiegów, czyli dzia³ania na rzecz wzrostu efektywnoœci dzia³alnoœci transportowej14.
Najbardziej prawdopodobny kierunek zmian to zerwanie pe³nej relacji przewozów kabota¿owych z transportem miêdzynarodowym15. To przywi¹zanie bowiem stanowi w istocie barierê liberalizacji kabota¿u. Najpowa¿niejsz¹ dyskuto13

14

15

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_statistics_
-_cabotage#Cabotage_penetration_rate_for_hire_and_reward_transport [dostêp: 18.12.2014].
Development and Implementation of EU Road Cabotage, Study of the Directorate General for Internal Policies Policy Department B: Structural And Cohesion Policies Transport And Tourism, European Parliament, Brussels 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/
2013/495854/IPOL-TRAN_ET%282013%29495854_EN.pdf [dostêp: 12.12.2014].
Report of the High Level Group…
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wan¹ propozycj¹ wskazan¹ przez High Level Group on the Development of the
EU Road Haulage Market (HLG)16 jest uwalnianie przewozów kabota¿owych
stopniowo i elastycznie, bior¹c pod uwagê obecne uwarunkowania i rozwój
europejskiego transportu drogowego. HLG sugeruje odmienne podejœcie do
tzw. linked i non-linked cabotage. Linked cabotage stanowi¹ przewozy kabota¿owe
powi¹zane z transportem miêdzynarodowym. Nie podlega³yby one przepisom
socjalnym z zakresu dyrektywy nt. delegowania pracowników17. Przewozy te
by³yby ograniczone do 4 dni po przekroczeniu granicy kraju, w którym kabota¿
ma byæ wykonywany. Nie by³oby koniecznoœci pe³nego roz³adunku ³adunku
przewo¿onego w ramach transportu miêdzynarodowego. Jest to wiêc, z perspektywy regulacyjnej, modyfikacja i uproszczenie aktualnie znanego pojêcia kabota¿u. Celem tych zmian by³oby oddzia³ywanie na redukcjê pustych przebiegów
w jeszcze wiêkszym stopniu, a jednoczeœnie uproszczenie regulacji prawnych
niweluj¹cych ryzyko naruszenia obowi¹zuj¹cych przepisów.
Pojêcie non-linked cabotage oznacza przewozy kabota¿owe, które nie musz¹
byæ powi¹zane z transportem miêdzynarodowym. W tym przypadku przepisy
socjalne podlega³yby dyrektywie o delegowaniu pracowników, niezale¿nie od
formy zatrudnienia czy wspó³pracy (równie¿ spedytorzy, wspó³pracuj¹cy przewoŸnicy itp.), i to stanowi³oby jedyny warunek liberalnego kabota¿u i chroni³oby interesy kierowców. Zmiana ta powinna byæ wprowadzona stopniowo
na bazie systemu kwotowego zachêcaj¹cego do u¿ytkowania pojazdów przyjaznych dla œrodowiska, np. pocz¹tkowo by³aby mo¿liwoœæ odbywania przewozów
kabota¿owych w ci¹gu 50 dni rocznie w przypadku pojazdów EURO 5 i 30 dni
rocznie w przypadku pozosta³ych pojazdów. Konieczna w tym przypadku
by³aby tylko rejestracja pojazdu. Umo¿liwi³oby to wykonywanie kabota¿u bez
œcis³ego powi¹zania z transportem miêdzynarodowym oraz powi¹za³oby kabota¿ jedynie z pojazdem, a jednoczeœnie stymulowa³oby modernizacjê floty pojazdów. By³by to kolejny krok w kierunku stopniowej liberalizacji rynku us³ug
transportu drogowego w zakresie kontrowersyjnego segmentu przewozów kabota¿owych.

5. Czy mo¿liwa jest harmonizacja fiskalna w sektorze
drogowym ³adunków?
Trudno planowaæ budowanie jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej w sektorze drogowym ³adunków bez dokonania harmonizacji systemów
16

17

Autorka niniejszego artyku³u by³a cz³onkiem tej grupy eksperckiej pracuj¹cej przez dwa lata nad
zagadnieniem wytyczenia kierunków polityki transportowej w zakresie rynku transportu drogowego ³adunków.
Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning
the posting of workers in the framework of the provision of services, OJ L 18, 21.01.1997.
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obci¹¿eñ fiskalnych na tym rynku. PrzewoŸnicy drogowi obci¹¿eni s¹ wieloma
podatkami i op³atami. Rozwa¿aj¹c jedynie podatki œrodowiskowe, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w sektorze transportu stanowi¹ one ok. 5% ogólnych obci¹¿eñ podatkowych w krajach UE, przy czym ich wielkoœci s¹ zró¿nicowane, od najni¿szych,
nieprzekraczaj¹cych 4%, we Francji, Belgii, Danii do najwy¿szych w Bu³garii
(9%), S³owenii, Grecji i Irlandii18.
Liberalizacja transportu drogowego ³adunków nie by³a przeprowadzana wraz
z reform¹ podatkow¹ w poszczególnych krajach, sprawi³oby to, ¿e obci¹¿enia
fiskalne przewoŸników by³yby zbli¿one. I tak, analizuj¹c obci¹¿enia od strony
ich wp³ywu na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, mo¿na wskazaæ, ¿e najni¿sze
opodatkowanie wystêpuje w Danii i Belgii na poziomie 10–11% kosztów operacyjnych19. Najwy¿sze obci¹¿enia natomiast dotykaj¹ przewoŸników we W³oszech,
Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (24–25% kosztów operacyjnych).
W tabeli 6 przedstawiono wysokoœæ wybranych obci¹¿eñ podatkowych przewoŸników w krajach UE.
Tabela 6. Obci¹¿enia podatkowe przewoŸników w transporcie drogowym ³adunków
VAT, %

Podatek od œrodków
transportu EUR/rok,
dane za 2012 r.

Austria

20

1752

0,40

Belgia

21

845

0,43

Bu³garia

20

1390

0,32

Chorwacja

25

b.d.

b.d.

Cypr

19

b.d.

b.d.

Czechy

21

2020

0,44

Kraj

Akcyza (EUR/litr)
olej napêdowy,
dane za 2012 r.

Dania

25

926

0,44

Estonia

20

b.d.

0,39

Finlandia

24

1233

0,47

Francja

20

932

0,43

Grecja

23

1320

0,41

Hiszpania

21

900

0,33

Holandia

21

1152

0,43

Irlandia

23

4833

0,50

Litwa

21

771

0,30

Luksemburg

15

705

0,30

£otwa

21

543

0,33

Malta

18

b.d.

0,38

18

19

EU Transport in Figures – Statistical Pocketbook 2014, Publications Office of the European Union,
Luxembourg 2014, s. 32.
Collection and Analysis of Data on the Structure..., s. 76.
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Kraj

Podatek od œrodków
transportu EUR/rok,
dane za 2012 r.

VAT, %

Niemcy

Akcyza (EUR/litr)
olej napêdowy,
dane za 2012 r.

19

929

0,47

Polska

23

750

0,39

Portugalia

23

941

0,37

Rumunia

24

1210

0,31

S³owacja

20

2471

0,37

S³owenia

22

b.d.

0,36

Szwecja

25

1093

0,51

Wêgry

27

852

0,39

Wielka Brytania

20

2283

0,72

W³ochy

22

825

0,44

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Road Haulage Charges and Taxes, Summary analysis
and data tables 1998–2012, Discussion Paper no. 2013-8, International Transport Forum at the OECD,
April 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/ [dostêp: 10.20.2014].

Jak przedstawiono w tabeli 6 i na rysunku 11, w krajach UE wystêpuje du¿e
zró¿nicowanie œredniej wysokoœci podatków obci¹¿aj¹cych przewoŸników.
Pocz¹wszy od powszechnego podatku od wartoœci dodanej, wskazaæ mo¿na na
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Rysunek 11. Podatek od œrodków transportu i VAT w krajach UE
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Market Observatory Oil Bulletin 2014, European Commission, DG Energy (dane na 15 grudnia 2014 r.), http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_
en.htm [dostêp: 16.12.2014].
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ró¿nice siêgaj¹ce 12 punktów procentowych. W Luksemburgu VAT jest na poziomie 15%, zaœ na Wêgrzech wynosi 27%. W wiêkszoœci pañstw wysokoœæ podatku jest na poziomie 20–23%. Z punktu widzenia obci¹¿eñ przedsiêbiorstw

brak danych
< 1,201
1,201–1,250
1,251–1,300
> 1,300

Rysunek 12. Ceny oleju napêdowego w Unii Europejskiej w EUR w grudniu 2014 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Market Observatory Oil Bulletin 2014, European Commission, DG Energy (dane na 15 grudnia 2014 r.), http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_
en.htm [dostêp: 16.12.2014].
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transportowych uwagê zwraca wysokie opodatkowania przewoŸników w Irlandii, gdzie VAT jest na poziomie 23% i wystêpuje najwy¿szy podatek od œrodków
transportu (powy¿ej 4800 EUR/rok). Wysokie podatki, przekraczaj¹ce 2000 EUR
rocznie, wystêpuj¹ równie¿ w Czechach, S³owacji i Wielkiej Brytanii. Z kolei
najni¿szy podatek od œrodków transportu ustalono na £otwie, gdzie wynosi on
niewiele ponad 500 EUR, relatywnie niewysoki jest tak¿e w Polsce (750 EUR).
Na rysunku 12 przedstawiono wysokoœæ cen oleju napêdowego w krajach
UE w grudniu 2014 r. Najwy¿sze ceny oleju napêdowego wystêpuj¹ w krajach
pó³nocnej Europy, W³oszech i Grecji. Geograficznie mo¿na powi¹zaæ ceny oleju
napêdowego z peryferyjnym po³o¿eniem danego kraju (choæ odstêpstwami od
tej regu³y s¹ przypadki Portugalii, Bu³garii czy krajów nadba³tyckich b. ZSRR:
Litwy, £otwy i Estonii).
Poza koñcow¹ cen¹ paliwa dla przewoŸnika interesuj¹ca jest struktura ceny
uwzglêdniaj¹ca podatki, co wskazuje na du¿e zró¿nicowanie obci¹¿eñ w poszczególnych krajach cz³onkowskich UE. Dane takie przedstawiono na rysunku 13.
Jak dowodz¹ dane na rysunku 13, podatki stanowi¹ oko³o po³owy ceny paliw. Jeœli obci¹¿enia podatkowe zosta³yby usuniête, to ranking pañstw wed³ug
wysokoœci cen paliw zmieni³by siê. Wielka Brytania nie by³aby krajem o
najwy¿szej cenie paliwa. Ceny oleju napêdowego bez obci¹¿eñ podatkowych s¹
najwy¿sze na Malcie, w Grecji, Finlandii, Bu³garii i Cyprze, zaœ najni¿sze we
Francji i Niemczech. Relatywnie niskie ceny wystêpuj¹ te¿ w Wielkiej Brytanii.
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Rysunek 13. Struktura ceny oleju napêdowego z uwzglêdnieniem podatków w Unii Europejskiej w EUR/ 1000 litrów w grudniu 2014 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Market Observatory Oil Bulletin 2014, European Commission, DG Energy (dane na dzieñ 15 grudnia 2014 r.), http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_ en.htm [dostêp: 16.12.2014].
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W tabeli 7 przedstawiono udzia³ podatków w cenie oleju napêdowego w poszczególnych krajach UE. Nale¿y zwróciæ uwagê na wyraŸnie najwy¿sze
obci¹¿enia w Wielkiej Brytanii. W transporcie miêdzynarodowym skutkuje to
unikaniem tankowania na obszarze Wielkiej Brytanii pojazdów przekraczaj¹cych granicê tego kraju. Dotyczy to równie¿ W³och i krajów s¹siaduj¹cych
(paliwo we W³oszech jest znacznie dro¿sze). Œrednia wysokoœæ obci¹¿eñ podatkowych w cenie oleju napêdowego wynosi w UE 55%. Ni¿sze obci¹¿enia wystêpuj¹ w wiêkszoœci nowych krajów cz³onkowskich (za wyj¹tkiem S³owenii – 57%).
Tabela 7. Udzia³ podatków w cenie oleju napêdowego w poszczególnych krajach UE
(grudzieñ 2014 r.)
Poni¿ej 50%

Od 50% do 55%
w³¹cznie

Od 55% do 60%
w³¹cznie

Bu³garia (45)

Polska (50)

Holandia (56)

Luksemburg (45)

Chorwacja (51)

Irlandia (57)

Grecja (46)

Cypr (51)

S³owenia (57)

Litwa (46)

Estonia (51)

Szwecja (58)

Malta (46)

Portugalia (51)

W³ochy (60)

£otwa (48)

Austria (52)

Czechy (49)

Belgia (52)

Hiszpania (49

Dania (52)

S³owacja (49)

Wêgry (52)

Powy¿ej 60%
Wielka Brytania (64)

Finlandia (53)
Rumunia (54)
Francja (55)
Niemcy (55)
UE-28 (55)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Market Observatory Oil Bulletin 2014, European Commission, DG Energy (dane na 15 grudnia 2014 r.), http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_
en.htm [dostêp: 16.12.2014].

Harmonizacja systemów obci¹¿eñ fiskalnych sektora transportu drogowego
³adunków jest istotnym warunkiem pe³nej integracji rynku. PrzewoŸnicy zarobkowi przy wysoce konkurencyjnym rynku nie maj¹ du¿ego wp³ywu na poziom
cen us³ug transportowych. Dlatego staraj¹ siê redukowaæ koszty operacyjne
i wzmacniaæ produktywnoœæ swojej dzia³alnoœci. Do podstawowych dzia³añ
w tym zakresie nale¿y redukcja pustych przebiegów, korzystanie z us³ug
zewnêtrznych (outsourcing), a równie¿ zaopatrywanie siê w paliwo w krajach,
gdzie jest ono tañsze.
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6. Podsumowanie
Analizowaæ mo¿na liczne bariery rozwoju rynku transportu drogowego
³adunków. Celem niniejszego artyku³u by³o wykazanie, ¿e zjawiska negatywne
oraz ograniczaj¹ce maj¹ raczej charakter wyzwañ, które nale¿y przezwyciê¿yæ,
sektor ma bowiem ogromny potencja³ rozwojowy i wp³ywa na konkurencyjnoœæ
gospodarek Unii Europejskiej. Wskazywany aspekt negatywnego oddzia³ywania kryzysu gospodarczego mo¿na uznaæ za miniony, bowiem po kilku latach
stagnacji, która w pewnych aspektach funkcjonowania rynku wyst¹pi³a, mamy
do czynienia z systematycznym powrotem na œcie¿kê wzrostow¹.
Du¿a konkurencja na rynku sprzyja aktywnoœci przewoŸników na rzecz poprawy efektywnoœci przez redukcjê pustych przebiegów i obni¿enie kosztów,
ale dzia³ania te napotykaj¹ na przeszkody w postaci braku harmonizacji fiskalnej oraz niedokoñczonej liberalizacji przewozów kabota¿owych. W funkcjonowaniu tego sektora kwestie socjalne i ekonomiczne s¹ œciœle powi¹zane. Wydaje
siê jednak, ¿e konsekwentna polityka UE zmierzaj¹ca w kierunku poprawy egzekwowania ju¿ istniej¹cych socjalnych przepisów prawnych, ustalenia nowych,
bardziej czytelnych i liberalnych zasad kabota¿u oraz osi¹gania celów harmonizacji fiskalnej, przyniesie oczekiwane efekty, co wp³ywaæ bêdzie pozytywnie na rozwój
segmentu rynku istotnego dla ca³ego procesu integracji europejskiej.
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CHALLENGES OF SINGLE EUROPEAN TRANSPORT AREA
IN ROAD FREIGHT TRANSPORT
(Summary)
The objective of the article is to identify and analyse challenges of creating Single
European Transport Area in road freight market. This process has not still been completed. The role of the road freight transport is significant for the economics of the European Union and competitiveness of the EU on the global market. There are a lot of negative assessments of this transport mode. In this article it is proven that these barriers can
be overcome. The negative effects of the economic crisis can be already considered as
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past. Strong market competition fosters carriers to improve efficiency by reducing empty
runs and operating costs, but these measures have been hindered by the lack of harmonization of fiscal burden and incomplete liberalization of cabotage operations. Social and
economic issues are closely connected in development of the sector. It seems, however,
that a consistent EU policy towards the enforcement of already existing social legislation
to set new, more readable and liberal cabotage rules and to seek to achieve the objectives
of fiscal harmonization will have a positive impact on the development of this important
for the whole process of integration European market segment.
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CZYNNIKI ROZWOJOWE
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1. Wartoœciowanie i oceny rozwoju transportu drogowego
Aksjologia jest nauk¹ o wartoœciach i kryteriach wartoœciowania. W rozwa¿aniach ekonomicznych sztuka wartoœciowania jest koniecznym dope³nieniem
trafnego rozpoznania przedmiotu badania (gnoseologii ekonomii) i stworzenia
skutecznej metody poznania (epistemologii ekonomii). Mimo ¿e s¹ to elementarne pojêcia filozofii, ekonomiœci stosunkowo rzadko do nich nawi¹zuj¹, zw³aszcza
do warstwy aksjologicznej. Tymczasem takich zjawisk, jak konkurencja, lichwa,
równoœæ ekonomiczna czy godziwe wynagrodzenie nie sposób wyjaœniæ i oceniæ
bez oparcia siê na zasadach rozumowania aksjologicznego. Transport drogowy
jest przyk³adem sfery gospodarczej poddanej rozchwianym ocenom wartoœci.
Jest oceniany zarówno jako dobrodziejstwo, jak i nieszczêœcie wspó³czesnej cywilizacji. Czy jest jakaœ wypadkowa takich ocen i czy rozwój tej sfery jest niekwestionowanym dobrem?
W teorii ekonomii problem rozwoju jest jednym z kluczowych zagadnieñ,
mo¿e ono byæ rozpatrywane z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia:
a) jako proces, który powinien prowadziæ do zwiêkszania poziomu dobrobytu
obecnie ¿yj¹cego spo³eczeñstwa, b) jako proces kontrolowany i limitowany pod
k¹tem zachowania równowagi przyrodniczej i spo³ecznej. We wspó³czesnych
publikacjach (zw³aszcza encyklopediach i leksykonach) pojêcie rozwój ekonomiczny uto¿samiane jest g³ównie z pañstwami s³abo rozwiniêtymi gospodarczo,
natomiast w ogólnym ujêciu ekonomicznym (w odniesieniu do pañstw wysoko
rozwiniêtych gospodarczo) kluczowy charakter ma pojêcie wzrostu gospodarczego1. Ró¿nica miêdzy pojêciami rozwój ekonomiczny i wzrost gospodarczy
1

Do kategorii pañstw s³abo rozwiniêtych gospodarczo Bank Œwiatowy zalicza pañstwa maj¹ce PKB
na 1 mieszkañca na poziomie ni¿szym od 400 USD. Zob. np.: H. Myint, A.O. Krueger, Economic development, Encyclopaedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178361/economicdevelopment.
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nie sprowadza siê jednak do kategorii pañstw, do których siê odnosi. Nie ma
powodów, by nie rozpatrywaæ problemu rozwoju ekonomicznego pañstw wysoko rozwiniêtych, zw³aszcza ¿e bardzo popularne s¹ zagadnienia rozwoju sektorowego, a s¹ to: problemy rozwoju przemys³u, handlu, transportu i innych
sfer gospodarki. Aby mo¿na by³o mówiæ o rozwoju ekonomicznym, konieczne
s¹ zarówno zmiany iloœciowe (wyra¿ane najczêœciej przez wzrost PKB), jak
i procesy zmian jakoœciowych, których jednym z symptomów jest transformacja
systemu gospodarczo-spo³ecznego uwzglêdniaj¹ca zwiêkszenie wydajnoœci posiadanych zasobów kraju. Rozwój transportu, polegaj¹cy zarówno na wzroœcie
iloœciowym, jak i na przemianach jakoœciowych, mo¿e byæ czynnikiem stymuluj¹cym ogólny wzrost gospodarczy kraju, ale jest to jedynie zmiana hipotetyczna. W rzeczywistoœci czêsto brakuje potwierdzonych przejawów takiego oddzia³ywania w d³u¿szym okresie czasu, czego dowodz¹ badania teoretyczne
i empiryczne prowadzone na œwiecie2.
Transport drogowy3 to jedna z ga³êzi, maj¹cych odrêbnoœæ technologiczn¹
i organizacyjn¹ w stosunku do innych, sk³adaj¹cych siê na wspó³czesny system
transportowy rozwiniêtych gospodarczo pañstw. Pojêcia tego czêsto u¿ywa siê
doœæ swobodnie, nie bacz¹c na jego z³o¿onoœæ. W ¿adnej innej ga³êzi transportu
nie ma tylu ró¿norodnych form co w transporcie drogowym. Mamy tu bowiem
do czynienia z mozaik¹ trudnych do zagregowania w jedn¹ ca³oœæ takich form
dzia³alnoœci, jak: towarowy drogowy transport zarobkowy, towarowy drogowy
transport na u¿ytek w³asny, zarobkowy dalekobie¿ny transport autobusowy
i autokarowy, autobusowy transport osób na u¿ytek w³asny, miejski transport
autobusowy, motoryzacja indywidualna, budowa sieci infrastruktury drogowej,
utrzymanie i zarz¹dzanie sieci¹ drogow¹, kontrola ruchu drogowego. Dokonuj¹c analiz i oceny ewolucji systemów transportowych, nale¿a³oby uwzglêdniaæ zarówno podobieñstwa technologiczne dzia³alnoœci transportu drogowego,
jak i jego zró¿nicowanie oraz odmiennoœci organizacyjne i ekonomiczne. Zbyt
daleko id¹ce uogólnienia pojêcia transportu drogowego prowadz¹ do ocen nietrafnych i nieobiektywnych. Dostrzeganie zró¿nicowania form transportu drogo2

3

Zob.: J. Burnewicz, Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2013, nr 49.
W jêzyku polskim istniej¹ dwa alternatywne pojêcia: „transport samochodowy” i „transport drogowy”. Takiej dwoistoœci terminologicznej nie ma w jêzyku angielskim – u¿ywa siê jednego pojêcia: road transport (tak¿e amerykañskie road transportation). Podobnie jest w jêzyku francuskim,
w którym u¿ywane jest wy³¹cznie pojêcie transport routier. W ostatnich latach w terminologii
aktów prawnych Polski i UE, w statystykach GUS i opracowaniach naukowych najczêœciej u¿ywa
siê pojêæ: sektor drogowy, transport drogowy i rynek drogowy, co przemawia za u¿ywaniem terminu „drogowy” w niniejszej publikacji. Jest to pojêcie szersze od pojêcia transportu samochodowego, gdy¿ obejmuje wszystkie pojazdy poruszaj¹ce siê po drogach ko³owych (w tym jednoœlady,
ci¹gniki i pojazdy specjalne). Tym niemniej w niektórych przypadkach nale¿y pos³ugiwaæ siê pojêciem pojazdy i transport samochodowy, co te¿ czyni GUS w swych publikacjach statystycznych.
Nie by³oby tego problemu jêzykowego, gdyby w okresie miêdzywojennym nie zast¹piono s³owa
„samojazd” s³owem „samochód”, na okreœlenie pojêcia automobil.

Czynniki rozwojowe polskiego transportu drogwego

37

wego pozwala oceniæ ich produktywnoœæ, racjonalnoœæ i efektywnoœæ adekwatnie do natury technologicznej i organizacyjnej dzia³alnoœci. Jest to szczególnie
istotne w czasach, gdy transport drogowy sta³ siê przedmiotem surowych ocen
ekologicznych4. Oceny te powinny byæ z zasady obiektywne, a nie tylko surowe
ze wzglêdów doktrynalnych.
Nie wszystkie formy transportu drogowego zas³uguj¹ na negatywn¹ ocenê
ekologiczn¹. Dobrze zorganizowany zarobkowy transport drogowy ma lepsze
wskaŸniki ekonomiczne i ekologiczne ni¿ rozproszony i chaotyczny transport
na u¿ytek w³asny. W literaturze ekonomicznej wci¹¿ brak opracowañ ujmuj¹cych transport drogowy w sposób usystematyzowany i dog³êbny. Publikacje s¹
poœwiêcone najczêœciej jakiemuœ szczególnemu aspektowi funkcjonowania tego
transportu: przedsiêbiorstwom drogowym, rynkom i ich regulacji, eksploatacji
pojazdów drogowych, motoryzacji indywidualnej, bezpieczeñstwu ruchu drogowego, budownictwu drogowemu, przemys³owi motoryzacyjnemu. Bia³¹
plam¹ w wiedzy ekonomicznej pozostaje rzetelna analiza oraz ocena pozytywnych i negatywnych skutków makroekonomicznych rozwoju transportu drogowego (nie tylko jego iloœciowego wzrostu)5.
Polski transport drogowy w minionym æwieræwieczu sta³ siê sektorem dominuj¹cym w systemie transportowym. Jego udzia³ w ca³oœci pozamiejskiej pracy
przewozowej osób (wraz z motoryzacj¹ indywidualn¹) w latach 1990–2013 wzrós³
z 66% do 89%, natomiast w l¹dowej i œródl¹dowej pracy przewozowej ³adunków udzia³ ten wzrós³ z 29% do 78%, a sumaryczna wartoœæ us³ug zarobkowego
transportu drogowego osób i ³adunków w okresie tym wzros³a z 2,3% do 5,5%
PKB6. To rzadki przypadek, ¿e sektor gospodarki cechuje siê tak du¿¹ dynamik¹
rozwojow¹, ocenian¹ przez czêœæ badaczy jako dynamika nadmierna, powoduj¹ca uboczne negatywne skutki dla œrodowiska naturalnego i spo³ecznego.
Wobec transportu drogowego prowadzona jest restrykcyjna polityka zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce mimo braku podstaw do stosowania
takich metod w polityce. Wysoka dynamika rozwojowa transportu drogowego
nie jest zjawiskiem patologicznym wynikaj¹cym z wypaczonych relacji ekonomicznych czy sztucznych stymulatorów. Wrêcz odwrotnie, dynamika ta jest
wynikiem zaspokajania rosn¹cego popytu na us³ugi transportu drogowego,
4

5

6

Zob. np.: R.M. Dell, P.T. Moseley, D.A.J. Rand, Towards Sustainable Road Transport, Academic Press,
Elsevier, Oxford 2010.
Zarówno papierowe, jak i elektroniczne opracowania na temat transportu drogowego cechuje
brak systemowego i zagregowanego ujêcia ogó³u form i aspektów jego dzia³alnoœci. Na dodatek
opracowania czêsto maj¹ specyficzny charakter narodowy, co szczególnie jest widoczne w publikacjach amerykañskich, azjatyckich i afrykañskich.
Obliczenia w³asne na podstawie: Transport – wyniki dzia³alnoœci. GUS 1992–2014; Rocznik Statystyczny GUS 1991–2013. W cenach bie¿¹cych wartoœæ przychodów ze sprzeda¿y us³ug drogowego
transportu ³adunków w 1990 r. wynosi³a 1 mld z³, a w 2013 r. 74,2 mld z³, natomiast ze sprzeda¿y
us³ug drogowego transportu osób w 1990 r. wynosi³a 0,3 mld z³, a w 2013 r. 6,0 mld z³. Oprócz tego
us³ugi spedycji i logistyki drogowej mia³y wartoœæ oko³o 13–20% wartoœci us³ug drogowego transportu ³adunków.
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maj¹cego pod³o¿e w naturalnym zapotrzebowaniu na przep³ywy przestrzenne
towarzysz¹ce kooperacji i specjalizacji produkcyjnej, oraz wynikiem nad¹¿aj¹cej
za tym popytem poda¿y us³ug transportu drogowego na rynku dziêki kumulacji w tym sektorze kompleksu pozytywnych czynników rozwojowych. Jednak¿e
wystêpuj¹ tak¿e symptomy nadmiernego rozwoju transportu drogowego zarówno w wymiarze wykonywanych przewozów, jak i w wielkoœci tworzonego
potencja³u produkcyjnego sektora.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ o wielkim zró¿nicowaniu strukturalnym tego
sektora, powa¿nie utrudniaj¹cym obiektywn¹ analizê i ocenê. Jego sk³adnikami
s¹ dwie sfery: zarobkowa i niezarobkowa. Procesy transportowe s¹ realizowane
przez ró¿nej wielkoœci podmioty gospodarcze, z których czêœæ nie jest objêta solidn¹ i kompletn¹ ewidencj¹ statystyczn¹. Tylko szacunkowo ustalana jest przez
GUS wielkoœæ przewozów i pracy przewozowej ³adunków wykonywanej jako
transport na u¿ytek w³asny (tzw. gospodarczy), a w ogóle nie istnieje statystyka
przewozów osób przedsiêbiorstw autobusowych zatrudniaj¹cych mniej ni¿
9 osób oraz statystyka aktywnoœci motoryzacji indywidualnej. Inn¹ trudnoœci¹
analityczn¹ jest metodologia agregacji ró¿nych form dzia³alnoœci w sektorze
transportu drogowego. Problemem jest to, w jaki sposób rozpatrywaæ rynek
us³ug drogowego transportu osób: z uwzglêdnieniem motoryzacji indywidualnej czy bez niej. Motoryzacja indywidualna nie sk³ada siê bowiem na wartoœæ
obrotów rynkowych, ale jest czynnikiem kszta³tuj¹cym negatywnie popyt rynkowy na przejazdy osób.
W literaturze ekonomicznej istnieje niedostatek analiz wyjaœniaj¹cych fenomen ekspansji rynkowej transportu drogowego. Najczêœciej poprzestaje siê na
prostych faktach ilustruj¹cych przejawy tej ekspansji, brak natomiast analiz
przyczynowo-skutkowych. Niniejszy artyku³ jest prób¹ uzupe³nienia braków
w zakresie analiz i naœwietlenia polskiego przypadku niezwyk³ego wzrostu
potencja³u sektora drogowego, który w niedostatecznym stopniu jest wykorzystywany do wykonywania przewozów. Wzrost ten jest tak silny i trwa³y, gdy¿
istnieje du¿e zapotrzebowanie na us³ugi transportu drogowego i ³atwoœæ pozyskania taboru przewozowego oraz r¹k do pracy. Jedyn¹ barier¹ do niedawna by³
powolny rozwój sieci drogowej, ale nawet ta bariera by³a mo¿liwa do usuniêcia
dziêki liberalizacji miêdzynarodowych rynków transportu drogowego w Unii
Europejskiej.

2. Flota pojazdów samochodowych jako si³a motoryczna
polskiego transportu drogowego
Tajemnica wysokiej sprawnoœci i efektywnoœci transportu drogowego tkwi
w jakoœci i dostêpnoœci pojazdów samochodowych. Wspó³czesna gospodarka
i spo³eczeñstwo potrzebuje œrodków transportu, które w dowolnym momencie
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mog¹ dotrzeæ do ka¿dego miejsca (nawet do rejonu bezdro¿nego) w sposób tani
i niezawodny. W transporcie ³adunków takimi œrodkami s¹ pojazdy samochodowe, których gama jest bardzo szeroka: od ma³ych furgonów dostawczych do
wielkich zespo³ów pojazdów7. Spe³niaj¹ one wymogi klientów zarówno w przewozach na krótkie, jak i du¿e odleg³oœci. Wygrywaj¹ konkurencjê z transportem
szynowym i wodnym dlatego, ¿e dostêpnoœæ wagonu czy statku jest bardzo
ograniczona technicznie, ekonomicznie i organizacyjnie. Atutem pojazdów samochodowych jest nie tylko zbiór ich pozytywnych cech u¿ytkowych, ale tak¿e
du¿a dostêpnoœæ handlowa (praktycznie nie ma ograniczeñ w ich zakupie lub
najmie).
Mo¿na postawiæ tezê, ¿e w Polsce w drugiej dekadzie XXI w. ¿ywio³owo wytworzy³a siê du¿a nadwy¿ka liczby i potencja³u przewozowego pojazdów samochodowych. Aby tê tezê zweryfikowaæ, nale¿y przeanalizowaæ intensywnoœæ
wykorzystania ró¿nych kategorii tych pojazdów. Wyczerpuj¹ca analiza powinna
obejmowaæ samochody ciê¿arowe, ci¹gniki ciê¿arowe, naczepy i przyczepy oraz
autobusy i autokary u¿ytkowane zarówno w transporcie zarobkowym, jak i gospodarczym. Dostêpne statystyki GUS tylko czêœciowo opisuj¹ stan polskiej floty samochodowej, niektóre brakuj¹ce dane nale¿y ustaliæ szacunkowo. Najwa¿niejszym zabiegiem analitycznym jest zidentyfikowanie liczebnoœci i ³adownoœci
floty samochodowej eksploatowanej zarobkowo i niezarobkowo. O ile w transporcie zarobkowym konkurencja rynkowa zmusza przewoŸników drogowych
do maksymalizacji produktywnoœci posiadanych pojazdów i obni¿ki kosztów
ich eksploatacji, o tyle w transporcie niezarobkowym takiej presji nie ma, co
prowadzi do kumulowania siê zasobów czynników produkcji s³abo wykorzystywanych. Jest to widoczne zarówno w parku niskotona¿owych pojazdów ciê¿arowych, jak i autobusów i autokarów.
W latach 1990–2013 liczba samochodów i ci¹gników ciê¿arowych w Polsce
wzros³a z 1,4 do 3,2 mln sztuk, co oznacza, ¿e 5,2%dynamika wzrostu rocznie
jest jedn¹ z najwy¿szych w UE-28 (szybszy wzrost odnotowa³y jedynie Czechy
– 6,3%, Luksemburg – 5,6%, Chorwacja – 5,6% i S³owacja – 5,3%, a œrednia dynamika w ca³ej Wspólnocie wynios³a 2,5% rocznie). W tak licznej flocie pojazdów rynkowe znaczenie maj¹ g³ównie pojazdy wysokotona¿owe (powy¿ej 3,5 t
³adownoœci), jednak¿e ich udzia³ w ogólnej liczbie samochodów ciê¿arowych
w Polsce w okresie 1990–2013 zmniejszy³ siê z 20,1% do 13,5%, ale zosta³o to zrekompensowane wzrostem œredniej ³adownoœci z 7,0 do 8,6 t. Analiza rozwoju
floty samochodów ciê¿arowych nie mo¿e opieraæ siê na ich liczbie, lecz na ich
7

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ obecnie ustaw¹ Prawo o ruchu drogowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602) przez pojêcie „zespó³ pojazdów” rozumie siê pojazdy z³¹czone ze
sob¹ w celu poruszania siê po drodze jako ca³oœæ, a przez pojêcie „pojazd cz³onowy” rozumie siê
zespó³ pojazdów sk³adaj¹cy siê z pojazdu silnikowego z³¹czonego z naczep¹. Zespó³ pojazdów
mo¿e sk³adaæ siê najwy¿ej z 3 pojazdów, a zespó³ ci¹gniêty przez pojazd silnikowy inny ni¿
ci¹gnik rolniczy lub pojazd wolnobie¿ny – z 2 pojazdów.
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³adownoœci globalnej, gdy¿ na flotê tê sk³adaj¹ siê nieporównywalne ze sob¹ pojazdy bardzo ma³e (poni¿ej 1 t ³adownoœci) i pojazdy bardzo du¿e (powy¿ej 20 t
³adownoœci). Wyniki szacunkowych ustaleñ ³adownoœci polskiego ciê¿arowego
taboru drogowego w latach 1990–2013 przedstawia rysunek 1.
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

samochody ciê¿arowe < 3,5 t

samochody ciê¿arowe > 3,5 t

naczepy ciê¿arowe

2012

2013

2011

2010

2008

2009

2006

2007

2004

2005

2003

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

1993

1994

1991

1992

1990

0,0

przyczepy ciê¿arowe

Rysunek 1. Ewolucja ³adownoœci polskiego ciê¿arowego taboru drogowego wed³ug rodzajów
pojazdów w latach 1990–2013 (w mln ton)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014.

Potencja³ przewozowy wszystkich rodzajów polskiego ciê¿arowego transportu drogowego w latach 1990–2013 wzrós³ z 5,4 mln t do 15,7 mln t ³adownoœci
ca³kowitej, w najwiêkszej mierze przyczyni³ siê do tego przyrost liczby naczep
ciê¿arowych z 40 tys. do 298 tys. sztuk8. Przy wzroœcie œredniej ³adownoœci z 21 t
do 24 t da³o to prawie wyk³adniczy wzrost ich ³adownoœci ca³kowitej – z 0,8 mln t
do 7,1 mln t (œrednio o 9,7% rocznie) – jest to wzrost niemaj¹cy pokrycia w popycie krajowym na przewozy drogowe ³adunków. W du¿ym stopniu wzros³a
te¿ flota samochodów ciê¿arowych o ³adownoœci powy¿ej 3,5 t – z 203 tys. do
398 tys. sztuk, co przy wzroœcie ich œredniej ³adownoœci da³o wzrost ³adownoœci
ca³kowitej z 1,4 mln t do 3,4 mln t (rocznie œrednio o 3,9%). Obserwuje siê natomiast stagnacjê lub regres floty przyczep ciê¿arowych, których liczba w okresie
1990–2005 zmniejszy³a siê z 605 tys. do 460 tys. sztuk, by ponownie wzrosn¹æ
w 2013 r. do 632 tys. sztuk. Przy niewielkim wzroœcie œredniej ³adownoœci przyczep
8

Liczba ci¹gników ciê¿arowych jest nieco mniejsza od liczby naczep ciê¿arowych i w okresie
1990–2013 wzros³a z 37,5 tys. sztuk do 281,3 tys. sztuk.
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(z 3,9 t do 4,4 t) da³o to niewielki wzrost ich ³adownoœci ca³kowitej w ca³ym
okresie z 2,4 mln t do 2,9 mln t. Natomiast bardzo ju¿ liczna, istniej¹ca wczeœniej, flota lekkich samochodów ciê¿arowych o ³adownoœci nieprzekraczaj¹cej 3,5 t
powiêkszy³a siê w okresie 1990–2013 z 0,8 mln sztuk do 2,6 mln sztuk, a ich
ca³kowita ³adownoœæ wzros³a z 0,7 mln t do 2,4 mln t. Ca³kowita ³adownoœæ
wszystkich rodzajów pojazdów ciê¿arowych w analizowanym okresie wzrasta³a
w tempie 4,8% rocznie, podczas gdy praca przewozowa ³adunków wzrasta³a
w tempie 8,5% rocznie, a PKB w tempie 3,6% rocznie. Oznacza to, ¿e wprawdzie
ros³a produktywnoœæ taboru ciê¿arowego, ale jednoczeœnie ros³a transportoch³onnoœæ gospodarki, która ju¿ w 1990 r. by³a ponad 4-krotnie wy¿sza od œredniej w UE-28.
Potencja³ techniczny polskiego transportu drogowego jest g³ównym czynnikiem jego przewagi nad konkurencyjnymi ga³êziami transportu. W przewozach
na du¿e odleg³oœci atutem jest potê¿na flota drogowych pojazdów ciê¿arowych
o œredniej ³adownoœci zbli¿onej do ³adownoœci wagonu kolejowego, s¹ to oko³o
26-tonowe pojazdy cz³onowe (ci¹gnik z naczep¹) i oko³o 21-tonowe zestawy
przyczepowe (9-tonowy samochód ciê¿arowy + 12-tonowa przyczepa). W przewozach dystrybucyjnych na niewielkie odleg³oœci atutem jest bardzo liczna flota
2,5 mln lekkich samochodów ciê¿arowych (o œredniej ³adownoœci 0,9 t) docieraj¹cych nawet do trudno dostêpnych, bezdro¿nych miejsc po stosunkowo niskim
koszcie.
Dodatkowym atutem jest radykalna poprawa w minionych kilkunastu latach
gêstoœci i jakoœci polskiej sieci drogowej. W latach 1990–2013 d³ugoœæ sieci dróg
utwardzonych wzros³a z 226 tys. km do 281 tys. km (o 13%), w tym autostrad
i dróg ekspresowych wzros³a ³¹cznie z 372 km do 2830 km (o 413%). W tym samym czasie skróci³a siê d³ugoœæ konkurencyjnej normalnotorowej sieci kolejowej
z 24,0 tys. km do 19,3 tys. km i sieci wodnej œródl¹dowej z 3997 km do 3655 km.
Istniej¹ bardzo du¿e ró¿nice miêdzy wskaŸnikami eksploatacyjnymi drogowego transportu zarobkowego i gospodarczego ³adunków, które mo¿na ustaliæ
na podstawie szacunkowej liczby i ³adownoœci taboru ciê¿arowego w obu formach tego transportu, wielkoœci zatrudnienia oraz wielkoœci wykonywanych
przewozów. GUS nie podaje danych o liczbie i ³adownoœci taboru u¿ytkowanego zarobkowo i niezarobkowo, a szacunkowe ustalenia tych wielkoœci zawiera
rysunek 2.
W statystykach GUS mo¿na znaleŸæ dane jedynie o liczbie pojazdów ciê¿arowych (samochody ciê¿arowe, naczepy i ci¹gniki ciê¿arowe oraz przyczepy ciê¿arowe) i ich ³adownoœci w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿
9 osób. Ustaleñ szacunkowych wymagaj¹ dane odnosz¹ce siê do przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 9 osób i ca³ej dzia³alnoœci niezarobkowej (gospodarczej) ciê¿arowego transportu drogowego. Przedstawione na rysunku 2 dane zawieraj¹, oprócz danych oficjalnych GUS, szacunkowe ustalenia dla przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 9 osób i dla sfery gospodarczego transportu

42

Jan Burnewicz

drogowego. Dla okresu po 2000 r. s¹ to dane o wy¿szym stopniu wiarygodnoœci,
a dla lat 1990–1999 s¹ obarczone wiêkszym b³êdem z uwagi na brak pokrewnych
danych niezbêdnych do dokonania dok³adnych szacunków.
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Rysunek 2. Szacunkowa ³adownoœæ ca³kowita ciê¿arowego transportu drogowego zarobkowego i gospodarczego w Polsce w okresie 1990–2013 (w tys. ton)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014 oraz innych Ÿróde³.

Maj¹c œwiadomoœæ niedoskona³oœci dostêpnych danych statystycznych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w okresie 1990–2013 rola transportu zarobkowego w ca³oœci
operacji ciê¿arowego transportu drogowego wyraŸnie wzros³a. Jego udzia³
w ca³oœci drogowej pracy przewozowej (w liczbie tkm) zwiêkszy³ siê z 47,5% do
83,2%, do czego przyczyni³ siê wzrost liczby zarobkowych pojazdów drogowych (samochodów ciê¿arowych, naczep i przyczep) ze 153 tys. sztuk do 312 tys.
sztuk, wzrost ich ca³kowitej ³adownoœci z 1,9 mln t do 5,7 mln t i ³adownoœci
z 12,1 t do 18,4 t.
Najwa¿niejszy wskaŸnik, czyli roczna produktywnoœæ jednego pojazdu ciê¿arowego, w okresie tym w transporcie zarobkowym zwiêkszy³ siê ze 125 tys.
tkm do 693 tys. tkm rocznie (wzrost 455%), podczas gdy w transporcie gospodarczym produktywnoœæ ta obni¿y³a siê z 14 tys. tkm do 12 tys. tkm rocznie (spadek o 13%). Oznacza to, ¿e w ci¹gu roku du¿y odsetek taboru gospodarczego
jest rzadko eksploatowany, a je¿eli ju¿ – to na ma³e odleg³oœci. Œwiadczy o tym
œrednia roczna liczba jazd ³adownych, która w analizowanym okresie w transporcie zarobkowym wprawdzie zmniejszy³a siê z oko³o 190 km do oko³o 150 km,
ale w transporcie gospodarczym spadek ten by³ znacznie wiêkszy: z oko³o 270 km
do oko³o 70 km. Podobnie ewoluowa³ œredni roczny przebieg ³adowny pojazdu:
w przypadku przewozów zarobkowych wzrós³ z 10 tys. km do 38 tys. km
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(o 266%), a w przypadku pojazdów gospodarczych zmniejszy³ siê z 6,0 tys. do
4,4 tys. km (spadek o 18%). Istnienie nadmiernego potencja³u przewozowego
w transporcie gospodarczym nie jest wiêc racjonalne, a jedynym uzasadnieniem
utrzymywania siê tego stanu rzeczy jest brak pe³nych mo¿liwoœci substytucyjnych miêdzy transportem zarobkowym i gospodarczym (trudno zast¹piæ flotê
lekkich pojazdów gospodarczych o œredniej ³adownoœci 2,8 t pojazdami zarobkowymi maj¹cymi œredni¹ ³adownoœæ 18,4 t). W latach 1990–2013 ³adownoœæ gospodarczego taboru ciê¿arowego wzros³a o 185%, a praca przewozowa wykonana tym taborem wzros³a jedynie o 106%. Szczegó³owe porównanie wskaŸników
eksploatacyjnych obu form transportu drogowego zawiera tabela 1.
WskaŸniki zawarte w tabeli 1 pokazuj¹, ¿e w przypadku transportu gospodarczego produktywnoœæ pojazdów i inne parametry eksploatacyjne s¹ na bardzo niskim poziomie i maj¹ wyraŸn¹ tendencjê spadkow¹. Jedyn¹ pozytywn¹
stron¹ tego stanu rzeczy jest zmniejszona w stosunku do zasobu ³adownoœci
wielkoœæ przewozów, co mo¿e cieszyæ analityków priorytetowo traktuj¹cych
ekologiczn¹ stronê transportu drogowego. Gdyby transport gospodarczy cechowa³ siê tak¹ sam¹ produktywnoœci¹ taboru jak transport zarobkowy (oko³o
38 tys. tkm rocznie 1 tony ³adownoœci), ca³kowita praca przewozowa transportu
drogowego wynios³aby w 2013 r. oko³o 590 mld tkm (o 128% wiêcej ni¿ w rzeczywistoœci). Mo¿na powiedzieæ, ¿e na szczêœcie nie ma popytu na tak¹ wielkoœæ
pracy przewozowej, ale nie ma te¿ racjonalnego zapotrzebowania w transporcie
gospodarczym na prawie 3,6 mln sztuk pojazdów ciê¿arowych o ³¹cznej ³adownoœci oko³o 10 mln ton. Kapita³ przeznaczony w zakup lub najem tych pojazdów przyniós³by znacznie wiêksze efekty mikro- i makroekonomiczne, gdyby
zosta³ wykorzystany na zakup innych czynników produkcji, zw³aszcza maj¹cych
charakter innowacji i postêpu technicznego w procesach wytwórczych.
S³ab¹ stron¹ polskiego ciê¿arowego taboru drogowego jest jego zaawansowany œredni wiek i z³y stan techniczny. Stosunkowo m³oda jest flota ci¹gników
siod³owych, ich œredni wiek wynosi oko³o 11–12 lat. Natomiast w bardzo zaawansowanym œrednio wieku s¹ samochody ciê¿arowe i jest to tabor szybko siê
starzej¹cy, wed³ug dostêpnych danych GUS w latach 2003–2013 jego œredni
wiek wzrós³ z 12,7 do 17,1 lat. Tendencje te maj¹ swe negatywne skutki ekologiczne, gdy¿ przestarza³y tabor cechuje siê wy¿szym poziomem emisji spalin.
Pozytywnym wyj¹tkiem jest tabor eksploatowany w przewozach miêdzynarodowych, odsetek taboru z atestem Euro 4 i Euro 5 wzrós³ z 24,0% w 2009 r. do
58,8% w 2013 r., a odsetek taboru z atestem Euro 0, Euro 1, Euro 2 i Euro 3 zmala³ z 76,0% w 2009 r. do 41,2% w 2013 r.
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Tabela 1. WskaŸniki eksploatacyjne zarobkowego i niezarobkowego transportu drogowego w Polsce w okresie 1990–2013
Wyszczególnienie

1990

1995

2000

2005

2010

2013

Liczba zarobkowych samochodów ciê¿arowych,
naczep i przyczep w tys. sztuk

153

197

189

191

264

312

Liczba gospodarczych samochodów ciê¿arowych,
naczep i przyczep w tys. sztuk

1505

1795

2311

2595

3294

3581

£adownoœæ ca³kowita zarobkowych samochodów
ciê¿arowych, naczep i przyczep w mln t

1,9

2,5

2,6

3,3

4,9

5,7

£adownoœæ ca³kowita gospodarczych samochodów ciê¿arowych, naczep i przyczep w mln t

3,5

3,9

5,6

6,1

8,8

10,0

Œrednia ³adownoœæ zarobkowych samochodów
ciê¿arowych, naczep i przyczep w t

12,1

12,9

13,7

17,1

18,6

18,4

Œrednia ³adownoœæ gospodarczych samochodów
ciê¿arowych, naczep i przyczep w t

2,3

2,2

2,4

2,3

2,7

2,8

Œredni roczny przebieg ³adowny zarobkowego
pojazdu ciê¿arowego w tys. km

0,3

11,1

18,2

28,3

35,2

37,7

Œredni roczny przebieg ³adowny gospodarczego
pojazdu ciê¿arowego w tys. km

6,0

5,9

5,0

4,4

4,6

4,4

Liczba jazd ³adownych zarobkowego pojazdu
ciê¿arowego w roku

187

126

146

172

157

149

Liczba jazd ³adownych gospodarczego pojazdu
ciê¿arowego w roku

270

196

112

85

82

70

Œrednia odleg³oœæ przewozu zarobkowego w km

55,1

88,2

124,7

164,8

224,8

251,9

Œrednia odleg³oœæ przewozu gospodarczego
w km

22,4

30,0

44,6

52,1

57,0

62,7

Praca przewozowa zarobkowego transportu
ciê¿arowego w mld tkm

19,1

28,2

46,9

92,9

173,1

216,2

Praca przewozowa gospodarczego transportu
ciê¿arowego w mld tkm

21,2

23,0

28,1

26,9

41,1

43,6

Œrednia produktywnoœæ 1 pojazdu zarobkowego
124,9
w tys. tkm rocznie

143,3

248,6

485,0

654,9

693,0

Œrednia produktywnoœæ 1 pojazdu gospodarczego
14,1
w tys. tkm rocznie

12,8

12,2

10,4

12,5

12,2

Œrednia produktywnoœæ 1 tony ³adownoœci
pojazdu zarobkowego w tys. tkm rocznie

10,3

11,1

18,2

28,3

35,2

37,7

Œrednia produktywnoœæ 1 tony ³adownoœci
pojazdu gospodarczego w tys. tkm rocznie

6,0

5,9

5,0

4,4

4,6

4,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014; dane
transportowe Komisji Europejskiej (Statistical Pocketbook 2009–2014), dane transportowe Eurostat
i innych Ÿróde³.

W segmencie transportu drogowego obejmuj¹cym przewozy osób g³ównymi
problemami s¹: silna presja substytucyjna motoryzacji indywidualnej na przewozy osób transportem zbiorowym oraz du¿a nadwy¿ka liczby autobusów po-
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zamiejskich i oferowanych w nich miejsc. Gdyby obywatele Polski ca³kowicie
od¿egnali siê od transportu zbiorowego, wszyscy bez wyj¹tku mieliby zapewnion¹ mo¿liwoœæ przemieszczania siê samochodami osobowymi, których flota,
licz¹ca w 2013 r. 19,4 mln pojazdów, mog³aby jednorazowo pomieœciæ oko³o
97 mln osób, ponad dwukrotnie wiêcej ni¿ mieszkañców kraju, podczas gdy liczba
miejsc w ca³ej flocie (103 tys.) eksploatowanych autobusów i autokarów wynosi
jedynie 5 mln (w tym w autobusach pozamiejskich 3,7 mln miejsc). Jednak¿e istnieje znaczna grupa mniej zamo¿nych osób skazanych na przemieszczanie siê
autobusami i autokarami. Dane statystyczne GUS nie odzwierciedlaj¹ ca³ego popytu na pozamiejskie przejazdy autobusami, autokarami i minibusami, s¹ one
ograniczone do ewidencji przejazdów realizowanych przez niewielk¹ liczbê du¿ych przewoŸników (oko³o 500–600 firm zatrudniaj¹cych ponad 9 osób). W statystykach GUS nie s¹ ujmowane ani liczby ma³ych przewoŸników autobusowych, ani wielkoœæ zatrudnienia w tych podmiotach gospodarczych, ani liczba
eksploatowanego taboru. Aby analizowaæ sytuacjê w tym segmencie rynku,
konieczne jest wiêc pos³ugiwanie siê danymi szacunkowymi, które zosta³y ujête
w tabeli 2.
Dane z tabeli 2 nale¿y traktowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ wskaŸniki dla autobusów i autokarów eksploatowanych przez przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce
mniej ni¿ 9 osób i eksploatowanych na u¿ytek w³asny zosta³y oszacowane na
podstawie domniemanych proporcji wskaŸników eksploatacyjnych taboru
w ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstwach autobusowych oraz na podstawie podanej przez Komisjê Europejsk¹ dla okresu 2000–2012 wielkoœci pracy przewozowej wykonanej autobusami wszystkich przewoŸników (GUS nie podaje takich
danych). Najbardziej niepewne s¹ dane dla okresu 1990–2000, poniewa¿ GUS
zmienia³ w tym okresie zasady ewidencji (do 1998 r. bra³ pod uwagê przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce powy¿ej 5 osób, od 1999 r. – przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce ponad 9 osób).
W Polsce funkcjonuj¹ cztery rodzaje wykorzystania autobusów i autokarów:
a) zarobkowe pozamiejskie przewozy pasa¿erów przez du¿e przedsiêbiorstwa
(zatrudniaj¹ce ponad 9 osób), b) zarobkowe pozamiejskie przewozy pasa¿erów
przez ma³e podmioty (zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 9 osób), c) zarobkowe miejskie
przewozy pasa¿erskie, d) przewozy osób na u¿ytek w³asny. Przy ogólnym spadku popytu na przejazdy autobusami tendencje rozwojowe floty autobusów i autokarów w ka¿dej z wymienionych czterech form ich wykorzystania w okresie
1990–2013 by³y odmienne. W latach 1990–2005 liczba autobusów wyraŸnie siê
zmniejsza³a (œrednio rocznie o 1,0%), by w latach 2006–2013 doœæ gwa³townie
wzrosn¹æ (o 23%) mimo braku istotnego czynnika popytowego na te pojazdy.
Najbardziej znacz¹c¹ cech¹ ewolucji floty autobusów w ca³ym okresie 1990–2013
by³ silny wzrost liczby i ³adownoœci autobusów du¿ych (ponad 45 miejsc), których udzia³ w ³adownoœci ca³kowitej autobusów pozamiejskich wzrós³ z 6% do
53%. Wzrost ten ma w¹tpliwy sens ekonomiczny, bowiem zamiast przyczyniæ
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siê do wzmocnienia potencja³u du¿ych przedsiêbiorstw autobusowych, zosta³
skonsumowany g³ównie przez ma³e firmy przewozowe i eksploatuj¹ce autobusy
na u¿ytek w³asny, liczba taboru wzros³a w nich o 31%, podczas gdy w du¿ych
przedsiêbiorstwach zmala³a o 22%.
Tabela 2. Tabor autobusowy w Polsce w okresie 1990–2013
Wyszczególnienie
Liczba autobusów i autokarów ogó³em
w tys. sztuk, w tym:

1990

1995

2000

2005

2010

2013

92,1

85,1

82,4

79,6

97,0

102,6
11,5

miejskich

14,2

12,8

11,6

11,4

12,1

pozamiejskich do 15 miejsc

14,0

12,8

12,1

11,5

9,4

9,1

pozamiejskich 16-45 miejsc

59,9

51,3

46,0

24,1

30,8

33,2

pozamiejskich ponad 45 miejsc

4,0

8,2

12,7

32,6

44,8

48,7

Pojemnoœæ autobusów i autokarów w mln miejsc,
w tym:

3,7

3,6

3,5

3,9

4,8

5,0

miejskich

1,6

1,5

1,3

1,3

1,4

1,2

pozamiejskich do 15 miejsc

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

pozamiejskich 16-45 miejsc

1,8

1,5

1,4

0,7

0,9

1,0

pozamiejskich ponad 45 miejsc

0,2

0,4

0,7

1,8

2,4

2,6

Liczba eksploatowanych autobusów
pozamiejskich w tys. sztuk, w tym:

77,9

72,3

70,8

68,2

84,9

91,1

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych do 9 osób i na u¿ytek w³asny

56,8

51,4

51,0

49,0

67,8

74,7

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych ponad 9 osób

21,1

20,9

19,7

19,2

17,2

16,4

Pojemnoœæ eksploatowanych autobusów
pozamiejskich w mln miejsc, w tym:

2,2

2,1

2,2

2,6

3,4

3,7

przedsiêbiorstw przewozowych zatrudniaj¹cych
do 9 osób i na u¿ytek w³asny

0,9

0,9

1,1

1,6

2,5

2,9

przedsiêbiorstw przewozowych zatrudniaj¹cych
ponad 9 osób

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

Œrednia liczba miejsc w autobusie pozamiejskim,
w tym:

27,8

29,4

31,1

38,3

40,6

40,9

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych do 9 osób i na u¿ytek w³asny

15,6

17,6

21,7

32,9

37,1

38,7

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych ponad 9 osób

60,7

58,3

55,2

51,9

54,3

51,2

Œrednia roczna produktywnoœæ 1 miejsca
w autobusie pozamiejskim w tys. paskm, w tym:

41,3

29,8

26,9

18,9

12,1

10,6

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych do 9 osób i na u¿ytek w³asny

14,6

9,4

9,9

8,3

7,3

6,9

w przedsiêbiorstwach przewozowych
zatrudniaj¹cych ponad 9 osób

40,3

28,0

29,1

29,4

23,2

23,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014; Statistical
pocketbook 2014, European Commission, Transport Facts & Fundings, Statistics.
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Dostêpne dane statystyczne nie pozwalaj¹ na dok³adne ustalenie wielkoœci taboru autobusów eksploatowanych na u¿ytek w³asny, ale mo¿na go okreœliæ na
oko³o 10% ogólnej liczby autobusów pozamiejskich. W latach 1990–2013 w du¿ych przedsiêbiorstwach mala³a œrednia wielkoœæ autobusu (z 61 do 51 miejsc),
a w ma³ych przedsiêbiorstwach i przy wykorzystywaniu autobusów na u¿ytek
w³asny wielkoœæ ta wyraŸnie ros³a (z 16 do 39 miejsc). Skutkiem tych dziwnych
zmian by³o pogorszenie siê produktywnoœci autobusów z 41 tys. paskm/1 miejsce do 11 tys. paskm/1 miejsce rocznie, przy czym w przedsiêbiorstwach du¿ych
by³ to spadek z oko³o 40 tys. paskm/1 miejsce do oko³o 24 tys. paskm/1 miejsce
rocznie, a w ma³ych przedsiêbiorstwach by³ to spadek z oko³o 15 tys. paskm/
1 miejsce do oko³o 7 tys. paskm/1 miejsce rocznie.
Na silny spadek produktywnoœci polskich autobusów na³o¿y³a siê inna bardzo negatywna tendencja, jak¹ jest rosn¹cy œredni wiek pojazdów i stan techniczny zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu przewozów i ruchu drogowego. Podawane
przez GUS dane o strukturze wiekowej zarejestrowanych w Polsce autobusów
budz¹ nawet niedowierzanie, co jest zrozumia³e wobec faktu, i¿ w 2013 r. a¿
16 620 autobusów mia³o ponad 31 lat, a œredni wiek ca³ej floty tych pojazdów
w latach 2003–2013 wzrós³ z 15,5 lat do 19,6 lat.
Podsumowuj¹c powy¿sz¹ analizê, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e znaczenie taboru
drogowego jako czynnika rozwojowego polskiego transportu drogowego nale¿y oceniaæ w dwóch aspektach: a) jako si³y motorycznej sektora i jego zdolnoœci
do zwiêkszania wielkoœci przewozów, b) jako determinanty produktywnoœci,
efektywnoœci i ekologicznoœci9 sektora. Du¿a liczebnoœæ i ³adownoœæ (pojemnoœæ
taboru), w œwietle przeanalizowanych wy¿ej danych statystycznych, jest czynnikiem sprzyjaj¹cym iloœciowemu zwiêkszaniu poda¿y us³ug transportu drogowego. Dostêpne dane statystyczne i ustalenia szacunkowe dowodz¹ jednak, ¿e nie
jest to czynnik gwarantuj¹cy poprawê efektywnoœci i jakoœci tego transportu,
zw³aszcza realizowanego na u¿ytek w³asny. Konieczne s¹ jeszcze inne czynniki,
w tym sprawne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami, postêp techniczny, innowacje
i sprzyjaj¹ce warunki rynkowe.

3. Podmioty gospodarcze i kapita³ ludzki w transporcie drogowym
Istotnym czynnikiem rozwojowym transportu drogowego, niemniej wa¿nym od taboru, s¹ podmioty gospodarcze i kapita³ ludzki. Analiza i ocena tego
czynnika w Polsce i krajach Unii Europejskiej jest utrudniona ze wzglêdu na
brak kompletnych i wiarygodnych danych statystycznych o liczbie podmiotów
i o liczbie pracuj¹cych w tym sektorze. Istnieje te¿ powa¿na trudnoœæ metodolo9

Zgodnie ze s³ownikiem jêzyka polskiego „ekologicznoœæ” to cecha przedmiotów, które nie niszcz¹
œrodowiska, nie zak³ócaj¹ jego równowagi, s¹ zgodne z wymaganiami ekologii. Zob. np.: http://sjp.pl/
ekologiczno%B6%E6 lub http://synonim.net/synonim/ekologiczny.
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giczna, dotychczas nierozwi¹zana przez europejskie urzêdy statystyczne, polegaj¹ca na tym, ¿e nie ma pomys³u, jak klasyfikowaæ i liczyæ wielkoœæ zatrudnienia kierowców w gospodarczym transporcie drogowym. Gdyby za³o¿yæ, ¿e
liczba kierowców powinna byæ podobna do liczby drogowych pojazdów silnikowych (samochodów ciê¿arowych i ci¹gników ciê¿arowych), zatrudnienie w polskim transporcie drogowym przekracza³oby 3 mln osób, podczas gdy w rzeczywistoœci jest ono szacowane na du¿o ni¿szym poziomie.
Zaskakuj¹ca jest nieporadnoœæ GUS-u i Eurostatu w ustaleniu liczby przedsiêbiorstw zarobkowego transportu drogowego. Wprawdzie Eurostat podaje
tego rodzaju dane ju¿ od 1980 r.10, ale s¹ one fragmentaryczne, niespójne z danymi
podawanymi przez Komisjê Europejsk¹11 i niemaj¹ce odpowiednika w publikacjach statystycznych GUS. Znajomoœæ liczby przedsiêbiorstw transportu zarobkowego jest podstaw¹ wszelkich analiz ekonomicznych sektora drogowego,
a zw³aszcza liczby zatrudnionych i pracuj¹cych, wydajnoœci pracy, stosunków
rynkowych i intensywnoœci konkurencji. Im wiêcej jest przedsiêbiorstw w sektorze, tym intensywniejsza jest konkurencja i ni¿sze mog¹ byæ ceny oferowanych
us³ug. Jednak¿e mniejsza liczba przedsiêbiorstw mo¿e oznaczaæ wiêksz¹ koncentracjê kapita³u, wiêksz¹ si³ê rynkow¹ typowego przedsiêbiorstwa i wiêksz¹
zdolnoœæ do inwestowania oraz wdra¿ania innowacji. Jedno jest wiadome: zarówno w UE-28, jak i w Polsce liczba zarobkowych przedsiêbiorstw transportu
samochodowego jest bardzo du¿a, nieporównywalna z innymi ga³êziami transportu. Zmiany liczby tych przedsiêbiorstw mog¹ byæ skutkiem zarówno wchodzenia i wychodzenia podmiotów z sektora, jak i procesów ich grupowania siê,
fuzji i podzia³ów. Na razie jednak trudno oczekiwaæ pojawienia siê danych statystycznych ilustruj¹cych te procesy.
Pe³na liczba podmiotów gospodarczych realizuj¹cych transport drogowy
w Polsce jest ustalana przez GUS sporadycznie i na wysokim poziomie uogólnienia.
Rzadko siê zdarza, by GUS publikowa³ szczegó³owe informacje o podmiotach
gospodarczych w transporcie i o strukturze osób pracuj¹cych w poszczególnych
ga³êziach transportu. W 2005 r. ukaza³a siê unikalna publikacja na stronie internetowej GUS, zawieraj¹ca informacje o podmiotach gospodarczych zatrudniaj¹cych do 9 osób12. Wynika³o z niej, ¿e ca³kowita liczba takich podmiotów w towarowym transporcie drogowym w 2004 r. wynosi³a 76 098 jednostek, w tym 1399
osób prawnych i 74 699 osób fizycznych. Wed³ug tej publikacji pasa¿erski transport drogowy realizowa³o wówczas 195 osób prawnych i 7883 osoby fizyczne,
a us³ugi taksówkowe wykonywa³o 17 osób prawnych i 38 532 osób fizycznych.
10

11

12

Road transport – Enterprises, economic performances and employment, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database [dostêp: 8.10.2014].
Statistical pocketbook 2009–2014, European Commission, Mobility and Transport, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm.
Niedostêpna obecnie w archiwum GUS publikacja z 2005 r. zawiera³a tablicê 17 (podstawowe informacje o przedsiêbiorstwach transportowych, gospodarce magazynowej i ³¹cznoœci w 2004 r.)
z danymi pokazuj¹cymi podmioty gospodarcze w poszczególnych rodzajach transportu.
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Tabela 3. Struktura przedsiêbiorstw towarowego transportu drogowego w Polsce
wed³ug ich wielkoœci
Liczba przedsiêbiorstw
zatrudniaj¹cych:

1990

1995

2000

2005

2010

2012

1–5 osób

73 441

72 962

73 607

72 222

72 541

79 657

6–9 osób

388

880

1330

2160

2840

3280

10–19 osób

328

623

869

830

1501

2005

20–49 osób

225

384

524

561

1015

1121

ponad 49 osób

122

151

170

227

383

391

74 504

75 000

76 500

76 000

78 280

86 454

Struktura w % przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych:

1990

1995

2000

2005

2010

2012

1–5 osób

98,6

97,3

96,2

95,0

92,7

92,1

6–9 osób

0,5

1,2

1,7

2,8

3,6

3,8

10–19 osób

0,4

0,8

1,1

1,1

1,9

2,3

20–49 osób

0,3

0,5

0,7

0,7

1,3

1,3

ponad 49 osób

0,2

0,2

0,2

0,3

0,5

0,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,9

1,5

2,0

2,1

3,7

4,1

1990

1995

2000

2005

2010

2012

1–5 osób

118 387

114 461

123 142

118 077

142 254

151 669

6–9 osób

2716

6350

9894

16 564

22 451

26 240

10–19 osób

4330

8411

11 695

11 632

22 391

28 670

20–49 osób

10 125

15 552

15 409

16 400

29 044

32 070

ponad 49 osób

15 860

20 226

23 460

32 688

55 928

53 635

151 418

165 000

183 600

195 361

272 068

292 284

Struktura w % przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych:

1990

1995

2000

2005

2010

2012

1–5 osób

78,2

69,4

67,1

60,4

52,3

51,9

6–9 osób

1,8

3,8

5,4

8,5

8,3

9,0

10–19 osób

2,9

5,1

6,4

6,0

8,2

9,8

20–49 osób

6,7

9,4

8,4

8,4

10,7

11,0

OGÓ£EM

OGÓ£EM
% firm ponad 9 osób
Zatrudnienie w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych:

OGÓ£EM

ponad 49 osób
OGÓ£EM
% w firmach ponad 9 osób

10,5

12,3

12,8

16,7

20,6

18,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,0

26,8

27,5

31,1

39,5

39,1

ród³o: Opracowanie i szacunki w³asne na podstawie Road transport – Enterprises, economic performances and employment, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/
database; Statistical pocketbook 2009–2014, European Commission, Mobility and Transport, http://ec.
europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm oraz Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014.
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Dziêki publikacjom GUS mo¿na zestawiæ ewolucjê liczby du¿ych przedsiêbiorstw towarowego transportu drogowego. Dla lat 1992–1998 dostêpne s¹ dane
o liczbie przedsiêbiorstw zarobkowego transportu ciê¿arowego zatrudniaj¹cych
powy¿ej 5 osób, a od 1999 r. s¹ to nieporównywalne z poprzednim okresem
dane o przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych ponad 9 osób. Istniej¹c¹ lukê statystyczn¹ o przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 9 osób dla okresu od
1995 r. wype³niaj¹ publikacje statystyczne Eurostatu i Komisji Europejskiej, czêœciowo uszczegó³owione od 2014 r. Synteza danych zawartych w tych publikacjach (i konieczne ujednolicenia oraz szacunki) pozwalaj¹ doœæ szczegó³owo
opisaæ strukturê podmiotow¹ polskiego towarowego transportu drogowego
(tab. 3), ale brak jest wystarczaj¹cych danych, by opisaæ tê strukturê w pasa¿erskim transporcie drogowym.
W Polsce struktura podmiotowa towarowego transportu drogowego jest bardziej zatomizowana ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej, bowiem ponad
95% liczby przedsiêbiorstw to podmioty zatrudniaj¹ce 1–5 osób. Dowodem na
tê tezê s¹ dane Eurostatu, których wybrane przyk³ady zosta³y ujête w tabeli 4.
Tabela 4. Porównanie struktury przedsiêbiorstw w towarowym transporcie drogowym
wed³ug wielkoœci zatrudnienia w wybranych krajach cz³onkowskich UE (w %)
Odsetek zatrudnionych
w przedsiêbiorstwach
o liczbie pracuj¹cych:

Polska
(2012 r.)

Hiszpania
(2011 r.)

W³ochy
(2011 r.)

Szwecja
(2011 r.

Czechy
(2011 r.)

Wêgry
(2011 r.)

1–5 osób

51,9

29,0

20,3

17,6

66,3

19,7

6–9 osób

9,0

15,5

13,7

14,8

11,2

14,8

10–19 osób

9,8

15,9

19,0

17,8

9,3

15,2

20–49 osób

11,0

19,4

20,4

20,3

8,3

16,8

ponad 49 osób

18,4

20,1

26,5

29,6

4,9

33,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

81,5

94,8

90,4

90,6

91,0

89,1

OGÓ£EM
Udzia³ transportu zarobkowego w ca³kowitej pracy
przewozowej drogowego
transportu towarowego
w % liczby tkm

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Road transport – Enterprises, economic performances
and employment, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database.

W Polsce mikroprzedsiêbiorstwa towarowego transportu drogowego (do 5
zatrudnionych) tworz¹ relatywnie najwiêkszy odsetek przekracza 50%miejsc
pracy w ca³ym sektorze. Wiêkszy odsetek obserwuje siê jedynie w Republice
Czeskiej, a w innych krajach wynosi najczêœciej 20–30%. Mo¿na postawiæ tezê,
¿e du¿a atomizacja sektora drogowego os³abia jego zdolnoœci rozwojowe. Jednym
ze wskaŸników obrazuj¹cych ogólny poziom rozwoju towarowego transportu

705

Portugalia

434

£otwa

255

335

Cypr

Polska

515

W³ochy

582

155

Chorwacja

553

554

Francja

Austria

443

Hiszpania

Holandia

595

Grecja

104

653

Irlandia

274

345

Estonia

Malta

823

Niemcy

Wêgry

500

Dania

323

331

Czechy

1227

95

Bu³garia

Luksemburg

669

Belgia

Litwa

2000

Tys. tkm/
1 pracownika
rocznie

724

252

581

533

110

255

1266

327

472

320

514

359

532

463

609

653

414

776

494

332

120

697

2001

630

262

562

552

114

236

1287

385

476

304

520

367

519

505

638

710

351

788

515

367

130

699

2002

551

275

545

596

120

228

1364

379

466

312

455

384

511

502

654

728

292

820

544

390

141

671

2003

544

416

538

648

123

253

1115

381

439

261

531

418

542

584

727

755

371

839

541

365

197

601

2004

555

475

522

627

124

320

1019

460

442

325

561

453

509

548

635

782

418

858

535

372

225

561

2005

558

480

527

583

132

392

1038

454

521

263

495

483

511

565

616

908

379

856

464

436

285

550

2006

584

528

484

508

99

458

989

426

588

253

466

477

511

576

412

788

408

886

456

376

314

529

2007

471

502

434

520

117

442

892

406

513

271

467

454

522

543

469

513

468

761

451

395

252

541

2008

464

599

385

511

111

479

823

409

398

191

452

420

404

521

405

408

370

694

603

378

307

448

2009

462

636

376

557

111

471

919

462

534

215

482

362

403

548

444

409

392

739

456

433

352

457

2010

487

616

364

535

113

482

937

458

581

196

394

341

423

582

253

409

410

713

482

426

369

410

2011

424

663

333

500

112

495

806

508

612

184

352

329

386

604

243

442

416

664

548

395

415

413

2012

7,3

3,4

8,7

11,4

2,2

4,0

15,7

10,2

7,0

2,4

4,3

3,2

11,1

2,8

2,5

3,9

4,9

11,1

4,8

3,5

5,2

8,1

Œrednia wielkoœæ
przedsiêbiorstwa
(osoby) w 2012 r.

Tabela 5. Roczna wydajnoœæ pracy 1 zatrudnionego w przedsiêbiorstwach zarobkowego towarowego transportu drogowego w UE-28
w okresie 2000–2012 (w tys. tkm)

153

216

684

776

520

396

493

Rumunia

S³owenia

S³owacja

Finlandia

Szwecja

Wielka Brytania

UE-28

491

397

499

743

651

275

199

2001

502

400

543

750

692

292

278

2002

500

409

552

693

762

359

343

2003

541

405

506

769

818

455

384

2004

545

383

529

742

1008

568

517

2005

547

408

521

681

978

569

520

2006

545

420

504

633

1053

580

515

2007

519

380

526

729

943

635

395

2008

473

276

462

560

898

602

178

2009

507

361

450

619

877

677

201

2010

492

342

422

550

797

704

188

2011

483

382

379

502

745

702

216

2012

5,2

8,8

5,2

4,4

4,3

3,7

5,0

Œrednia wielkoœæ
przedsiêbiorstwa
(osoby) w 2012 r.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Road transport – Enterprises, economic performances and employment, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database oraz roczników statystycznych transportu Komisji Europejskiej 2009–2014, http://ec.europa.eu/transport/
facts-fundings/statistics/doc/2014/pocketbook2014.pdf i innych Ÿróde³.

2000

Tys. tkm/
1 pracownika
rocznie
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drogowego jest udzia³ transportu zarobkowego w ogólnej wielkoœci pracy przewozowej (³¹cznie z transportem na u¿ytek w³asny). Im ten udzia³ jest wy¿szy,
tym wiêksza jest efektywnoœæ, gdy¿ przedsiêbiorstwa profesjonalne maj¹ wy¿sze wskaŸniki rocznego przebiegu pojazdów i lepsze wskaŸniki wykorzystania
ich ³adownoœci, co pozwala na obni¿kê kosztów. W UE-28 w ostatnich latach
(2012–2013) udzia³ transportu zarobkowego w ca³kowitej pracy przewozowej
kszta³towa³ siê na poziomie 85–87%, a w krajach o rozproszonej strukturze podmiotowej tego sektora udzia³ ten by³ znacznie ni¿szy: w Grecji 61–69%, w Austrii 72%, w Rumunii 73%. W Republice Czeskiej, mimo du¿ej atomizacji sektora
rola transportu zarobkowego jest zaskakuj¹co wysoka – w 2011 r. wynosi³a 91%.
Mo¿na zadaæ pytanie, czy istnieje dodatnia korelacja miêdzy œredni¹ wielkoœci¹ przedsiêbiorstw drogowego transportu ³adunków i wydajnoœci¹ pracy. Dziêki
istnieniu dostatecznego zbioru danych przygotowanych przez Eurostat o wielkoœci zarobkowej pracy przewozowej drogowego transportu towarowego i wielkoœci zatrudnienia w przedsiêbiorstwach zarobkowych sta³o siê mo¿liwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Tabela 5 zawiera materia³ statystyczny niezbêdny
do udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
Zgodnie z oczekiwaniami do wybuchu kryzysu na rynkach œwiatowych,
a wiêc do 2007 r., œrednia wydajnoœæ pracy jednego pracownika w przedsiêbiorstwach towarowego transportu drogowego UE-28 wzrasta³a o oko³o 1,5% rocznie,
powiêkszaj¹c siê z 493 tys. tkm w 2000 r. do 545 tys. tkm w 2007 r. Po nadejœciu
sytuacji kryzysowej wydajnoœæ ta zaczê³a siê zmniejszaæ, ale nie we wszystkich
krajach (spadek nie nast¹pi³ np. w Polsce i Danii). Charakterystyczny dla tego
okresu by³ bardzo powolny wzrost wydajnoœci pracy w krajach, w których by³
najwy¿szy (w UE-15 wyniós³ jedynie 0,2% rocznie), a bardzo du¿y by³ w nowych
pañstwach cz³onkowskich (œrednio rocznie 9,3%), cechuj¹cych siê w poprzedniej dekadzie na ogó³ nisk¹ wydajnoœci¹.
Dane tabeli 5 nie potwierdzaj¹ tezy o istnieniu dodatniej korelacji miêdzy
œredni¹ wielkoœci¹ przedsiêbiorstw drogowego transportu ³adunków i wydajnoœci¹ pracy. Korelacja ta jest bardzo niska: w 2000 r. wynosi³a 0,50 i w 2012 r. obni¿y³a siê do 0,37. W czo³ówce pañstw o najwy¿szej drogowej wydajnoœci pracy
w 2012 r. by³y takie, których przedsiêbiorstwa nale¿¹ do najmniejszych we
Wspólnocie, a s¹ to dla przyk³adu: S³owacja, S³owenia, Polska i Hiszpania. S¹ te¿
pañstwa, których przedsiêbiorstwa s¹ œrednio du¿e (Francja, Wielka Brytania,
Austria), ale wydajnoœæ pracy kszta³tuje siê na niskim poziomie. Ilustracjê tych
wskaŸników dla 2012 r. zawiera rysunek 3.
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Rysunek 3. S³aba korelacja miêdzy wielkoœci¹ zarobkowych towarowych przedsiêbiorstw
drogowych w UE-28 a ich wydajnoœci¹ pracy w 2012 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Road transport – Enterprises, economic performances
and employment, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database oraz roczników statystycznych transportu Komisji Europejskiej 2009–2014, http://ec.europa.
eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2014/pocketbook2014.pdf i innych Ÿróde³.

O poziomie wydajnoœci pracy w towarowych przedsiêbiorstwach drogowych decyduj¹ wiêc inne czynniki ni¿ wielkoœæ firm okreœlona liczb¹ pracuj¹cych (z wyj¹tkiem takich pañstw, jak Cypr i Malta, gdzie wydajnoœæ pracy jest
ograniczona ma³¹ skal¹ przestrzenn¹ us³ug transportu drogowego). W Polsce
wysoki poziom wydajnoœci pracy tych przedsiêbiorstw jest zjawiskiem nowym,
bowiem jeszcze w 2000 r. kszta³towa³ siê na poziomie 255 tys. tkm i by³ wówczas
jednym z najni¿szych w UE-28. Jego ponad 2,5-krotny wzrost do 2012 r. (do 663 tys.
tkm) jest wynikiem wzrostu aktywnoœci przewoŸników na rynku przewozów
miêdzynarodowych, na których osi¹ga siê dobre wykorzystanie ³adownoœci pojazdów ciê¿arowych i wykonuje przewozy na du¿e odleg³oœci (œrednio ponad
800 km w eksporcie, imporcie i cross-trade oraz ponad 300 km w kabota¿u), oraz
dobrego zarz¹dzania operacjami przewozowymi.
O ile liczebnoœæ i struktura przedsiêbiorstw towarowego transportu drogowego stymuluje wzrost wielkoœci przewozów ³adunków (zarówno w Polsce, jak
i ca³ej UE-28), o tyle dane statystyczne pokazuj¹, ¿e liczebnoœæ i struktura przedsiêbiorstw autobusowych i autokarowych nie ma takiego stymuluj¹cego wp³ywu.
Ogólnemu wzrostowi dobrobytu i popytu na przejazdy pasa¿erskie nie towarzyszy wzrost liczby przewoŸników autobusowych i autokarowych ani wzrost
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wielkoœci wykonywanych przez nich przewozów osób. G³ównym powodem
tego zjawiska jest silny i trwa³y rozwój motoryzacji indywidualnej i niska rentownoœæ s³abo obci¹¿onych linii autobusowych. Struktura podmiotowa polskiego
sektora drogowego transportu osób jest zdominowana przez ma³e przedsiêbiorstwa, chocia¿ trudno to dok³adnie ustaliæ z powodu miernej jakoœci danych statystycznych. Uwzglêdnienie w analizie rynkowej ma³ych przewoŸników rynkowych jest niezwykle wa¿ne, gdy¿ stanowi¹ oni bardzo wysoki odsetek liczby
podmiotów gospodarczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w tym sektorze.
Próbuj¹c ustaliæ rzeczywist¹ liczbê drogowych przewoŸników osób w Polsce,
bardziej pomocne s¹ dane Komisji Europejskiej (transportowe Statistical Pocketbook) ni¿ dane GUS lub innych polskich instytucji badaj¹cych sektor drogowy
(Zrzeszenie Miêdzynarodowych PrzewoŸników Drogowych – ZMPD, Izba
Gospodarcza Transportu L¹dowego – IGTL i inne). ¯adnych danych o liczbie
przedsiêbiorstw autobusowych w Polsce nie mo¿na znaleŸæ w publikacji GUS
Transport – wyniki dzia³alnoœci. W materia³ach opracowanych przez Zdzis³awa
Szczerbaciuka (Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
– PIGTSiS) na posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury13 w 2008 i 2010 r. podawana by³a ca³kowita liczba tych przedsiêbiorstw na poziomie oko³o 8000–
9000. Jest to liczba znacznie ni¿sza od danych zawartych w unijnym Statistical
Pocketbook, w którym liczba podmiotów dla 2006 r. zosta³a ustalona w Polsce na
poziomie 47 789, a dla 2011 r. na poziomie 48 63614.
Pos³uguj¹c siê dostêpnymi od 1995 r. danymi Komisji Europejskiej, statystykami GUS ilustruj¹cymi liczbê autobusów w Polsce i innymi informacjami
zwi¹zanymi z transportem autobusowym i autokarowym, mo¿na dokonaæ szacunkowego ustalenia w tym sektorze transportu pe³nej liczby przedsiêbiorstw
oraz wielkoœci zatrudnienia w podziale na podmioty zatrudniaj¹ce 1–9 osób
oraz ponad 9 osób (tab. 6).
Dane zawarte w tabeli s¹ ma³o precyzyjne, ale pokazuj¹ przybli¿ony obraz
sektora transportu autobusowego, s³abo dotychczas opisywanego w polskiej literaturze ekonomicznej. W grupie ma³ych podmiotów wykonuj¹cych pozamiejskie przewozy autobusowe (do 9 osób) ujêci s¹ zarówno przewoŸnicy zarobkowi, jak i przedsiêbiorstwa u¿ywaj¹ce autobusy na potrzeby w³asne. Jest to
najbardziej liczebna, a tak¿e zatrudniaj¹ca najwiêcej pracowników zbiorowoœæ
podmiotów gospodarczych, których cech¹ charakterystyczn¹ jest bardzo ma³a
œrednia liczba posiadanych autobusów: oko³o 1,1 sztuk w 1990 r. i oko³o 1,5 sztuk
w 2013 r. Mimo tak ma³ej wielkoœci tych przedsiêbiorstw, w ca³ej ich zbiorowoœci
13

14

Zob.: Zdzis³aw Szczerbaciuk o sytuacji PKS-ów, http://infobus.pl/text.php?id=17451&from=tag;
Informacja o sytuacji w publicznym transporcie zbiorowym, szczególnie w firmach wywodz¹cych
siê z by³ego PKS, http://www.pigtsis.pl/content/files/15/public/referat.pdf.
Dane te obejmuj¹ ca³y transport miejski i podmiejski (autobusy, tramwaje, trolejbusy, metro i kolej
miejsk¹). Ujêto firmy, których g³ówna dzia³alnoœæ jest zwi¹zana z transportem pasa¿erskim, zgodnie z klasyfikacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej NACE Rev. 2.
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istnieje bardzo du¿a nadwy¿ka potencja³u przewozowego autobusów, gdy¿ w
2013 r. wynosi³ on 2,9 mln miejsc, co stanowi³o 58% ca³kowitej liczby miejsc we
flocie polskich autobusów i oko³o 78% liczby miejsc w autobusach pozamiejskich, ale przewozy pasa¿erów by³y mniejsze ni¿ w grupie du¿ych przedsiêbiorstw autobusowych (odpowiednio oko³o 19,6 i 20,0 mld paskm).
Tabela 6. Szacunkowa liczba przedsiêbiorstw i wielkoœæ zatrudnienia w polskim transporcie
autobusowym i autokarowym (wraz z transportem miejskim) w okresie 1990–2012
Wyszczególnienie

1990

1995

2000

2005

2010

2013

autobusowe pozamiejskie zatrudniaj¹ce
1–9 osób

52 551

47 166

46 493

47 338

48 028

47 946

autobusowe pozamiejskie zatrudniaj¹ce
ponad 9 osób

1070

964

829

777

603

549

autobusowe miejskie zatrudniaj¹ce
1–9 osób

57

63

69

83

107

115

autobusowe miejskie zatrudniaj¹ce
ponad 9 osób

283

247

214

201

207

194

53 961

48 438

47 606

48 399

48 945

48 805

Liczba przedsiêbiorstw

OGÓ£EM

Zatrudnienie w przedsiêbiorstwach w tys. pracowników
autobusowych pozamiejskich zatrudniaj¹cych 1–9 osób

131,4

112,3

105,4

102,6

110,1

110,3

autobusowych pozamiejskich zatrudniaj¹cych ponad 9 osób

59,9

55,8

49,8

48,1

38,5

35,7

autobusowych miejskich zatrudniaj¹cych
1–9 osób

0,5

0,5

0,6

0,7

1,0

1,0

autobusowych miejskich zatrudniaj¹cych
ponad 9 osób

51,0

45,6

40,6

39,2

41,3

39,2

242,7

214,2

196,4

190,6

190,8

186,2

OGÓ£EM

Œrednia liczba autobusów w przedsiêbiorstwie (sztuk)
pozamiejskim zatrudniaj¹cym 1–9 osób
pozamiejskim zatrudniaj¹cym ponad 9 osób
miejskim zatrudniaj¹cym 1–9 osób
miejskim zatrudniaj¹cym ponad 9 osób
OGÓ£EM

1,1

1,1

1,1

1,0

1,4

1,5

19,7

21,7

23,8

24,8

28,5

29,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,9

6,0

50,0

52,1

54,2

56,5

58,4

59,4

1,7

1,8

1,7

1,6

2,0

2,1

ród³o: Statistical pocketbook 2009–2014, European Commission, Mobility and Transport, http://ec.
europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2014_en.htm oraz Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 1992–2014.

Dane w tabeli 6 wskazuj¹ na du¿¹ ró¿nicê w œredniej wielkoœci przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi miejskiego i pozamiejskiego transportu osób: znacznie wiêksze pod wzglêdem liczby zatrudnionych s¹ przedsiêbiorstwa transportu
miejskiego. MZA w Warszawie eksploatuj¹ obecnie oko³o 1300 autobusów i za-
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trudniaj¹ 4,5 tysiêcy pracowników; przewoŸnicy autobusowi w miastach licz¹cych 100–800 tys. mieszkañców eksploatuj¹ flotê licz¹c¹ po 70–900 autobusów
i zatrudniaj¹ po 120–3000 pracowników15 . W 1996 r. w zbiorowoœci 185 polskich
miast powy¿ej 20 tys. mieszkañców, maj¹cych zbiorowy transport autobusowy
(zamieszka³ych w sumie przez 15 mln mieszkañców, co stanowi³o 64% ogó³u
polskiej ludnoœci miejskiej), na ka¿de 10 000 mieszkañców przypada³o œrednio
8 autobusów miejskich, a na jeden autobus przypada³o œrednio 3 pracowników.
Wœród najwiêkszych dalekobie¿nych przewoŸników autobusowych trudno znaleŸæ przedsiêbiorstwa równie du¿e, jak najwiêksi przewoŸnicy miejscy. Wœród
istniej¹cych w 2014 r. oko³o 190 przedsiêbiorstw maj¹cych w nazwie PKS œrednia
wielkoœæ zatrudnienia wynosi³a 110–350 pracowników, a liczba eksploatowanych autobusów w przedziale 50–16016. Jeden z nowych potentatów przewozów
dalekobie¿nych, PolskiBus, w 2014 r. do obs³ugi swych 19 tras miêdzy 22 miastami polskimi i 6 europejskimi wykorzystywa³ oko³o 130 autokarów17. W ostatnich
latach w Polsce o konkurencyjnoœci na rynku i zdolnoœci rozwojowej przewoŸników autobusowych decydowa³a nie tyle wielkoœæ podmiotów, ile forma ich
w³asnoœci, struktura kapita³owa, organizacja i zarz¹dzanie oraz racjonalnoœæ zatrudnienia. Najwiêksze trudnoœci finansowe mia³y przedsiêbiorstwa, w których
wskaŸnik zatrudnienia by³ ponad dwukrotnie wy¿szy od liczby eksploatowanych autobusów. Impulsy rozwojowe najbardziej by³y widoczne w przedsiêbiorstwach, które potrafi³y w innowacyjny i racjonalny sposób dostosowaæ siê
do potrzeb klientów, oferuj¹c jednoczeœnie now¹ jakoœæ us³ug i obni¿kê cen za
przejazdy.

4. Finansowe czynniki rozwoju transportu drogowego
Analiza si³ rozwojowych transportu drogowego mo¿e byæ trafna, jeœli potrafi
siê kojarzyæ ze sob¹ procesy zmian w realnych zasobach czynników produkcji
z procesami finansowania ich pozyskiwania i wzrostu. Wszyscy przewoŸnicy
drogowi chcieliby powiêkszaæ i unowoczeœniaæ potencja³ produkcyjny przez inwestycje i zakupy, ale nie wszyscy znajduj¹ receptê na to, jak skutecznie i efektyw15

16

17

Dane zaczerpniête z Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, http://www.igkm.pl/site/index.
php?p=lista&s_rodzaj=2 i innych Ÿróde³.
Dane na podstawie stron internetowych przewoŸników autobusowych PKS, np.: PKS w Be³chatowie Sp. z o.o. – 90 autobusów i 140 pracowników; PKS w Bia³ymstoku S.A. – 207 autobusów i 352
pracowników; PKS w Bielsku-Bia³ej S.A. – 86 autobusów i 150 pracowników; PKS Bytów – 110 autobusów i 240 pracowników; PKS Chojnice Sp. z o.o. – 53 autobusy i 111 pracowników; PKS Sp.
z o.o. w Koszalinie – 95 autobusów i 130 pracowników; PKS Sp. z o.o. w Pile – 100 autobusów i 190
pracowników; PKS w P³ocku S.A. – 159 autobusów i 330 pracowników; PKS Skierniewice Sp. z o.o.
– 138 autobusów i 270 pracowników; PKS w Suwa³kach S.A. - 163 autobusy i 345 pracowników.
Polski Bus mo¿e wejœæ na rynek kolejowy, „Gazeta Prawna – Transport”, http://serwisy.gazetaprawp
na.pl/transport/artykuly/821155,polski-bus-moze-wejsc-na-rynek-kolejowy.html [dostêp: 26.10.2014].
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nie finansowaæ ten proces. Istniej¹ce w transporcie drogowym zasoby materialnych czynników produkcji s¹ gromadzone w wyniku zakupów i dzier¿awy
taboru czy zakupów innych œrodków trwa³ych (czyni¹ to przedsiêbiorstwa) oraz
w wyniku inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w sieci infrastruktury
(czyni¹ to zarz¹dcy sieci drogowej).
4.1. Finansowanie œrodków transportu drogowego
Mimo ¿e nak³ady na œrodki transportu drogowego s¹ kluczow¹ kategori¹
ekonomiczn¹ tego sektora, ich ewidencja nie jest prowadzona z wystarczaj¹c¹
starannoœci¹ i szczegó³owoœci¹18. Dane GUS na ten temat obejmuj¹ jedynie
przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce ponad 9 osób, ale w ich w³adaniu jest jedynie
8% liczby taboru ciê¿arowego i oko³o 36% ³adownoœci tego taboru. Brak jest informacji o inwestycjach taborowych ma³ych przedsiêbiorstw.
Niedoinwestowanie taboru samochodowego w przedsiêbiorstwach zarobkowych transportu drogowego z powodu ograniczeñ finansowych prowadzi do
jego przyspieszonego starzenia siê, wzrostu liczby awarii i kosztów napraw. Starzenie siê ca³ego polskiego taboru samochodowego jest zjawiskiem udokumentowanym w statystykach GUS (zob. pkt 2 niniejszego opracowania). Konsekwencj¹ tego zjawiska powinien byæ wzrost rachunkowych wskaŸników stopnia
zu¿ycia œrodków transportu. Tymczasem dostêpne dane GUS dla okresu
2005–2011 (ograniczone do œrodków transportu bêd¹cych we w³adaniu jedynie
du¿ych przedsiêbiorstw, powy¿ej 9 zatrudnionych) wskazuj¹ na tendencjê odwrotn¹.
Jak pokazuj¹ dane w tabeli 7, poziom inwestowania w œrodki transportu
w du¿ych przedsiêbiorstwach transportu drogowego w Polsce by³ w latach
2005–2011 na tyle wysoki, ¿e obni¿y³ siê wskaŸnik stopnia zu¿ycia tych œrodków
z 58,7% do 53,5%. Jeœli przyrównaæ wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych do wartoœci brutto œrodków transportu, zauwa¿yæ mo¿na tendencjê wzrostow¹ tej proporcji z 11,7% do 15,7%, co oznacza, ¿e przybli¿ony okres odnowy floty pojazdów w tych przedsiêbiorstwach siê skraca z 10–12 lat do 8–10 lat. W sferze
nieopisanych statystycznie ma³ych przedsiêbiorstw transportu drogowego tendencje tego typu zapewne s¹ du¿o gorsze, bior¹c pod uwagê œredni wiek pojazdów i ich znacznie wy¿szy wskaŸnik umorzenia wartoœci. Na podstawie tabeli 7
mo¿na orientacyjnie ustaliæ, ¿e w du¿ych przedsiêbiorstwach transportu drogowego w okresie 2005–2011 œrednia wartoœæ jednostki taboru (licz¹c samochody
ciê¿arowe, naczepy, przyczepy, ci¹gniki ciê¿arowe i autobusy razem) wzros³a
18

Wed³ug definicji GUS nak³ady inwestycyjne s¹ to nak³ady finansowe lub rzeczowe, których celem
jest stworzenie nowych œrodków trwa³ych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniej¹cych obiektów maj¹tku trwa³ego, a tak¿e nak³ady na tzw. pierwsze
wyposa¿enie inwestycji. GUS nie precyzuje, jakie rodzaje wydatków s¹ zaliczane do nak³adów inwestycyjnych, czy tylko zakup taboru drogowego, czy tak¿e raty leasingowe.
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z oko³o 124 tys. z³ do oko³o 160 tys. z³ i by³a to wartoœæ zbli¿ona do cen rynkowych u¿ywanych pojazdów. Gdyby za³o¿yæ, ¿e w ma³ych przedsiêbiorstwach
wartoœæ jednostki taboru jest na poziomie oko³o 90% wartoœci w przedsiêbiorstwach du¿ych, szacunkow¹ wartoœæ brutto wszystkich œrodków transportu
bêd¹cych we w³adaniu ma³ych przedsiêbiorstw oraz przybli¿on¹ wielkoœæ
nak³adów inwestycyjnych na zakup tych œrodków mo¿na ustaliæ w sposób pokazany w tabeli 8.
Tabela 7. Œrodki trwa³e i inwestycje w polskich przedsiêbiorstwach transportu drogowego
zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 9 osób w okresie 2005–2011
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych w mln PLN
budynki i budowle

3150

3408

3947

4488

5110

5482

maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia

1447

1606

1844

2142

2249

2411

5836
2620

œrodki transportu

11 762

13 080

15 060

17 484

18 321

19 288

21 898

Ogó³em

16 359

18 093

20 850

24 113

25 680

27 181

30 354

Struktura wartoœci brutto œrodków trwa³ych w %
budynki i budowle

19,3

18,8

18,9

18,6

19,9

20,2

19,2

8,8

8,9

8,8

8,9

8,8

8,9

8,6

maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia
œrodki transportu
Ogó³em

71,9

72,3

72,2

72,5

71,3

71,0

72,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Stopieñ zu¿ycia œrodków trwa³ych w %
Ogó³em, w tym:

54,6

53,9

51,8

51,1

52,8

53,0

50,4

œrodki transportu

58,7

57,8

55,3

54,6

57,3

57,4

53,5

274

346

430

636

458

487

609

Nak³ady inwestycyjne w mln PLN
budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia

148

188

227

253

182

216

323

œrodki transportu

1379

1588

2417

2262

1267

1904

3430

Ogó³em

1800

2122

3074

3150

1907

2607

4362

15,2

16,3

14,0

20,2

24,0

18,7

14,0

8,2

8,9

7,4

8,0

9,5

8,3

7,4

76,6

74,8

78,6

71,8

66,5

73,0

78,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Struktura nak³adów inwestycyjnych w %
budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia
œrodki transportu
Ogó³em

Proporcja nak³adów inwestycyjnych do wartoœci brutto œrodków trwa³ych w %
budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia, narzêdzia

8,7

10,2

10,9

14,2

9,0

8,9

10,4

10,2

11,7

12,3

11,8

8,1

9,0

12,3

œrodki transportu

11,7

12,1

16,0

12,9

6,9

9,9

15,7

Ogó³em

11,0

11,7

14,7

13,1

7,4

9,6

14,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS,
Warszawa 2011; Transport drogowy w Polsce w latach 2010–2011, GUS, Warszawa 2013.
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Tabela 8. Szacunkowa wartoœæ brutto œrodków transportu i inwestycje w polskich przedsiêbiorstwach zarobkowego transportu drogowego zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 9 osób
w okresie 2005–2011
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Liczba taboru ciê¿arowego w tys. sztuk
samochody ciê¿arowe, w tym:

58,4

67,9

68,5

83,8

74,0

76,5

79,1

naczepy

74,7

86,5

95,4

106,6

93,4

110,1

117,1

przyczepy

18,0

20,3

19,7

21,5

16,6

20,0

22,1

ci¹gniki ciê¿arowe

73,2

84,8

93,5

104,5

91,5

107,9

114,8

224,3

259,5

277,0

316,3

275,5

314,6

333,1

49,0

52,5

56,9

62,1

65,5

67,8

71,3

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

RAZEM liczba pojazdów
ciê¿arowych i autobusów

273,7

312,5

334,4

379,0

341,6

383,0

405,0

Œrednia wartoœæ brutto 1 pojazdu
w tys. PLN

111,3

112,6

115,3

123,6

132,3

139,8

144,3

30 466

35 193

38 552

46 834

45 202

53 553

58 450

2500

2991

4331

4241

2189

3701

6408

RAZEM
Liczba autobusów pozamiejskich
Liczba autobusów miejskich

Wartoœæ brutto œrodków
transportu w mln PLN
Nak³ady inwestycyjne na œrodki
transportu w mln z³ (szacunek)

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 2011; Transport drogowy w Polsce w latach 2010–2011, GUS, Warszawa 2013; Transport – wyniki dzia³alnoœci, GUS 2006–2012; Œrodki trwa³e w gospodarce narodowej, GUS 2006–2012.

Wprawdzie dane zawarte w tabeli 8 maj¹ charakter orientacyjny (niedoskona³y szacunek), ale pozwalaj¹ uzmys³owiæ, jak du¿ym maj¹tkiem produkcyjnym dysponuj¹ ma³e przedsiêbiorstwa zarobkowego transportu drogowego.
Wartoœæ brutto ich œrodków transportu wynosi obecnie oko³o 60 mld PLN, czyli
jest prawie 3-krotnie wy¿sza od wartoœci brutto tych œrodków w du¿ych przedsiêbiorstwach ujêtych w ewidencji GUS. W sumie we wszystkich przedsiêbiorstwach transportu zarobkowego wartoœæ eksploatowanych pojazdów przekracza 80 mld PLN, co jest wielkoœci¹ znacznie wiêksz¹ od szacunkowych danych
GUS, wed³ug których w 2012 r. w ca³ym transporcie l¹dowym i ruroci¹gowym
wynosi³a jedynie 51,9 mld PLN19. W tabeli 8 zosta³y podane tak¿e orientacyjne
wielkoœci nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych z nabyciem œrodków transportu,
a obliczenia dokonano przy za³o¿eniu, ¿e proporcja tych nak³adów do wartoœci
brutto œrodków trwa³ych w ma³ych przedsiêbiorstwach jest na poziomie oko³o
70% proporcji obserwowanej w du¿ych przedsiêbiorstwach. Dane z tabel 7 i 8
pozwalaj¹ dojœæ do wniosku, ¿e rozwój dzia³alnoœci wszystkich przedsiêbiorstw
19

Œrodki trwa³e w gospodarce narodowej, GUS 2013, tablica 7(13). Dane zawarte w tej tablicy s¹ raczej zani¿one, zwa¿ywszy, ¿e powinny odzwierciedlaæ wartoœæ œrodków transportu ca³ego zarobkowego transportu drogowego i kolejowego.
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zarobkowego transportu drogowego w Polsce w latach 2011–2012 wymaga³ co
roku nak³adów inwestycyjnych na zakup œrodków transportu na poziomie 9–10
mld PLN, co stanowi³o oko³o 11–12% wartoœci posiadanej floty pojazdów. Je¿eli
wielkoœæ tych nak³adów przyrównaæ do wielkoœci przychodów z drogowych
przewozów ³adunków i osób, to w poszczególnych latach w zale¿noœci od koniunktury na rynku relacjê tê stanowi³ odsetek wahaj¹cy siê w przedziale
6–14% (w okresie 2005–2011 œrednio 10,0%).
Analitycy rynku transportu drogowego zadaj¹ nieraz pytanie, sk¹d polskie
podmioty gospodarcze czerpi¹ œrodki finansowe na pozyskanie dodatkowego
taboru przewozowego. Pytanie to bierze siê z przekonania, ¿e w niezbyt zamo¿nym kraju, takim jak Polska powinny istnieæ bariery finansowe rozwoju maj¹tku
przedsiêbiorstw drogowych. Przeznaczanie œrednio rocznie ekwiwalentu oko³o
10% przychodów ze sprzeda¿y drogowych us³ug przewozowych na inwestycje
taborowe nie jest jakimœ nadzwyczajnym wysi³kiem finansowym przedsiêbiorstw. Jest to odsetek wynikaj¹cy z normalnego okresu u¿ytkowania pojazdów drogowych i œrednich cen ich zakupu. Ceny rynkowe u¿ywanego taboru
ciê¿arowego s¹ w Polsce na relatywnie niskim poziomie. Przyk³adowo, w 2014 r.
zespó³ naczepowy klasy Euro 5 z przebiegiem oko³o 500 000 km mo¿na by³o kupiæ za oko³o 200 tys. PLN, ci¹gnik siod³owy klasy Euro 5 z przebiegiem oko³o
250 000 km mo¿na by³o kupiæ za oko³o 205 tys. PLN, samochód ciê¿arowy plandekowy z przyczep¹ klasy Euro 5 z przebiegiem oko³o 200 000 km mo¿na by³o
kupiæ za oko³o 230 tys. PLN, a autokar 56 miejscowy z przebiegiem 500 000 km
mo¿na by³o kupiæ za oko³o 200 tys. PLN20. Ceny nowych pojazdów drogowych
s¹ zdecydowanie wy¿sze. Przyk³adowo, samochód ciê¿arowy 2-osiowy model
MAN TGL klasy Euro 6 wyprodukowany w 2014 r. mia³ cenê oko³o 86 tys. EUR,
ci¹gnik siod³owy model DAF XF SSC z 2014 r. mia³ cenê oko³o 97 tys. EUR,
naczepa „firanka” Fliegl Coilmulda z 2014 r. mia³a cenê oko³o 25 tys. EUR,
a 21-osobowy autobus turystyczny marki Mercedes Sprinter 519 mia³ cenê oko³o
350 tys. PLN21.
W przedsiêbiorstwach zarobkowego transportu drogowego potencjalnymi
Ÿród³ami finansowania zakupów taboru s¹ œrodki w³asne i œrodki zewnêtrzne.
Œrodki w³asne obejmuj¹ odpisy amortyzacyjne, zysk zatrzymany, dop³aty wspólników, przychody ze sprzeda¿ zbêdnego maj¹tku i inne. Œrodki zewnêtrzne
obejmuj¹ kredyty bankowe, po¿yczki, leasing, dotacje i subwencje, faktoring,
franczyzê, d³u¿ne papiery wartoœciowe i inne. Znajomoœæ struktury Ÿróde³
finansowania rozwoju wszystkich polskich zarobkowych przedsiêbiorstw drogowych mog³aby pomóc wyjaœniæ mo¿liwoœci i bariery tego rozwoju, ale szczup³oœæ danych statystycznych zmusza do poprzestania jedynie na analizach
cz¹stkowych i szacunkowych.
20
21

Dane z portalu EUROPA CIÊ¯ERÓWKI pl, http://www.europa-ciezarowki.pl/ [dostêp: 29.10.2014].
Dane z portalu TRUCK.PL, http://www.truck.pl/ [dostêp: 30.10.2014].
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Roczna kwota amortyzacji œrodków transportu eksploatowanych w zarobkowym transporcie drogowym teoretycznie mog³aby stanowiæ wystarczaj¹cy zasób kapita³u niezbêdnego do odtworzenia parku tych œrodków. Dziêki danym
GUS znana jest jedynie kwota tej amortyzacji w przedsiêbiorstwach du¿ych
zatrudniaj¹cych ponad 49 osób. Po dokonaniu szacunkowych ustaleñ kwoty amortyzacji œrodków transportu w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych mniej ni¿
49 osób okazuje siê jednak, ¿e kwoty amortyzacji we wszystkich przedsiêbiorstwach
zarobkowego transportu drogowego s¹ znacznie ni¿sze od bie¿¹cych potrzeb
inwestycyjnych s³u¿¹cych odtworzeniu i powiêkszeniu taboru u¿ytkowego.
Du¿ym u³atwieniem w finasowaniu taboru drogowego jest rozwiniêty w Polsce
system leasingu samochodowego22, korzysta z niego lub pragnie korzystaæ oko³o
2/3 przedsiêbiorców, którzy potrzebuj¹ pozyskaæ dodatkowe pojazdy. Do jego
g³ównych zalet nale¿y mo¿liwoœæ finansowania nowych oraz u¿ywanych pojazdów oraz sp³aty rat z bie¿¹cych przychodów, a nie z opodatkowanych zysków.
Umowy leasingu zawiera siê zdecydowanie proœciej ni¿ umowy kredytowe,
szybciej te¿ firma mo¿e rozpocz¹æ u¿ytkowanie danego sprzêtu. Taka forma zakupu pozwala zmniejszyæ obci¹¿enia podatkowe, poniewa¿ w zale¿noœci od rodzaju leasingu wydatki ponoszone przez leasingobiorcê na sp³atê wartoœci
przedmiotu objêtego leasingiem zalicza siê do kosztów uzyskania przychodu.
W latach 2000–2013 wielkoœæ finansowania leasingowego w Polsce wzros³a
4-krotnie: z 9,2 mld PLN do 35,1 mld PLN23. Wed³ug danych GUS w 2013 r.
g³ówn¹ pozycjê w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmowa³ leasing
œrodków transportu drogowego – 63,8% wartoœci umów leasingowych. W strukturze wyleasingowanych œrodków transportu drogowego dominowa³y samochody osobowe (31,2%), a udzia³ wartoœci wyleasingowanych samochodów ciê¿arowych i dostawczych ciê¿arowych wyniós³ 9,9%. W umowach leasingowych
dominowa³ w oko³o 60% inwestycyjny sposób pozyskiwania przedmiotu leasingu
(w oko³o 40% przypadków by³ to leasing zwrotny i leasing tenacyjny24). Tabela 9
zawiera charakterystykê leasingowego finansowania inwestycji w zakresie taboru transportowego w 2012 i 2013 r.
22

23

24

Leasing jest form¹ finansowania polegaj¹c¹ na oddaniu przez leasingodawcê do u¿ytkowania leasingobiorcy przedmiotu, który on sam sobie wybra³. W zamian leasingobiorca za u¿ytkowanie
przedmiotu p³aci co miesi¹c ratê leasingow¹. Raty s¹ skalkulowane tak, ¿e ich sp³ata wraz
z udzia³em w³asnym klienta sp³aca zakup przedmiotu wraz ze skalkulowanym kosztem finansowania, zob.: http://www.leasing-samochodowy.org.pl/pojecia_leasingowe.php oraz http://motofinanse.pl/leasing-samochodow.
20 lat leasingu w Polsce. Raport ZPL 2014, http://www.leasing.org.pl/files/uploaded/Materialy-informacyjne/20%20lat%20leasingu%20w%20Polsce%20-%20Raport%20ZPL.pdf [dostêp: 29.11.2014].
W leasingu tenencyjnym leasingobiorca nale¿y do grupy kapita³owej, w której uczestniczy dostawca, czyli oba podmioty s¹ ze sob¹ powi¹zane. W transakcji tenencyjnej oddaje siê do u¿ytkowania
nieruchomoœæ za odp³atnoœci¹ na zasadach zbli¿onych do leasingu zwrotnego. Zob. np.:
A. D¹bkowski, Innowacje w leasingu – leasing tenencyjny, zwrotny, norweski i lombardowy, http:// yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-63087d62-3220-42b2-a13c-5a94c61f2c65/c/ KNUV3-37-2013.39-52.pdf [dostêp: 31.10.2014].
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Tabela 9. Liczba œrodków oddanych w leasing i wartoœæ nowych umów leasingowych
zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 i 2013 r. wed³ug rodzaju œrodków
trwa³ych

Wyszczególnienie

Ogó³em, w tym:

Liczba œrodków
oddanych w leasing

Wartoœæ œrodków
oddanych w leasing
w tys. PLN

Udzia³ w wartoœci
w%

2012

2013

2012

2013

2012

2013

476 061

438 792

26 905 451

30 418 550

100,0

100,0

Œrodki transportu drogowego

167 945

182 587

16 397 652

19 411 191

60,9

63,8

– samochody osobowe

112 097

117 613

8 073 622

9 502 665

30,0

31,2

– samochody ciê¿arowe
i dostawcze

27 390

29 811

3 056 639

3 013 321

11,4

9,9

– autobusy

879

1 232

362 561

575 465

1,3

1,9

27 579

33 931

4 904 829

6 319 740

18,2

20,8

867

847

820 648

628 839

3,1

2,1

31

37

129 453

127 270

0,5

0,4

– wodnego

183

174

63 121

105 786

0,2

0,3

– kolejowego

653

636

628 074

395 783

2,3

1,3

– inne pojazdy drogowe
Pozosta³e œrodki transportu
– powietrznego

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw leasingowych w 2013 roku,
GUS, Warszawa, 10 wrzeœnia 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarczewyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-leasingowych-w-2013roku,3,7.html [dostêp: 29.10.2014].

Dane zawarte w tabeli 9 nale¿a³oby uzupe³niæ o takie dodatkowe aspekty
leasingowego finansowania taboru drogowego, jak: liczba i struktura leasingobiorców, podzia³ leasingowanych œrodków na nowe i u¿ywane, czas trwania
umów leasingowych. W latach 2011–2013 ogólna liczba leasingobiorców wzros³a
z 133,3 tys. do 141,8 tys., przy czym liczba leasinguj¹cych przedsiêbiorstw
wzros³a z 126,5 tys. do 129,3 tys., a liczba leasinguj¹cych gospodarstw domowych
wzros³a z 3,7 tys. do 12,4 tys. Wœród przedsiêbiorstw leasinguj¹cych stosunkowo
niewielki odsetek stanowi¹ podmioty prowadz¹ce zarobkow¹ dzia³alnoœæ transportow¹: w 2011 i 2013 r. odpowiednio: 12,7% i 13,5% (16,5 tys. i 19,1 tys. leasingobiorców), ale wartoœæ ich umów leasingowych jest jedna z najwiêkszych (œrednio ponad 300 tys. PLN). Wynika z tego, ¿e ponad 80% liczby leasingobiorców
pojazdów drogowych stanowi¹ podmioty powiêkszaj¹ce tabor na u¿ytek w³asny.
Na podstawie szacunkowych ustaleñ danych opisuj¹cych wielkoœæ odpisów
amortyzacyjnych i wartoœæ leasingu inwestycyjnego w zarobkowych przedsiêbiorstwach transportu drogowego mo¿na okreœliæ orientacyjn¹ ewolucjê struktury Ÿróde³ finansowania inwestycji taborowych w tych przedsiêbiorstwach
(zob. rys. 4). Na rysunku tym widoczny jest wp³yw kryzysu finansowego lat
2008–2009 na wielkoœæ inwestowania w nowy tabor ciê¿arowy. Cech¹ charakterystyczn¹ ewolucji tego inwestowania w ca³ym badanym okresie jest malej¹ca
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rola amortyzacji i rosn¹ca rola leasingu inwestycyjnego. W latach 2005–2013 rola
amortyzacji jako Ÿród³a finansowania inwestycji taborowych zmala³a z oko³o
54% do oko³o 32%, a rola leasingu inwestycyjnego wzros³a z oko³o 44% do 64%.
Marginalna pozostaje rola innych Ÿróde³ finansowania tych inwestycji (w granicach 2–7% w poszczególnych latach). Dowodzi to du¿ej atrakcyjnoœci leasingu
dla przedsiêbiorców, jako instrumentu przyjaznego i elastycznego. Tak¹ form¹
finansowania najbardziej zainteresowani s¹ przedsiêbiorcy pragn¹cy pozyskaæ
nowe œrodki transportu. W latach 2012–2013 wartoœæ nowych œrodków transportu
stanowi³a oko³o 80% wszystkich leasingowanych pojazdów ciê¿arowych i oko³o
60% wartoœci leasingowanych autobusów.
12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
2005

2006

2007

2008
amortyzacja

2009
leasing

2010

2011

2012

2013

inne

Rysunek 4. ród³a finansowania inwestycji w tabor drogowy w polskich przedsiêbiorstwach
zarobkowych w mln z³, ceny bie¿¹ce (szacunek)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS,
Warszawa 2011; Transport drogowy w Polsce w latach 2010–2011, GUS, Warszawa 2013; Transport –
wyniki dzia³alnoœci, GUS 2006–2012; Œrodki trwa³e w gospodarce narodowej, GUS 2006–2012;
Dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw leasingowych w 2012 i 2013 r., GUS 2013–2014.

4.2. Finansowanie rozwoju polskiej infrastruktury drogowej
Czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi rynku wewn¹trzkrajowych przewozów drogowych jest rozbudowa i modernizacja sieci drogowej. W opiniach medialnych najwiêksze znaczenie przywi¹zuje siê do budowy autostrad i dróg
ekspresowych, ale nie mo¿na nie doceniaæ rozwoju sieci dróg regionalnych i lokalnych. O ile autostrady i drogi ekspresowe u³atwiaj¹ rozwój transportu drogo-
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wego na du¿e odleg³oœci (zw³aszcza miêdzynarodowego), o tyle dobra sieæ dróg
regionalnych i lokalnych sprzyja aktywizacji gospodarczej regionów przez
usprawnienie ich systemów logistycznych. Inwestowanie w sieæ drogow¹ kraju
mo¿e byæ oceniane z ró¿nych punktów widzenia, za pomoc¹ ró¿nych kryteriów.
Najprostszym ujêciem jest odniesienie wielkoœci rocznych nak³adów inwestycyjnych na sieæ drogow¹ do PKB, chocia¿ nie ma w tym zakresie wzorcowego
wskaŸnika odniesienia (np. poziom oko³o 1%). Bardziej wyrafinowanym ujêciem tego zagadnienia jest analiza tempa nadrabiania zaleg³oœci inwestycyjnych
w sytuacji, gdy sieæ drogowa jest wyraŸnie zacofana i zaniedbana, a tak¿e próba
odpowiedzi na pytanie, po ilu latach luka inwestycyjna mo¿e zostaæ zlikwidowana. Aby ustaliæ czy nak³ady na sieæ drogow¹ s¹ w wystarczaj¹co wysokiej
proporcji do PKB, konieczne jest przeœledzenie pe³nego finansowania ró¿nych
inwestycji drogowych w d³u¿szym okresie czasu. W Polsce istnieje niezbêdna
baza dokumentacyjna inwestycji zrealizowanych w latach 2000–2013, chocia¿
ich ocena musi uwzglêdniaæ fakt, ¿e by³ to okres nietypowy ze wzglêdu na du¿y
nap³yw œrodków finansowych po akcesji do Unii Europejskiej.
Podobnie jak przy analizie wielkoœci i struktury finansowania drogowych inwestycji taborowych, równie¿ przy ocenie inwestycji w infrastrukturze drogowej istnieje du¿a bariera faktograficzna. Wprawdzie inwestycje drogowe s¹
charakteryzowane w opracowaniach i publikacjach GUS, Ministerstwa Finansów, GDDKiA oraz instytucjach zarz¹dzaj¹cych programami unijnymi w skali
krajowej i wojewódzkiej, ale prezentowane dane nie s¹ spójne, nie s¹ przejrzyste i nie s¹ wystarczaj¹co szczegó³owe. Autor niniejszego opracowania zada³
sobie trud przeanalizowania bardzo licznego zbioru dokumentów charakteryzuj¹cych inwestycje drogowe w Polsce w latach 2000–2013 (wymaga³o to oko³o
3 miesiêcy gromadzenia i zliczania danych), by jak najdok³adniej zagregowaæ
ró¿ne strumienie finansowania, a efekty tych ustaleñ mo¿na przeœledziæ poni¿ej.
Rozwój infrastruktury drogowej wymaga znacznie wiêkszego zaanga¿owania finansowego ni¿ rozwój floty pojazdów drogowych. Do niedawna brakowa³o w Polsce kompletnych danych statystycznych obrazuj¹cych sumaryczn¹
wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych na wszystkie kategorie dróg ko³owych. Dla
okresu od 2005 r. dane takie zacz¹³ publikowaæ GUS25, ale wad¹ podawanych
danych jest ich skrajna syntetycznoœæ: nie s¹ w nich wyró¿nione ani Ÿród³a finansowania, ani podzia³ wydatków inwestycyjnych wed³ug kategorii dróg. Aby
ustaliæ pe³n¹ wielkoœæ tych nak³adów, nale¿y zsumowaæ wydatki na ten cel bud¿etu pañstwa, bud¿etów JST, Krajowego Funduszu Drogowego (Banku Gospodarstwa Krajowego), GDDKiA i instytucji zarz¹dzaj¹cych programami unijnymi, wyró¿niaj¹c wielkoœæ wykorzystanych funduszy europejskich oraz wk³adu
25

Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 2011, http://stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_drogowy_2005-2009.pdf (tablica 1.12); Transport drogowy w Polsce
w latach 2010 i 2011, GUS, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/TL_transport_drogowy_2010-2011.pdf (tablica 1.12).
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krajowego. Nie mo¿na dokonaæ prostego sumowania przep³ywów finansowych
rejestrowanych przez ró¿nych dysponentów œrodków finansowych, gdy¿ czêœæ
tych œrodków ma przep³yw ³añcuchowy i mo¿e byæ brana pod uwagê wielokrotnie. Konieczna jest wiêc doœæ skomplikowana konsolidacja tych przep³ywów,
by braæ pod uwagê tylko Ÿród³a pierwotne. Przyk³adem ryzyka powi¹zanego
z wielokrotnym liczeniem tych samych œrodków finansowych by³oby dla okresu
2007–2013 proste zsumowanie przep³ywów finansowych ujmowanych w sprawozdaniach rocznych instytucji zarz¹dzaj¹cej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko (POIS) 2007–201326, w raportach rocznych Banku Gospodarstwa Krajowego27 zawieraj¹cych dane o dzia³alnoœci funduszy przep³ywowych
(w tym KFD) oraz informacji finansowych GDDKiA jako beneficjenta œrodków
unijnych28. Aby nie pope³niæ b³êdu wielokrotnego liczenia tej ogromnej sumy,
nale¿y poprzestaæ na sprawozdaniach rocznych POIS29. Pewne trudnoœci istniej¹ przy ustalaniu wielkoœci nak³adów inwestycyjnych na drogi publiczne finansowanych z bud¿etu pañstwa (mo¿na tego dokonaæ na podstawie rocznych
sprawozdañ z wykonania bud¿etu pañstwa sporz¹dzanych przez Ministerstwo
Finansów), gdy¿ dane na temat wydatków transportowych s¹ wykazywane
w ró¿nych czêœciach bud¿etu30. Nak³ady inwestycyjne na drogi publiczne zarz¹dzane przez JST mo¿na szacunkowo ustaliæ zarówno na podstawie sprawozdañ
26

27
28

29

30

POIS 2007-2013, http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx?strona=1&zakladka=1.
BGK, http://www.bgk.com.pl/raport-roczny.
GDDKiA, Fundusze Europejskie, Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko, http://www.
gddkia.gov.pl/pl/936/poiis.
Ustalenie rocznej wielkoœci wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne finansowanych z programu POIS 2007–2013 jest mo¿liwe na podstawie Za³¹cznika II pt. Osie priorytetowe w podziale na
Ÿród³o finansowania (w euro), w której w kolumnie czwartej jest podana wielkoœæ wydatków kwalifikowalnych wykazanych w poœwiadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucjê Certyfikuj¹c¹ do Komisji Europejskiej. Wydatki te s¹ podane w sposób zagregowany dla
poszczególnych osi priorytetowych, ustalenie wydatków na drogi wymaga wiêc obliczeñ szacunkowych na podstawie wskaŸnika planowanego udzia³u wydatków na drogi w alokacji finansowej
na dan¹ oœ priorytetow¹. Od 2005 r. w rocznych sprawozdaniach Ministerstwa Finansów z wykonania bud¿etu pañstwa s¹ zamieszczane za³¹czniki dotycz¹ce wykorzystania œrodków finansowych UE, ale s¹ to dane zbyt syntetyczne, by na ich podstawie okreœlaæ wielkoœæ finansowania inwestycji drogowych.
Aby ustaliæ wydatki maj¹tkowe bud¿etu pañstwa na transport, nale¿y pos³ugiwaæ siê w sprawozdaniu rocznym z wykonania tego bud¿etu za³¹cznikiem zawieraj¹cym dane zarówno dla czêœci, jak i dzia³ów. W bud¿ecie pañstwa dzia³ transport (od 2001 r. jako dzia³ nr 600) jest wykazywany w czêœci 21 – Gospodarka Morska, w czêœci 22 – Gospodarka Wodna, w czêœci 26 – £¹cznoœæ, w czêœci
39 – Transport, w czêœci 85 – Bud¿ety Wojewodów, w czêœci 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorz¹du terytorialnego. Dane o wydatkach maj¹tkowych na drogi publiczne mo¿na znaleŸæ jedynie
w czêœci 39 – Transport i czêœci 85 – Bud¿ety Wojewodów w za³¹czniku do sprawozdania zatytu³owanym Wydatki BP wed³ug czêœci. Zob.: Ministerstwo Finansów, sprawozdania z wykonania
bud¿etu pañstwa (roczne), http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwaroczne.
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Tabela 10. Skumulowane wydatki inwestycyjne na infrastrukturê drogow¹ w Polsce w latach 2000–2013 w mln PLN w cenach sta³ych 2010 r.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Sprawozdania roczne Ministerstwa Finansów z wykonania Bud¿etu Pañstwa, http://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne; Gospodarka
finansowa jednostek samorz¹du terytorialnego, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-2012,5,9.html; M. Korolewska, Wydatki publiczne na infrastrukturê transportu l¹dowego w Polsce, Biuro Analiz Sejmu 2012, nr 4(32), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1AFCEEEE3D9C234DC1257ADB003C3913/$file/Strony%20odStudia_BAS_32-6.pdf; Krajowy Fundusz Drogowy w raportach rocznych Banku Gospodarstwa Krajowego, http://www.bgk.com.pl/raport-roczny;
Projekty PHARE zrealizowane w transporcie drogowym w latach 1992–2006, GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/o/o-phare_3537/documents/ziel2.pdf; Fundusz Spójnoœci (d. ISPA), GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/pl/935/fs-ispa,s-1; Roczne sprawozdania Komisji Europejskiej dotycz¹ce
instrumentu przedakcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA) 2003, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/ispa2003/com_
2004_735_pl.pdf; Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T). MTBiGM, http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/integracja_europejska/fundusze/spo_transport__fundusze_strukturalne_; Koñcowy raport z postêpu wdra¿ania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Strony/KE_zatwierdzila_koncowe_sprawozdanie_z_
realizacji_programu_ZPORR_2004_2006.aspx; Sprawozdania roczne z wykonania POIS 2007–2013, Portal Funduszy Europejskich. POIS 2007–2013,
http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx?strona=1&zakladka=1; Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013 (portale
w 16 województwach) oraz Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx.
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z wykonania ich bud¿etów opracowywanych przez Ministerstwo Finansów31,
jak i publikowanych od 2004 r. specjalnych opracowañ tematycznych GUS32.
Zebrane ze wszystkich dostêpnych Ÿróde³ statystycznych dane dla okresu
2000–2013 pozwalaj¹ ustaliæ, ¿e globalna suma polskich nak³adów inwestycyjnych na infrastrukturê dróg publicznych wyra¿ona w cenach bie¿¹cych
wynios³a 260,3 mld PLN (oko³o 64,0 mld EUR), co w odniesieniu do skumulowanego dla tego okresu PKB (16 104 810 mln PLN) oznacza œredni udzia³ 1,62%.
Jest to odsetek bardzo wysoki, wskazuj¹cy na wyraŸne nadrabianie przez Polskê
w tym okresie zaleg³oœci inwestycyjnych w infrastrukturze drogowej.
Du¿a skala prac budownictwa drogowego w szczytowym okresie spowodowa³a wzrost cen materia³ów i us³ug budowlanych (na przyk³ad w 2007 r. by³ to
wzrost o 7,7%, a w 2008 r. o 5,0%), co wymaga wyra¿enia wielkoœci nak³adów inwestycyjnych w tym okresie w cenach sta³ych. Jeœli tego dokonaæ w cenach
sta³ych 2010 r., to skumulowana wielkoœæ tych nak³adów wynios³a 269,6 mld PLN,
a jeœli te nak³ady wyraziæ w cenach sta³ych 2000 r., ich wartoœæ wynios³a 212,9 mld
PLN33. Wielkoœæ skumulowanych dla okresu 2000–2013 nak³adów inwestycyjnych wyra¿onych w cenach sta³ych 2010 r. stanowi³a 1,56% PKB wyra¿onego
w cenach sta³ych 2010 r. (nieco mniej ni¿ przy wyra¿eniu w cenach bie¿¹cych).
Tabela 10 pokazuje szczegó³owo ewolucjê wielkoœci i struktury nak³adów inwestycyjnych na infrastrukturê drogow¹ w okresie 2000–2013 wyra¿onych w cenach
sta³ych 2010 r.
Dane w tabeli 10 zosta³y zestawione w sposób skonsolidowany, to znaczy
taki, by unikn¹æ wielokrotnego ujmowania tych samych Ÿróde³ finansowania.
S¹ one doœæ zbie¿ne z danymi zestawionymi przez GUS dla okresu 2005–2011,
przy czym dane GUS s¹ wyraŸnie zani¿one34. Wed³ug GUS w 2005 r. inwestycje
na wszystkie kategorie dróg wynios³y 8,6 mld PLN, a w roku 2011 wynios³y one
38,0 mld PLN. Próbê ustalenia sumarycznej wielkoœci nak³adów inwestycyjnych
na infrastrukturê transportu l¹dowego dla lat 2008–2011 podjê³a M. Korolewska35,
ale jej ustalenia s¹ zdecydowanie zawy¿one z powodu wielokrotnego liczenia
tych samych œrodków. Wed³ug jej ustaleñ suma tych nak³adów w ujêciu skonsolidowanym wynios³a 63,1 mld PLN (4,1% PKB!), w tym 23 mld PLN ze œrodków
KFD. Tymczasem w 2011 r. z KFD na inwestycje drogowe (poza technicznym
przep³ywem œrodków UE) wydano 12,4 mld PLN, a ze œrodków JST wydano na
drogowe inwestycje maj¹tkowe nie 31,2 mld PLN, lecz tylko 14,1 mld PLN.
31

32

33

34
35

Ministerstwo Finansów, Informacja o wykonaniu bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego,
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
Gospodarka finansowa jednostek samorz¹du terytorialnego, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/.
Obliczenia na podstawie podawanych przez GUS wskaŸników cen w budowie obiektów in¿ynierii
l¹dowej i wodnej.
Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009 oraz w latach 2010 i 2011.
M. Korolewska, Wydatki publiczne na infrastrukturê transportu l¹dowego w Polsce, Biuro Analiz
Sejmu 2012, nr 4(32), tabela 1, http://orka.Sejm.gov.pl.
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Jeœli przyrównaæ sumaryczn¹ wartoœæ nak³adów inwestycyjnych na infrastrukturê drogow¹ w cenach bie¿¹cych do sumarycznej wartoœci wykonanych
us³ug transportu drogowego przez podmioty zarobkowe (bez transportu na
u¿ytek w³asny) w okresie 2000–2013, to uzyskuje siê wskaŸnik 33,1%. WskaŸnik
ten w 2000 r. wynosi³ zaledwie 13,5%, by w latach 2009–2011 przekroczyæ 50%.
Wysoka proporcja nak³adów na rozbudowê sieci drogowej do wartoœci produkcji realizowanej na tej sieci powinna mieæ przejœciowy (krótki) charakter, gdy¿
w przeciwnym razie oznacza³oby to, ¿e zarobkowy transport drogowy funkcjonuje w du¿ej mierze dziêki dop³atom zewnêtrznym, które nie s¹ uwzglêdniane
w stworzonej koncepcji kosztów zewnêtrznych.
Dane tabeli 10 opisuj¹ zjawisko bardzo nietypowe w polskiej gospodarce.
Rzadko bowiem w gospodarce zdarzaj¹ siê tak du¿e fluktuacje przep³ywów finansowych. Podczas gdy jeszcze w latach 2000–2003 wielkoœæ inwestycji drogowych kszta³towa³a siê na poziomie 5–6 mld PLN rocznie, to w latach 2004–2008
wzros³a do 7–17 mld PLN rocznie, a w latach 2009–2013 osi¹gnê³a poziom 31–43
mld PLN rocznie. Mo¿na zadaæ pytanie, czy te fluktuacje wielkoœci nak³adów
inwestycyjnych mia³y odzwierciedlenie we fluktuacjach fizycznej d³ugoœci sieci
drogowej? Tabela 11 daje zaskakuj¹co negatywn¹ odpowiedŸ na to pytanie.
Tabela 11 ka¿e te¿ postawiæ pytanie o rzetelnoœæ polskich statystyk dotycz¹cych d³ugoœci sieci drogowej. O ile mo¿na zrozumieæ zmniejszenie siê
w niektórych latach d³ugoœci konwencjonalnych dróg krajowych i pozamiejskich
dróg wojewódzkich w wyniku ich przebudowy w odcinki autostrad lub dróg
ekspresowych, o tyle ma³o wiarygodne s¹ du¿e fluktuacje rocznych zmian
d³ugoœci dróg miejskich i pozamiejskich dróg powiatowych oraz gminnych. Fluktuacje te s¹ zapewne skutkiem niestarannego sporz¹dzania statystyk, zw³aszcza
w odniesieniu do roku 2012. Bior¹c poprawkê na nietypowoœæ ewidencyjn¹
roku 2012, na podstawie tabeli 11 mo¿na stwierdziæ wzrostow¹ tendencjê œredniego wydatku inwestycyjnego na 1 km przyrostu sieci drogowej w kraju:
z oko³o 3–4 mln PLN do oko³o 7–8 mln PLN. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e na sumaryczny przyrost sieci drogowej w latach 2000–2013 o 37,3 tys. km w 62% sk³ada³y
siê pozamiejskie drogi gminne, œredni wydatek inwestycyjny, wynosz¹cy w cenach 2010 r. 7,2 mln PLN na 1 km, nale¿y uznaæ za doœæ wysoki.
W latach 2000–2013 nast¹pi³y du¿e zmiany w strukturze Ÿróde³ finansowania
drogowych inwestycji infrastrukturalnych. O ile w okresie 2000–2003 œrodki bud¿etu pañstwa pokrywa³y prawie 30% wydatków inwestycyjnych, to w latach
2007–2013 ich udzia³ obni¿y³ siê do 10–11%. Miêdzy tymi dwoma okresami obni¿y³a siê rola finansowania ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji JST: odpowiednio z 67% do 38–39%. Natomiast miêdzy tymi dwoma okresami wzros³a rola
œrodków finansowych UE z poni¿ej 4% do 28–29% i w drugim okresie pojawi³
siê nieistniej¹cy przedtem KFD z oko³o 22% pokrycia wydatków inwestycyjnych. Ten trend zmian nie jest jednak trwa³y, gdy¿ po 2020 r. finansowanie inwestycji drogowych ze œrodków UE ulegnie silnemu zmniejszeniu, a finansowa-
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nie przez KFD na wysokim poziomie za pomoc¹ obligacji nie jest mo¿liwe do
utrzymania.
Inwestycje infrastrukturalne w transporcie drogowym maj¹ pozytywny
wp³yw na jakoœæ funkcjonowania sektora drogowego, bowiem zapewniaj¹ poprawê bezpieczeñstwa, daj¹ oszczêdnoœci czasu, obni¿aj¹ jednostkowe zu¿ycie
paliw silnikowych. Trudno jednak udowodniæ tezê, ¿e inwestycje te przyczyniaj¹ siê do wzrostu iloœciowego sektora drogowego, gdy¿ sam wzrost potencja³u produkcyjnego niepoparty wzrostem popytu na drogowe us³ugi transportowe nie jest wystarczaj¹co silnym czynnikiem rozwojowym. Sieæ drogowa
s³u¿y zreszt¹ nie tylko produkcji us³ug transportu zarobkowego. S³u¿y ona tak¿e
potrzebom konsumpcyjnym mieszkañców (motoryzacji indywidualnej) i potrzebom instytucji publicznych. Potwierdzaj¹ to pomiary ruchu drogowego na sieci
dróg krajowych. Jeœli przeanalizowaæ strukturê pojazdów korzystaj¹cych z sieci
drogowej, opieraj¹c siê na wynikach generalnego pomiaru ruchu drogowego
w 2010 r., to okazuje siê, ¿e oko³o 70% stanowi³y samochody osobowe, 28,6% pojazdy ciê¿arowe, a 1,4% autobusy i ci¹gniki rolnicze36. G³ównym finalnym beneficjentem niezwykle kapita³och³onnych procesów inwestycyjnych na sieci dróg
publicznych jest wiêc spo³ecznoœæ posiadaczy samochodów osobowych.

5. Postêp techniczno-organizacyjny i innowacje
jako czynnik rozwoju transportu drogowego
Postêp techniczno-organizacyjny i innowacje produktowe oraz us³ugowe
nadal s¹ w transporcie drogowym mo¿liwe i po¿¹dane, mimo osi¹gniêcia skrajnej ju¿ dominacji tej ga³êzi w polskim systemie transportowym. Te pozytywne
zmiany s¹ potrzebne, by pobudziæ iloœciowy wzrost przewozów drogowych, ale
tak¿e poprawiæ sprawnoœæ energetyczn¹ i jakoœæ œrodowiskow¹ sektora. Zmiany
te obejmuj¹ zarówno prze³omowe technologie37, „rewolucje organizacyjne”38,
jak i drobne ewolucyjne usprawnienia eksploatacyjne mieszcz¹ce siê w japoñskiej koncepcji ci¹g³ego ulepszania Kaizen39. Kamieniami milowymi dotychcza36

37

38

39

Generalny Pomiar Ruchu Drogowego 2010. GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.5_Synteza_GPR_2010.pdf.
Prze³omowymi technologiami (ang. disruptive technologies lub breakthrough technologies) s¹ technologie przerywaj¹ce tok rozwoju jakiejœ bran¿y (w odró¿nieniu od technologii kontynuacyjnych),
przynosz¹ce zupe³nie odmienne wartoœci i mog¹ce ca³kowicie zmieniæ obraz rynku (np. telefonia
czy fotografia cyfrowa).
Zob. L.E. Greiner, Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review”, Reprint 98308, http://www.gertjanschop.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/evolution_and_revolution_greiner.pdf. Autor tego niezwykle czêsto cytowanego artyku³u zaproponowa³ model
rozwoju organizacji, w którym kluczow¹ rolê odgrywaj¹ cyklicznie przeplataj¹ce siê fazy rozwoju
ewolucyjnego i organizacyjnych rewolucji.
Kaizen to filozofia i praktyka ci¹g³ego ulepszania miejsca pracy, procesu pracy i ¿ycia codziennego. Zob.: A. Góralczyk, Kaizen w Polsce, http://ceo.cxo.pl/artykuly/46972/KAIZEN.w.Polsce.html.
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sowego rozwoju transportu drogowego by³y takie prze³omowe technologie, jak
zastosowanie ko³a zamiast p³óz i transportu jucznego, zamiana si³y zaprzêgowej
napêdem silnikowym, zamiana drogi gruntowej na nawierzchniê brukowan¹,
a potem asfaltow¹ lub betonow¹, uzupe³nianie lub zamiana paliw ropopochodnych do samochodów energi¹ alternatywn¹ (elektryczn¹, wodorow¹, solarn¹),
wdro¿enie inteligentnych systemów wspierania pracy kierowców. Rewolucje
organizacyjne w funkcjonowaniu transportu drogowego to wyodrêbnienie siê
w koñcu XVIII w. przedsiêbiorstw przewozowych z firm handlowych, oddzielenie siê w XX w. od drogowych funkcji przewozowych funkcji spedycyjnych i logistycznych, powstanie zrzeszeñ przewoŸników, powstanie systemów liberalnego
funkcjonowania rynków transportu drogowego. Trudno natomiast zidentyfikowaæ jakieœ kamienie milowe lub stworzyæ kategorie zmian w procesie ewolucyjnych usprawnieñ eksploatacyjnych w transporcie drogowym, gdy¿ jest ich bardzo
wiele, nie s¹ skrupulatnie dokumentowane i daj¹ zmiany jakoœciowe rozproszone i w niewielkiej skali.
Transport drogowy, obok transportu lotniczego, jest od dziesiêcioleci najwiêkszym transportowym poligonem przedsiêwziêæ innowacyjnych. Motorem
zmian innowacyjnych w tym sektorze jest chêæ eliminacji jego wad i trudnoœci
w funkcjonowaniu: nadmiernej energoch³onnoœci, niskiego bezpieczeñstwa, terenoch³onnoœci, chaotycznoœci ruchu, wysokiej uci¹¿liwoœci dla œrodowiska.
Motywem innowacji, oprócz przezwyciê¿ania obserwowanych wad transportu
samochodowego, jest chêæ poprawy jakoœci tego transportu przez wdra¿anie
rozwi¹zañ poprawiaj¹cych komfort, komplementarnoœæ z innymi œrodkami, elastycznoœæ u¿ytkowania. Pobudzane tymi czynnikami procesy innowacyjne s¹
obserwowane w transporcie drogowym wielu rozwiniêtych gospodarczo krajów, a tak¿e w Polsce. Jednak¿e wiod¹cymi kreatorami tych innowacji nie s¹
podmioty œwiadcz¹ce us³ugi transportu drogowego. G³ównymi twórcami nowych drogowych technologii i innowacji technicznych s¹ œwiatowe koncerny
motoryzacyjne, a przedsiêbiorstwa transportu drogowego s¹ de facto ich u¿ytkownikami. Podobnie jest z wprowadzaniem do eksploatacji nowej generacji paliw
silnikowych, które powstaj¹ dziêki wysi³kowi badawczemu zaplecza naukowo-technologicznego przemys³u petrochemicznego (rafineryjnego). Przedsiêbiorstwa transportu drogowego mog¹ odgrywaæ wiod¹c¹ rolê w kreowaniu
koncepcji nowych rodzajów us³ug transportowo-logistycznych i innowacji organizacyjnych.
Ogó³ polskich przedsiêbiorstw cechuje bardzo niski poziom innowacyjnoœci
i jest to szczególnie widoczne w przedsiêbiorstwach transportowych. Wed³ug
Community Innovation Survey 2010 w latach 2008–2010 œredni odsetek przedsiêbiorstw innowacyjnych w UE-28 wynosi³ 52,9%, najbardziej innowacyjne
by³y przedsiêbiorstwa niemieckie (79,3%), podczas gdy innowacyjnoœæ polskich
przedsiêbiorstw by³a na poziomie 28% i jedynie przedsiêbiorstwa bu³garskie
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by³y w mniejszym stopniu innowacyjne (27,1%)40. Polskie ma³e przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce od 10 do 49 osób charakteryzuj¹ siê najni¿sz¹ innowacyjnoœci¹ zarówno technologiczn¹ (10%), jak i nietechnologiczn¹ (12%). Aktywnoœæ
w dzia³alnoœci innowacyjnej jest domen¹ du¿ych przedsiêbiorstw, co warunkowane jest wiêkszym potencja³em ekonomicznym tych¿e podmiotów. W UE liderami innowacyjnoœci w grupie du¿ych przedsiêbiorstw s¹ firmy niemieckie
(94% z nich to innowatorzy), podczas gdy zbiorowoœæ polskich du¿ych firm jest
innowacyjna jedynie w 68%41. Innowacyjnoœæ przedsiêbiorstw transportowych
w UE jest œrednio ni¿sza (34,5%) ni¿ ogó³u przedsiêbiorstw. Spoœród 4181 badanych polskich przedsiêbiorstw transportowych do innowacyjnych Eurostat zaliczy³ jedynie 15,1%, przy czym w Polsce dominuj¹ innowacje organizacyjne
i marketingowe (61% ogó³u innowacji transportowych), podczas gdy œredni
unijny ich odsetek wynosi 42%.
Œledzenie zdarzeñ innowacyjnych w polskim transporcie drogowym przynosi informacje g³ównie ze sfery nowej generacji taboru drogowego, nowych technologii w budownictwie drogowym, oszczêdnego zu¿ycia paliw silnikowych
i inteligentnych systemów sterowania ruchem pojazdów drogowych. Bardzo
trudno znaleŸæ przypadki znacz¹cych dokonañ innowacyjnych przewoŸników
drogowych w postaci koncepcji nowatorskiego œwiadczenia us³ug przewozowych czy organizacji procesów drogowych na rynku transportowym.
Postêp techniczny i innowacje w polskim drogowym taborze przewozowym
nie s¹ wiod¹c¹ cech¹ jego rozwoju. Zmiany iloœciowe dominuj¹ nad zmianami
jakoœciowymi, a statystyki GUS nie pokazuj¹ ¿adnych danych o zmianach technologicznych i innowacyjnych. Zmiany jakoœciowe s¹ widoczne g³ównie w transporcie miêdzynarodowym, którego symptomem (zob. punkt 2 niniejszego
opracowania) jest wzrost w latach 2009–2013 odsetka taboru z atestem Euro 4
i Euro 5 z 24,0% do 58,8%. O jakoœci taboru w transporcie wewn¹trzkrajowym
œwiadczy jego œredni wiek: ponad 17 lat w przypadku samochodów ciê¿arowych i 20 lat w przypadku autobusów. Oznacza to, ¿e we flocie pojazdów drogowych eksploatowanych w przewozach wewn¹trzkrajowych jest znikomy odsetek pojazdów nowej generacji. Je¿eli takie pojazdy w ostatnich latach zaczê³y
siê pojawiaæ, to jest to zas³uga nielicznej grupy producentów tych pojazdów
i przewoŸników decyduj¹cych siê na ich zastosowanie, aby poprawiæ jakoœæ
us³ug.
40

41

Eurostat Innovation statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Innovation_statistics; Science, technology and innovation in Europe, 2013 edition, Eurostat Pocketbooks,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3930297/5969406/KS-GN-13-001-EN.PDF/f25fd4de-8698-461f970f-ce3608482f4a?version=1.0. Przedsiêbiorstwo innowacyjne to takie, które w badanym okresie
wprowadzi³o na rynek przynajmniej jedn¹ innowacjê produktow¹ lub procesow¹ (Innovation
core activities, Com.Reg. 1450/2004).
Œwit innowacyjnego spo³eczeñstwa. Trendy na najbli¿sze lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa
2013, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/15959.pdf.
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Postêp techniczny i innowacje w Polsce w zakresie taboru drogowego kreuj¹
nieliczne podmioty. Najbardziej znany jest Solaris, który produkuje autobusy
miejskie URBINO i turystyczne autokary miêdzymiastowe Vacanza (a tak¿e trolejbusy i tramwaje). Innowacyjnoœæ tego taboru jest widoczna w stosowanym
rodzaju napêdu (hybrydowy i elektryczny) i inteligentnym elektronicznym
wspomaganiu pracy kierowcy. Produkowany od 2006 r. autobus Solaris Urbino
18 Hybrid jest napêdzany na dwa sposoby: spalinowo oraz przez silniki elektryczne, dziêki czemu zu¿ywa do 30% mniej paliwa, wydzielaj¹c zarazem mniej
spalin ni¿ tradycyjne pojazdy. Produkowany od 2012 r. Solaris Urbino Electric
jest zaopatrzony w litowo-jonowe baterie, dziêki którym mo¿e przejechaæ na
jednym ³adowaniu z pasa¿erami na pok³adzie i w³¹czon¹ klimatyzacj¹ do 150 km,
a ca³kowity czas ³adowania baterii nie przekracza 1 godziny. Autobus ten jest
wyposa¿ony w najnowoczeœniejszy system napêdowy stosowany w Europie
i spe³nia najbardziej surowe normy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony œrodowiska. Bardzo wa¿n¹ zalet¹ ekonomiczn¹ hybrydowych autobusów Solaris
jest to, ¿e s¹ tañsze w eksploatacji ni¿ autobusy spalinowe, jednak¿e koszty produkcji autobusów elektrycznych s¹, jak dotychczas, blisko dwukrotnie wy¿sze
ni¿ w przypadku tych tradycyjnych42. Wiele polskich i zagranicznych miast
wprowadza coraz intensywniej do eksploatacji autobusy tej marki43. Naœladowc¹ firmy Solaris próbuje staæ siê spó³ka Ursus S.A., która we wspó³pracy
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Komunikacyjnym oraz Politechnik¹ Lubelsk¹,
przy wsparciu Urzêdu Miasta Lublin, przygotowuje siê do wdro¿enia do produkcji
innowacyjnego autobusu elektrycznego o zasiêgu do 200 km na jednym ³adowaniu44.
Innowacyjne samochody ciê¿arowe i ci¹gniki siod³owe mog¹ poprawiæ parametry ekonomiczne eksploatacji i uczyniæ je bardziej przyjaznymi dla œrodowiska. Innowacje polegaj¹ na zmianach w konstrukcji poprawiaj¹cych aerodynamikê (dziêki temu spalanie zmniejsza siê do 5%) oraz zmianê sposobu
przemieszczania ³adunku (np. przez zastosowanie „bocznych skrzyde³” wzd³u¿
dolnej czêœci pojazdu). Polscy przewoŸnicy zainteresowani wprowadzaniem
tego rodzaju innowacji s¹ skazani na wielkie zagraniczne koncerny motoryzacyjne, gdy¿ w kraju nie ma podobnych producentów, takich jak Solaris w przypadku autobusów. O nik³ym znaczeniu innowacyjnoœci w sferze taboru w strategiach dzia³ania polskich przewoŸników œwiadczy fakt, ¿e nawet w materia³ach
reklamowych i marketingowych tego rodzaju argument jest wykorzystywany
42

43

44

Ekologiczne autobusy z Polski podbij¹ Europê, http://www.experto24.pl/ochrona-srodowiska/
proces-inwestycyjny/ekologiczne-autobusy-z-polski-podbija-europe.html#.VJAUnSTxKHs.
Innowacyjne autobusy, http://iw.org.pl/pl/baza-wiedzy/odkrycia-naukowe-i-wynalazki/2162-innowacyjne-autobusy.
Ursus wyprodukuje innowacyjne autobusy elektryczne, http://drogi.inzynieria.com/cat/5/art/39862/
ursus-wyprodukuje-innowacyjne-autobusy-elektryczne.
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zdawkowo45. W reklamach dzia³alnoœci polskich przewoŸników pod pojêciem
„nowoczesny tabor samochodowy” najczêœciej kryje siê fabrycznie nowy tradycyjny zbiór ró¿nych typów pojazdów. Mimo to uda³o im siê osi¹gn¹æ w 2014 r.
pozycjê wiod¹c¹ w drogowych przewozach ³adunków w Unii Europejskiej.
Zdaniem L. Rafalskiego w polskim budownictwie drogowym w minionym
æwieræwieczu najbardziej znacz¹ce s¹ takie innowacje, jak: astyks grysowy
(1991), œrodki adhezyjne do mieszanek mineralno-asfaltowych (1993), betony
asfaltowe o wysokim module sztywnoœci (2002), nawierzchnie betonowe na drogach szybkiego ruchu (2003), bezszczelinowe nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem ci¹g³ym (2005), kompaktowa warstwa asfaltowa (2005)46. Motywacj¹ do zastosowania tych innowacji materia³owych jest wyd³u¿enie okresu ¿ycia
nawierzchni drogowych z dotychczasowych 20–30 lat do 40–50 lat i wiêksze ich
uodpornienie na deformacje i zniszczenia powodowane ruchem coraz ciê¿szych pojazdów. Powinno to zahamowaæ wzrost kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem i rehabilitacj¹ sieci drogowej. Praktyczne wdro¿enie znacz¹cych innowacji w tym zakresie realizuje w Polsce firma Strabag, która stosuje w dolnej
warstwie konstrukcji drogi specjalny asfalt o zwiêkszonej elastycznoœci, odpornoœci na zmêczenie oraz starzenie. Koncepcja nawierzchni d³ugowiecznej,
w przeciwieñstwie do nawierzchni tradycyjnej, zak³ada budowê elastycznej,
mniej sztywnej, ale wysoko odpornej na zmêczenie od cyklicznego obci¹¿enia
ruchem warstwy podbudowy47.
Inn¹ ciekaw¹ nowoœci¹ materia³ow¹ jest wykorzystanie do budowy dróg
substancji uzyskanych z recyklingu uci¹¿liwych odpadów. Przyk³adem jest
zastosowanie w 2013 r. lepiszcza gumowo-asfaltowego na doœwiadczalnym odcinku

45

46

47

O marginalnym znaczeniu innowacyjnoœci taboru ciê¿arowego w œwiadomoœci polskich przewoŸników œwiadcz¹ mierne wyniki wyszukiwania wpisów internetowych pod s³owami kluczowymi
typu „innowacyjne samochody ciê¿arowe”, „innowacyjny tabor samochodowy” czy nawet „nowoczesny tabor ciê¿arowy”. W katalogu firm ZMPD obejmuj¹cym oko³o 5000 podmiotów
szcz¹tkowe informacje o posiadanym taborze s¹ pogrupowane w sposób tradycyjny: autobusy
i autokary, ciê¿arowe zestawy uniwersalne, zestawy uniwersalne o podwy¿szonej pojemnoœci,
ch³odnie, cysterny do przewozu artyku³ów spo¿ywczych, cysterny do przewozu ³adunków
niebezpiecznych, pojazdy do przewozu ¿ywych zwierz¹t, pojazdy samowy³adowcze, tandemy o zwiêkszonej pojemnoœci, pojazdy do przewozu kontenerów, pojazdy do przewozów nienormatywnych, pojazdy do przewozu samochodów, zob.: http://katalog.zmpd.pl/katalog_firm_lista_ fe.php.
L. Rafalski, Innowacyjnoœæ w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, „Nowoczesne Budownictwo
In¿ynieryjne”, styczeñ–luty 2013.
Nawierzchnie d³ugowieczne na polskich drogach, Strabag, http://www.strabag.pl/databases/internet/_public/content.nsf/web/PL-STRABAGPL.PL-PRASA-2014-Nawierzchnie%20d%C5%82ugowieczne%20na%20polskich%20drogach oraz http://elektra-przeciwoblodzeniowe.informator-budownictwa.pl/p/17152-przewod-grzejny-elektra-tufftec.
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koo Pruszkowa48. W Polsce powstaj moliwoci stosowania znanej w innych
krajach o chodnym klimacie49 (oraz na stadionach pikarskich) technologii podgrzewania niebezpiecznych odcinków dróg i mostów. Przykadem jest produkt
TuffTec firmy Elektra50.
Innowacje w zakresie paliw silnikowych s transferowane do Polski gównie
z zagranicy, a nieliczne s przypadki wdraania rodzimych nowych technologii
wytwarzania paliw. Do obiecujcych nowoci paliwowych mona zaliczy:
oszczdne paliwa Shell FuelSave51, pomys firmy EkoBenz produkowania z CO2
benzyny syntetycznej i oleju napdowego (zsyntetyzowanego metanolu uzyskiwanego z wody i dwutlenku wgla przy udziale katalizatorów i gbokiego
promieniowania ultrafioletowego, a nastpnie separowanego i sprzganego do
wyszych wglowodorów, jakimi s benzyny i olej napdowy)52, ceramizery –
innowacyjne preparaty do regeneracji i zabezpieczania powierzchni tarcia podzespoów silników spalinowych i skrzy biegów. Nie zauwaa si w Polsce jeszcze
entuzjazmu do wdraania w transporcie ciarowym i autobusowym napdu
wodorowego, powodem jest brak warunkujcej powodzenie tej innowacji, rozwinitej na terenie caego kraju sieci stacji tankowania wodorowego.
Istotnym czynnikiem technologicznym wywoujcym zauwaalne zmiany jakociowe w funkcjonowaniu polskiego transportu drogowego s inteligentne
systemy transportowe (ITS), dzielce si na aplikacje suce poprawie pynnoci
i bezpieczestwa ruchu drogowego i na aplikacje suce zwikszaniu sprawnoci
zarzdzania przedsibiorstwami przewozowymi. Transport drogowy w Europie
nie doczeka si jeszcze takiego kompleksowego rozwizania, jak kolejowy
ERTMS, lotniczy SESAR czy morski VTS), a pojedyncze drogowe systemy ITS
buduje si lokalnie, zazwyczaj w duych miastach. Najwikszy europejski drogowy ITS powstaje w Polsce od 2013 r. wedug planu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Prace nad jego stworzeniem potrwaj siedem lat (do
2020 r.), a koszt przedsiwzicia wyniesie 700 mln PLN. System obejmie wszystkie
autostrady i trasy ekspresowe, a take niektóre odcinki pozostaych dróg krajo48

Innowacyjna konstrukcja nawierzchni drogowej z nowym lepiszczem modyfikowanym gum,
https://www.il.pw.edu.pl/index.php/7-aktualnoci/438-innowacyjna-konstrukcja-nawierzchni-drogowej-z-nowym-lepiszczem-modyfikowanym-gum%C4%85 oraz ttp://www.inzynier-budownictwa.
pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,zastosowanie_lepiszczy_gumowo-asfaltowych_do_nawierzchni_drogowych,6408.

49

Zob. np. Holandia testuje wiecce i podgrzewane drogi, http://wiadomosci.wp.pl/ kat,18032,title,
Holandia-testuje-swiecace-i-podgrzewane-drogi,wid,15235204,wiadomosc.html?ticaid=113fd3
oraz http://drogi.inzynieria.com/cat/5/art/34801/podgrzewane-i-swiecace-drogi.

50

Zob.: Przewody Grzejne ELEKTRA TuffTec™, http://www.elektra.eu/index_pl.php?level=5&dzial=
2_2_4_11.

51

Jak dziaaj paliwa Shell FuelSave, http://www.shell.pl/ products-services/on-the-road/fuels/shellfuelsave/about-shell-fuelsave.html.

52

Polscy naukowcy opracowali technologi produkcji paliwa z CO , http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polscy-naukowcy-opracowali-technologie-produkcji-paliwa-z-CO2-1985304.html.
2
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wych. Ma on zapewni moliwie najwiksz pynno ruchu, informowa o liczbie i rotacji pojazdów w miejscach obsugi podrónych (MOP) oraz wychwytywa pojazdy przecione. System ma informowa kierowców o sytuacji na drogach, a zarzdcom dróg da narzdzia pozwalajce wpywa na zachowania
kierowców w sytuacjach zbyt mocnego zagszczenia ruchu albo w razie niebezpieczestwa53.
Due ekonomiczne znaczenie maj inteligentne aplikacje suce usprawnianiu zarzdzania przedsibiorstwami transportu drogowego i dostarczaniu uytecznych informacji dla kierowców. Dziki tym aplikacjom moe ulec poprawie
wykorzystanie czasu pracy pojazdów i kierowców, zmniejszenie odsetka pustych
przebiegów, zwikszenie wykorzystania adownoci pojazdów, zmniejszenie
zuycia paliwa. Przykadem narzdzi informatycznych sucych tym celom jest
oprogramowanie firmy TimoCom, które uatwia prac zarówno zaadowcom,
przewonikom, jak i spedytorom. Dziki niemu mog oni bezproblemowo poszukiwa sprawdzonych kontrahentów, frachtów w caej Europie czy nawet staych zlece. Stosowanie zrónicowanych rozwiza informatycznych i telematycznych jest uzalenione od wielkoci przedsibiorstwa przewozowego. Due
firmy posuguj si technologiami pozwalajcymi na przesyanie wielu danych
oraz na szybkie ich przetwarzanie54.

6. Determinanty rynkowe i polityczne rozwoju transportu drogowego
W czasie zaama koniunktury gospodarczej i kryzysów finansowych uwidocznia si zaleno transportu i logistyki drogowej od uwarunkowa
zewntrznych sektora. W takich sytuacjach zgromadzony kapita rzeczowy, finansowy i ludzki okazuje si balastem, a nie czynnikiem rozwoju. Wahania te s
jednak neutralizowane przez struktur asortymentow, organizacyjn i przestrzenn wspóczesnej gospodarki. Struktura ta daje transportowi drogowemu
atut w postaci trwaoci popytu na jego usugi. Zapotrzebowanie na przewozy
drogowe rodzi si bowiem w miejscach i w czasie, w którym s atwo dostpne
realne moliwoci zaspokojenia popytu rodkami transportu drogowego. We
wspóczesnej produkcji rzeczowej i dystrybucji towarów jest wiele wyrobów,
które w naturalny sposób ci do transportu drogowego. O ile elektrownie czy
huty moe najsprawniej i najefektywniej zaopatrywa transport kolejowy lub
wodny, o tyle bez transportu drogowego nie do wyobraenia jest funkcjonowanie
budownictwa, detalicznej sieci handlowej, wikszoci usug, gospodarki komunalnej, instytucji publicznych i wielu innych sfer ycia gospodarczo-spoecznego.

53

D. Doboz, Budujemy inteligentne drogi, http://wyborcza.biz/Firma/ 1,101618,16724661,Budujemy_inteligentne_drogi.html.

54

P. Wielicki, Flota pod nadzorem, http://www.log24.pl/artykuly/flota-pod-nadzorem,3345.
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Polska gospodarka w latach 1950–1990 bya zdominowana przez górnictwo,
przemys ciki i rolnictwo, które rodziy popyt gównie na przewozy kolejowe.
Po 1990 r. struktura gospodarki zacza si zmienia w kierunku struktury typowej dla gospodarki postindustrialnej z dominacj usug i przemysów wysokiej
techniki. W latach 1995–2013 udzia usug w wytwarzaniu PKB w Polsce wzrós
stosunkowo nieznacznie, co na tle innych pastw UE obrazuje tabela 12. Do usug
ujtych w tabeli tej Eurostat zalicza: ca dziaalno poza rolnictwem, lenictwem,
ryboówstwem, przemysem i budownictwem.
Gdyby polska gospodarka miaa obecnie wyszy udzia sektora usug w tworzeniu PKB, zbliony do redniego wskanika dla caej UE (74%), popyt na usugi
transportowe adunków jeszcze bardziej ciyby do transportu drogowego. Jednake od 2005 r. analizowany wskanik w Polsce pozostaje na do ustabilizowanym poziomie okoo 64-65%, przy czym najszybciej ronie dziaalno usugowa
w sferze nauki i techniki (w latach 1995–2013 nastpi tu 8-krotny wzrost) oraz
w sferze usug finansowych i ubezpieczeniowych (w latach 1995–2013 nastpi tu
6-krotny wzrost), a najwolniej ronie dziaalno w rolnictwie i budownictwie
(w latach 1995–2013 wzrost by odpowiednio 1,8 i 3,1-krotny). Stagnacja zmian
w strukturze sektorowej polskiej gospodarki oznacza wic stabilizacj wielkoci
popytu na wewntrzkrajowe przewozy adunków. Nawet gdyby zwikszya si
dynamika wzrostu dziaalnoci usugowej, miaoby to niewielki wpyw na wielkoci popytu na drogowe przewozy adunków, gdy transportochonno
dziaalnoci usugowej (zwaszcza finansowej, naukowej, administracyjnej) jest
nieporównywalnie mniejsza ni transportochonno dziaalnoci rolniczej, przemysowej lub budowlanej.
Tabela 12. Udzia sektora usug w tworzeniu PKB w wybranych pastwach UE w latach
1995–2013
Udzia w %
Francja
Wielka Brytania
Dania
Belgia
Grecja
Cypr
Malta
Niemcy
Polska
Wgry
Luksemburg
UE-28

1995

2000

2005

2010

2013

72,6
68,2
71,7
70,1
68,0
70,9
69,8
66,6
56,5
61,0
76,7
67,9

74,7
72,3
70,9
71,5
72,2
75,3
69,3
68,4
64,0
61,7
80,1
69,9

77,1
75,8
73,2
74,9
75,4
74,9
75,7
69,9
64,6
64,1
82,2
71,7

79,3
77,8
76,9
76,7
79,8
79,3
78,2
69,0
64,1
65,9
86,6
73,1

79,4
79,0
77,2
77,9
79,8
84,5
81,4
69,0
64,9
65,1
87,5
73,6

ródo: Obliczenia wasne na podstawie EU-28 National Accounts by 10 branches – aggregates at current
prices, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=nama_nace10_c&lang=en.
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Dostpne statystyki polskie i europejskie pozwalaj ustali róda popytu na
drogowy transport adunków wedug sektorów produkujcych dane dobra. Dotychczas nie powstay statystyki tego popytu wedug ostatecznych konsumentów.
A przecie transport adunków, w odrónieniu od transportu pasaerskiego, jest
realizowany gównie midzy dwoma rónymi podmiotami (midzy producentami i konsumentami), a tylko cz potrzeb transportowych ma charakter wewntrzsektorowy. Na tym tle istnieje trudno metodologiczna w stworzeniu
przejrzystej uniwersalnej lub europejskiej klasyfikacji adunków. Wyrazem tej
trudnoci jest ewolucja klasyfikacji adunków w transporcie Unii Europejskiej:
w 1998 r. moc Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1172/98 wprowadzono mao przejrzyst i niespójn klasyfikacj skadajc si z 24 grup adunków, która w 2007 r.
zostaa moc Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1304/2007 zastpiona niewiele lepsz klasyfikacj skadajc si z 20 grup adunków (klasyfikacja NST 2007, która
zastpia klasyfikacj NST/R)55. Jeli, posugujc si klasyfikacj NST 2007, przeanalizowa struktur adunkow drogowej pracy przewozowej (w tkm) w Unii
Europejskiej (zob. tab. 13), to wyranie wida, e we wszystkich krajach gównym
klientem transportu drogowego jest szeroko pojty przemys (jako producent)
i sfera handlu (jako strona blisko zwizana z konsumentami), a zaskakujco may
jest udzia budownictwa, gównie z uwagi na krótkie odlegoci przewozów.
Niewielki jest w tej strukturze udzia adunków drogowych odbieranych przez
sfer usug publicznych (administracyjnych, komunalnych, finansowych, edukacyjnych), chocia trudno to ustali z uwagi na rozproszenie tych adunków w rónych grupach klasyfikacji NST 2007. W Polsce struktura ta nie odbiega zbytnio od
redniej (typowej) struktury w caej Unii Europejskiej, a gówn grup adunków
drogowych s produkty spoywcze, napoje i wyroby tytoniowe (14–15%). Spoycie tych produktów jest do ustabilizowane, co przekada si na stabilno popytu na ich przewozy drogowe. Due znaczenie na polskim rynku drogowym maj
adunki metalowe i maszyny (okoo 14–15%), ich rola w pracy przewozowej moe
jednak ulega wikszym fluktuacjom ni w przypadku produktów spoywczych.
Podobnie jest z produktami chemicznymi i innymi wyrobami niemetalowymi
stanowicymi w ostatnich latach okoo 18–20% drogowej pracy przewozowej.
Dane zawarte w tabeli 13 odnosz si do caej pracy przewozowej polskiego
transportu, obejmujcej zarówno przewozy adunków polskich, jak i obcych. Na
spor zbieno struktury adunkowej polskiego i unijnego transportu drogowego
ma wpyw due umidzynarodowienie przewozów: w 2013 r. na okoo 250 mld
tkm wykonanej pracy przewozowej skadao si 57% przewozów midzynarodowych, w tym ponad 17% przewozów kabotaowych i w cross-trade.
55

Wad tej klasyfikacji jest to, e s grupy adunków precyzyjnie okrelone (np. grupa 15 „listy
i paczki”) oraz grupy adunków okrelone bardzo ogólnie i zagregowane (np. grupa 18. „Towary
pogrupowane: zbiór rónych rodzajów towarów transportowanych razem” i grupa 19 „Towary,
których nie mona zdefiniowa” obok prawie identycznej grupy 20 „Inne towary gdzie indziej
niesklasyfikowane”).

8,0

03. Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor

5,9

20. Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

100,0
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0,5
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0,1

2,3

1,4
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8,3

9,6

2,5

9,8

1,1

14,9

6,8

1,5

7,8

2013

100,0

0,0

8,8

5,0

0,5

3,1

1,8

5,9

1,1

5,1

3,9

8,2

7,4

9,1

2,4

8,0

0,9

16,1

6,6

0,4

5,9

2008

100,0

0,0

0,3

9,8

2,2

2,9

2,5

5,7

1,1

4,7

3,0

7,5

8,7

8,5

2,8

7,0

0,7

17,2

9,1

0,3

6,3

2013

Niemcy

100,0

2,2

5,0

8,1

0,2

1,3

0,0

0,9

2,9

0,7

2,6

7,4

10,1

12,8

3,2

7,5

1,0

17,5

10,4

0,2

6,1

2008

100,0

1,8

5,9

8,1

0,4

1,2

0,0

1,8

1,7

0,3

2,2

5,7

8,8

11,7

3,9

7,0

1,2

19,9

10,4

0,3

7,7

2013

Belgia

100,0

2,2

3,7

8,0

0,3

2,0

1,5

3,2

2,3

3,6

3,8

7,6

9,3

7,2

3,0

7,2

1,2

15,5

8,6

0,6

9,2

2008

UE

100,0

2,2

1,5

10,2

0,8

2,2

2,0

3,7

1,7

3,7

3,2

7,1

8,0

7,0

2,8

6,9

1,1

17,1

7,4

0,6

10,8

2013

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie bazy danych Eurostat – zbiór „Annual road freight transport, by type of goods and type of transport (1000 t, Mio
Tkm), from 2008 onwards [road_go_ta_tg]”, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_tg&lang=en.

100,0

0,2

19. Towary niezdefiniowane

RAZEM

3,6

18. Zbiór ró¿nych rodzajów towarów transportowanych razem

0,8

15. Listy, paczki

1,9

1,1

14. Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

0,0

2,7

13. Meble

17. Towary przewo¿one w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych

5,2

12. Sprzêt transportowy

16. Wyposa¿enie i materia³y wykorzystywane w transporcie towarów

5,2

11. Maszyny i sprzêt

10,0

9,8

08. Produkty chemiczne, w³ókna sztuczne; paliwo j¹drowe
10,6

1,9

07. Koks i produkty rafinacji ropy naftowej

10. Wyroby metalowe gotowe (poza maszynami)

9,5

06. Drewno i wyroby z drewna oraz z korka, art. ze s³omy, papier

09. Inne niemetaliczne wyroby mineralne

1,4

05. Wyroby w³ókiennicze i odzie¿owe; skóra i produkty skórzane

13,7

1,6

02. Wêgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

04. Produkty spo¿ywcze, napoje i tytoñ

6,8

2008

Polska

01. Produkty rolnictwa, ³owiectwa i leœnictwa; ryby
i pozosta³e produkty rybo³ówstwa i rybactwa

Grupy ³adunków NST 2007

Tabela 13. Porównanie struktury ³adunkowej transportu drogowego w wybranych pañstwach UE w 2008 i 2013 r. (w % liczby tkm)
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Czynnikiem sprzyjajcym rozwojowi polskiego transportu drogowego po
2004 r., a zwaszcza po 2009 r., bya liberalizacja dostpu do rynków transportowych Unii Europejskiej. Gdyby Polska nie wstpia do Unii Europejskiej, popyt
na przewozy drogowe adunków w 2013 r. byby o okoo 15–16% niszy, gdy
polscy przewonicy mieliby ograniczone moliwoci wykonywania przewozów
kabotaowych i w cross-trade. Pokazuj to dane zawarte w tabeli 14.
Tabela 14. Ewolucja kierunkowa aktywnoci polskiego transportu drogowego adunków
w latach 1990–2013
Wyszczególnienie

1990

1995

2000

2005

2010

2013

1288

1073

983

1027

1348

1369

4

13

23

41

93

117

Przewozy w mln ton
przewozy wewntrzkrajowe(*)
eksport+import
kabota

0

1

1

2

15

22

cross-trade i tranzyt

0

1

1

9

35

45

1292

1087

1007

1080

1491

1553

RAZEM
Praca przewozowa w mld tkm
przewozy wewntrzkrajowe(*)

36,8

42,6

54,6

68,9

94,1

112,4

eksport+import

3,3

8,0

19,8

39,6

86,2

102,2

kabota

0,0

0,1

0,1

0,7

3,9

7,4

cross-trade i tranzyt
RAZEM

0,2

0,5

0,6

10,6

30,0

37,7

40,3

51,2

75,0

119,7

214,2

259,7

(*) przewozy wewntrzkrajowe obejmuj zarówno wielkoci wykazane w badaniu reprezentacyjnym GUS, jak i wielkoci nie objte tym badaniem, stanowice okoo 23-27% wielkoci ustalonej
w badaniu reprezentacyjnym
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Transport – wyniki dziaalnoci, GUS 1992–2014; Duy
Rocznik Statystyczny GUS 1991–2013 i innych róde statystycznych.

Dziki liberalizacji rynków transportu drogowego w Unii Europejskiej nastpio
rzeczywiste „uwspólnotowienie” tego rynku, co oznacza, e w wikszym ni przedtem stopniu w zaspokajaniu popytu na przewozy w poszczególnych pastwach
czonkowskich uczestnicz przewonicy zagraniczni. Nie ma jednak w tym zakresie
jednolitoci, gdy, przykadowo, przyjmowanie kabotau jest skoncentrowane
w kilku pastwach: w 39% na terenie Niemiec, w 28% na terenie Francji i w 6% na
terenie Woch56. Polska jest przykadem pastwa, które w tym zakresie skorzystao
najbardziej na akcesji, bowiem midzy rokiem 2003 a 2013 praca przewozowa w kabotau, cross-trade i tranzycie wzrosa 38-krotnie, podczas gdy wielko kabotau
obcego na obszarze Polski w tym czasie wzrosa niespena 4-krotnie (z 26 mln tkm
do 105 mln tkm). Rozwojowi polskiego sektora transportu drogowego towarzyszy
awans w rankingu konkurencyjnoci midzynarodowej, której wielko opisuje
56

Dane Eurostat – zbiór „Road cabotage transport by country in which cabotage takes place (1000 t;
1000 tkm) – as from 1999 (Regulation (EC) 1172/98) [road_go_ca_c]”.
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wskanik udziau polskich przewoników w rynku przewozów kabotaowych
UE-28, a który w latach 2003–2013 wzrós z 1,4% do 25%, przy czym 2/3 polskiego
kabotau jest wykonywane na terenie Niemiec.

7. Podsumowanie
Obiektywna ocena rozwoju polskiego transportu drogowego jest moliwa
tylko wówczas, gdy przeanalizuje si wszystkie aspekty, uwarunkowania i czynniki tego rozwoju. Analizy koncentrujce si tylko na efektach dziaalnoci transportu drogowego, a zwaszcza przesadne akcentowanie problemu kosztów
zewntrznych tego transportu, wypaczaj jego rzeczywisty obraz. Efekty dziaalnoci transportu drogowego maj usugowy charakter, s wic ulotne (wynika to
z jednoczesnoci produkcji i konsumpcji usug). Analiza tych efektów jest uyteczna naukowo i praktycznie, ale obejmuje jedynie kocow faz funkcjonowania transportu drogowego. Dla przedsibiorców i dla ogóu spoeczestwa trwa
warto uytkow ma potencja i jako systemu transportu drogowego, a zwaszcza jego zdolno do efektywnej i sprawnej obsugi transportowej kraju i jego
regionów oraz zdolno do rozwoju bez nadmiernego zewntrznego wsparcia
finansowego. Jest to jednak sektor do specyficzny, odmienny od przemysu,
budownictwa czy energetyki, bowiem jego potencja produkcyjny (infrastruktura) jest wspóuytkowany zarówno przez sfer produkcyjn (przewoników), jak
i przez sfer konsumpcyjn (motoryzacj indywidualn).
Transport drogowy w Polsce, po intensywnej modernizacji w cigu ostatnich
lat, sta si do nowoczesn i dobrze wyposaon technicznie sfer gospodarki.
Istnieje nawet wyrana nadwyka (rezerwa) potencjau w taborze zarówno ciarowym, jak i autobusowym, nie mówic o przekroczeniu domniemanego modelowego wskanika motoryzacji (ponad 500 samochodów osobowych na 1000
mieszkaców). Do stanu zadowalajcego zbliya si gsto i jako sieci drogowej zarówno krajowej, jak i lokalnej. Nie mona wic forsowa postulatów dalszego intensywnego inwestowania w majtek drogowy, gdy kraj potrzebuje
strategii wsparcia finansowego dla nowych technologii i innowacji w produkcji
zarówno dóbr, jak i usug. Przeznaczanie kolejnych dziesitków miliardów zotych na majtek drogowy wizaoby si z ryzykiem nieoptymalnego wyboru makroekonomicznego. Nadszed czas na nadrobienie w transporcie drogowym zaniedba i zalegoci w zakresie innowacji technologicznych i organizacyjnych,
koniecznych dla poprawy sprawnoci tej sfery gospodarczej i realnego zmniejszenia jej uciliwoci ekologicznej.
Lata 2000–2013 mona nazwa „zotym okresem” rozwoju transportu drogowego w Polsce. By to najszybszy rozwój w caej Unii Europejskiej. Stao si to
moliwe dziki procesom integracyjnym, kooperacyjnym i liberalizacyjnym, ale
przede wszystkim dziki uruchomieniu duych strumieni zewntrznego zasilania
finansowego tego sektora. Rezultatem tego rozwoju jest moliwo korzystania
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przez uytkowników z tanich i dobrych jakociowo usug transportu drogowego
w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Due znaczenie ma te fakt, e rozwój ten stworzy w Polsce miejsca pracy dla okoo 440 tys. pracowników bezporednio zaangaowanych w procesy przewozowe.
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CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT
OF POLISH ROAD TRANSPORT SECTOR
(Summary)
Road transport has dominated Polish transport sector over last decades. This article
explains the reasons for the road sector unprecedented growth between 1990 and 2013.
Firstly the statistical analysis of Polish road sector is conducted addressing its structure.
Then the underlying premises for sector growth like changes in economic structure,
industry innovations and demand dynamics are discussed in correspondence with general economic developments. Further the changes in the structure of road haulers are
discussed and phenomenon of rapid growth of small size transport companies explained.
Finally one of the most relevant factors of sector growth – its innovativeness both technical and organizational is detailed.
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1. Wprowadzenie
Idea zrównowa¿onego rozwoju jest wizj¹ postêpu ³¹cz¹cego rozwój gospodarczy, ochronê œrodowiska i sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, w efekcie czego podnosi
siê jakoœæ ¿ycia zarówno obecnych, jak i przysz³ych pokoleñ. Jej implementacji
powinny s³u¿yæ polityka i praktyka realizowana na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej dzia³alnoœci.
Jak wskazuje Komisja Europejska w dokumencie strategicznym Strategia Europa 2020 Wspólnotê czeka czas zmian. Kryzys zniweczy³ wyniki wielu lat, wynikaj¹ce z postêpu gospodarczego i spo³ecznego oraz ods³oni³ strukturalne s³aboœci europejskiej gospodarki. Jednoczeœnie tempo zmian przed jakimi stoi œwiat
jest bardzo szybkie, a d³ugofalowe problemy, takie jak globalizacja, rosn¹ce
zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie siê spo³eczeñstw, staj¹ siê
coraz bardziej nagl¹ce. U podstaw Strategii Europa 2020 zidentyfikowano trzy
priorytetowe obszary dzia³ania1:
– rozwój inteligentny tzn. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównowa¿ony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej
z zasobów, bardziej przyjaznej œrodowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzuj¹cej siê wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniaj¹cej spójnoœæ
gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹.

1

Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju
sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010 r., s. 5.
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Oceniaj¹c dotychczasowe dzia³ania w zakresie implementacji priorytetów
Strategii Europa 2020, nale¿y podkreœliæ, ¿e pomimo licznych pozytywnych zmian
obserwowanych w gospodarce europejskiej, w kilku dziedzinach utrzymuj¹ siê
tendencje sprzeczne z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. Do tych dziedzin nale¿y zaliczyæ transport.
Koncepcja zrównowa¿onego transportu jest odpowiedzi¹ na niepowodzenia
polityki transportowej drugiej po³owy XX w. Niezrównowa¿ony transport powoduje zanieczyszczenie œrodowiska, poch³ania ogromne iloœci energii, a wzrost
nak³adów inwestowanych w tê sferê nie poprawia w oczekiwanym stopniu poziomu jakoœci œwiadczonych us³ug. Warto wspomnieæ, ¿e rozwijaj¹ca siê gospodarka postindustrialna z jednej strony wymaga coraz wiêkszej mobilnoœci od
funkcjonuj¹cych w niej podmiotów, z drugiej strony – roœnie spo³eczna presja
na rzecz poprawy warunków ¿ycia.
Celem niniejszego artyku³u jest dokonanie przegl¹du efektów uzyskanych
w europejskim sektorze transportu w wyniku implementacji dzia³añ nakreœlonych
w europejskiej polityce transportowej odnoœnie do zrównowa¿enia procesów
rozwojowych w transporcie oraz wskazanie dzia³añ i instrumentów niezbêdnych w realizacji za³o¿eñ koncepcji zrównowa¿onego transportu.

2. Wyzwania stoj¹ce przed rozwojem sektora transportu
do roku 2050
Obecnie obowi¹zuj¹cym dokumentem strategicznym w zakresie kszta³towania
kierunków rozwoju sektora transportowego w UE jest Bia³a ksiêga z 28.03.2011 r.2
Nawi¹zuje ona do znowelizowanej strategii gospodarczej UE Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu z marca 2010 r.3 Celem za³o¿eñ znowelizowanej w 2011 r. Bia³ej ksiêgi jest
zmniejszenie uzale¿nienia UE od importu ropy, poprawa efektywnoœci sektora
oraz „odkarbonizowanie” transportu, tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ powodowanych przez transport o 60% do 2050 r. Tak wiêc priorytetem polityki
transportowej bêdzie d¹¿enie do zrównowa¿enia rozwoju transportu. Autorzy
obowi¹zuj¹cej polityki za³o¿yli, i¿ celem jest stworzenie systemu transportu zor2

3

Bia³a ksiêga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna,
Bruksela, 28.03.2011 r.
W Strategii Europa 2020 autorzy wskazuj¹ na potrzebê: 1) dba³oœci o to, by sieci transportowe i logistyczne umo¿liwia³y sektorowi przemys³u i us³ug w UE skuteczny dostêp do jednolitego rynku
i do rynków miêdzynarodowych; 2) zapewnienia wystarczaj¹cego finansowania podstawowej infrastruktury w takich obszarach, jak transport i energia nie tylko na potrzeby rozwoju gospodarki
poszczególnych krajów, ale równie¿ po to, aby móc w pe³ni uczestniczyæ w wewnêtrznym rynku
UE; 3) modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udzia³u w emisji zwi¹zków wêgla, co
przyczyni siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci. Zob. szerzej: Komunikat Komisji Europa 2020.
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ganizowanego z poszanowaniem zasady zrównowa¿onego rozwoju, zaspokajaj¹cego gospodarcze, spo³eczne i œrodowiskowe potrzeby spo³eczeñstwa oraz
sprzyjaj¹cego budowaniu zintegrowanego spo³eczeñstwa i ca³kowicie zintegrowanej i konkurencyjnej Europy4.
Wed³ug priorytetów ustalonych w polityce UE, redukcja 60% emisji GHG
w obszarze transportu (z w³¹czeniem lotnictwa miêdzynarodowego i miêdzynarodowego paliwa bunkrowego w transporcie morskim) ma byæ osi¹gniêta do
roku 2050. Dla transportu morskiego do roku 2050 za³o¿ono 40% redukcjê emisji z poziomu roku 2005. Dla sektorów nieujêtych w unijnym systemie handlu
uprawnieniami do emisji postawiono cel poœredni – 10% redukcja emisji w stosunku do wielkoœci w roku 2005 do osi¹gniêcia do 2020 r. Dzia³ania umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie za³o¿onych redukcji emisji kraje cz³onkowskie mia³y zaplanowaæ w swoich politykach krajowych.
Postawione w polityce zadanie nie jest proste. Wynika to z wielowymiarowoœci
i z³o¿onoœci wzajemnych relacji wystêpuj¹cych w samym sektorze transportu,
jak i w jego otoczeniu. Potwierdzaj¹ to doœwiadczenia zgromadzone od 1992 r.,
w tym ocena realizacji celów polityki transportowej z 2001 r., a tak¿e przeprowadzone analizy i prognozy przy formu³owaniu obecnej polityki5. Wszystko to sugeruje, ¿e œrodki przewidziane w dotychczasowych dzia³aniach nie wystarcz¹
do zapewnienia dalszej realizacji fundamentalnych celów polityki UE w sektorze transportu, w szczególnoœci do opanowania negatywnych skutków rozwoju
transportu dla œrodowiska i innych obszarów, przy jednoczesnym zapewnieniu
mobilnoœci jako najistotniejszego celu polityki transportowej.
Konieczne jest podjêcie wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê dzia³añ na wszystkich szczeblach administracji zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz dzia³añ ze strony samych obywateli i przemys³u. Europejska polityka w sprawie zrównowa¿onego transportu musi zatem bazowaæ na
szerszym zestawie narzêdzi umo¿liwiaj¹cym przejœcie na bardziej przyjazne dla
œrodowiska œrodki transportu tam, gdzie jest to wskazane, czyli zw³aszcza na
d³ugich dystansach, na obszarach miejskich oraz w zat³oczonych korytarzach.
Jednoczeœnie ka¿dy œrodek transportu musi zostaæ zoptymalizowany, bardziej
przyjazny dla œrodowiska, bezpieczny i efektywny pod k¹tem wykorzystania
energii. Wreszcie intermodalnoœæ i komodalnoœæ, tj. efektywne wykorzystywanie ró¿nych œrodków transportu samodzielnie i w po³¹czeniu z innymi, mo¿e
doprowadziæ do optymalnego i zrównowa¿onego wykorzystania zasobów naturalnych.
W tabeli 1 zestawiono wyzwania stoj¹ce przed dalszymi kierunkami rozwoju
sektora z uwzglêdnieniem skali oddzia³ywania, horyzontu czasowego i obszaru
równowa¿enia sektora.
4
5

Bia³a ksiêga: Plan utworzenia jednolitego…, s. 3.
G. De Ceuster i in., ASSESS Final Report, DG TREN, European Commission 2005, http://ec.europa.
eu/transport/evaluations/doc/2005_ten_t_assess.pdf [dostêp: 12.11.2014].
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Tabela 1. Wyzwania stoj¹ce przed dalszymi kierunkami rozwoju sektora transportu
w perspektywie do 2050 r.
Wyzwanie

Obszar
Skala
równowa¿enia oddzia³ywania

Horyzont
czasowy

Prawdopodobieñstwo
zaistnienia

Przeciwdzia³anie zmianom
klimatycznym

globalna

œredni/d³ugi
(2030/2050)

wysokie

Wyczerpywanie siê paliw
kopalnych i innych surowców
œrodowisko
naturalnych

globalna

œredni/d³ugi
(2020/2050)

wysokie

Obni¿enie jakoœci powietrza

globalna

krótki do 2020

wysokie

Pogarszaj¹cy siê klimat
akustyczny

globalna

krótki do 2020

wysokie

Nasilaj¹ce siê procesy urbani- œrodowisko/
zacji i rozlewania siê miast
spo³eczeñstwo

globalna

krótki do 2020

wysokie

Starzenie siê spo³eczeñstwa

europejska

œredni/d³ugi
2030/2050

wysokie

krótki/œredni
(2020/2030)

œrednie

Nasilenie migracji

spo³eczeñstwo/
globalna
gospodarka

Wzrastaj¹cy poziom
bezrobocia

europejska

krótki do 2020

œrednie

Nierównoœci w dystrybucji
dochodu i rozwarstwienie
spo³eczeñstwa

globalna

krótki do 2020

œrednie

globalna

krótki do 2020

niskie

Poziom indywidualizmu
w spo³eczeñstwie

globalna

krótki do 2020

œrednie

Dyfuzja ICT i innowacji
technologicznych

globalna

krótki do 2020

wysokie

globalna

krótki do 2020

wysokie

D³ug publiczny i prywatny

globalna

krótki/œredni
2020/2030

wysokie

Trzecia rewolucja przemys³owa gospodarka

globalna

œredni 2030

œrednie

europejska

krótki/œredni
2020/2030

wysokie

Obni¿aj¹cy siê poziom
bezpieczeñstwa

Nasilaj¹cy siê proces
globalizacji i outsoursingu

Budowanie strefy euro

spo³eczeñstwo

gospodarka/
spo³eczeñstwo

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie J. Kiel, H. Maurer, F. Fermi, D. Fiorello, M. Krail, Future
challenges for European transport policy – Assessment of the implications of future challenges for transport policy,
Deliverable D3.1 of ASSIST (Assessing the social and economic impacts of past and future sustainable
transport policy in Europe), Project co-funded by European Commission 7th RTD Programme,
Fraunhofer-ISI, Karlsruhe 2013.

Zestawione w tabeli 1 wyzwania nie wyczerpuj¹ problemów stoj¹cych przed
dalszym rozwojem transportu. Zosta³y wybrane jako istotne do prowadzonej
analizy. Pozosta³e zagro¿enia, takie jak np.: trzêsienia ziemi, erupcje wulkanów,
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konflikty geopolityczne, nielegalny handel i przestêpczoœæ zorganizowana czy
odradzaj¹cy siê nacjonalizm oraz wiele innych maj¹ wp³yw na kierunki rozwoju sektora, jednak trudno je jednoznacznie okreœliæ, a tym bardziej uj¹æ w wymierny sposób6. Czêsto s¹ one w sposób poœredni w³¹czane do czynników ujêtych w tabeli 1. W przypadku np. wzrostu tempa ¿ycia w spo³eczeñstwie czy te¿
transnacjonalizacji ¿ycia spo³ecznego czynniki te s¹ œciœle powi¹zane z globalizacj¹, natomiast panika wynikaj¹ca z braku informacji, bêd¹ca nastêpstwem
awarii Internetu czy telefonii mobilnej, najczêœciej ujmowana jest w wyzwaniu
– poziom bezpieczeñstwa.
Na uwagê zas³uguje równie czynnik okreœlony w tabeli 1 jako trzecia rewolucja przemys³owa. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wspó³czeœnie nastêpuje scalanie siê
technologii zwi¹zanych z Internetem oraz z odnawialnymi Ÿród³ami energii.
Tworzy to infrastrukturê dla trzeciej rewolucji przemys³owej (TRP), która zmieni
sposób dystrybucji energii w XXI w. Ka¿da zmiana jest oparta na pewnych podstawach. Idea TRP oparta jest na 5 takich filarach, ¿e ka¿dy z nich mo¿e funkcjonowaæ jedynie we wspó³pracy z pozosta³ymi. Filarami TRP s¹: 1) przejœcie do
energii ze Ÿróde³ odnawialnych; 2) wyposa¿enie budynków na wszystkich kontynentach w mikroinstalacje umo¿liwiaj¹ce pobieranie odnawialnej energii „na
miejscu”; 3) rozmieszczenie w ka¿dym budynku i w ca³ej infrastrukturze energetycznej urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych magazynowanie wygenerowanej, odnawialnej energii, np. pod postaci¹ wodoru; 4) wykorzystanie technologii internetowej
do przetransformowania sieci energetycznych na wszystkich kontynentach
w „energetyczny Internet”; 5) przekszta³cenie œrodków transportowych w pojazdy na pr¹d lub baterie, mog¹ce kupowaæ i sprzedawaæ „zielon¹” energiê ze
smart grid. Synergia pomiêdzy wymienionymi fundamentami mo¿e stworzyæ
nowy ekonomiczny paradygmat, który przetransformuje œwiat7.
Poszczególne wyzwania ró¿ni¹ siê zarówno skal¹ czasow¹, jak i prawdopodobieñstwem zaistnienia. W dzia³aniach europejskiej polityki transportowej
szczególna uwaga powinna zostaæ zwrócona na te wyzwania, które s¹ najbardziej prawdopodobne. Jeœli chodzi o horyzont czasowy, to istotne jest projektowanie dzia³añ w d³ugim horyzoncie czasowym. Wiele z wyzwañ stoj¹cych
przed transportem powinno byæ programowane w d³ugiej perspektywie z uwagi na wielowymiarowoœæ i wzajemne powi¹zania wystêpuj¹ce we wszystkich
obszarach zrównowa¿onego rozwoju.
W tabeli 2 przedstawiono wzajemne interakcje oraz istotnoœæ dzia³añ w obszarze transportu prowadz¹cych do pokonania zidentyfikowanych wyzwañ.

6

7

Szersz¹ analizê pozosta³ych czynników mo¿na znaleŸæ w: R. Watson, Future files. A brief history of
the next 50 years, Nicholas Brealey Publishing, London 2010.
Zob. szerzej: J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemys³owa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
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Analizuj¹c wzajemne relacje zidentyfikowanych wyzwañ i podejmowanych
dzia³añ oraz implikacji dla sektora transportu, mo¿na wysun¹æ kilka istotnych
wniosków:
1) istnieje potrzeba implementacji efektywnych instrumentów wspieraj¹cych
badania nad popraw¹ efektywnoœci transportu;
2) w programowaniu rozwoju sektora nale¿y wzi¹æ pod uwagê nasilaj¹ce siê
ekstremalne zjawiska pogodowe, które mog¹ zmieniæ kierunki handlu oraz
warunki u¿ytkowania infrastruktury transportowej;
3) konieczne jest podjêcie dzia³añ w kierunku zmiany potrzeb i zachowañ
komunikacyjnych spo³eczeñstwa;
4) istotne jest promowanie badañ nad paliwami alternatywnymi oraz poprawa
efektywnoœci energetycznej pojazdów;
5) konieczne jest podjêcie wspólnych dzia³añ nad popraw¹ bezpieczeñstwa
energetycznego transportu, zw³aszcza w kwestii dywersyfikacji dostaw;
6) konieczne jest uzupe³nienie dotychczasowych instrumentów europejskiej
polityki transportowej o innowacyjne rozwi¹zania w zakresie zarz¹dzania
ruchem, zw³aszcza na terenach miejskich;
7) nale¿y po³o¿yæ nacisk na szersze wykorzystanie instrumentów z zakresu
planowania przestrzennego w rozwi¹zywaniu wyzwañ wynikaj¹cych z rozlewania siê miast;
8) konieczne jest uwzglêdnienie w planowaniu transportu publicznego potrzeb
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa i dostosowanie infrastruktury transportowej
w tym obszarze;
9) istnieje potrzeba podjêcia dzia³añ adaptacyjnych w sektorze do efektów nasilaj¹cych siê zmian klimatycznych g³ównie w obszarach nadmorskich i infrastruktury portowej oraz we wszystkich ga³êziach w zakresie warunków
bezpieczeñstwa;
10) konieczne jest podjêcie dodatkowych dzia³añ w zakresie wspierania pojazdów z alternatywnym napêdem;
11) nale¿y podj¹æ kroki w zakresie ³agodzenia zjawiska kongestii, szczególnie
na terenach miejskich przez wprowadzenie dedykowanych instrumentów
ekonomicznych oraz odpowiedniej polityki parkingowej i organizacji ruchu
w centrach miast;
12) niezbêdne jest wykorzystanie rozwi¹zañ ICT do poprawy efektywnoœci transportu, usprawnieñ w zarz¹dzaniu ruchem, poprawy jakoœci us³ug transportowych, dostarczenia u¿ytkownikom pe³nej i bezpoœredniej informacji dotycz¹cej podró¿y, co u³atwi jej zaplanowanie i w efekcie mo¿ne prowadziæ
do optymalizacji popytu na transport.
Poni¿ej krótko zostan¹ scharakteryzowane wyzwania wobec przysz³ego rozwoju transportu w trzech g³ównych obszarach: œrodowisko, spo³eczeñstwo i gospodarka. Uwaga zostanie zwrócona przede wszystkim na wzajemne interakcje
konkretnych wyzwañ i sektora transportowego.
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Jeœli chodzi o zmiany klimatyczne, to sektor transportu jest jednym z g³ównych emitentów CO2. W latach 1990–2012 emisja CO2 w gospodarce spad³a o blisko 13% z 4615 do 3995 mln ton. W tym samym okresie wielkoœæ emisji w transporcie wzros³a z 948 do 1160 mln ton, czyli o ponad 22%. Równie¿ udzia³
transportu w ca³kowitej emisji w badanym okresie wzrós³ z 20,5 do 29%8. Jest to
niepokoj¹ce, zw³aszcza gdy weŸmie siê pod uwagê podejmowane dotychczas
dzia³ania w sektorze transportu. Na rysunku 1 przedstawiono tendencje wzrostu emisji CO2 w poszczególnych ga³êziach transportu dla UE-28.
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Rysunek 1. Dynamika emisji gazów cieplarnianych w UE-28 wed³ug ga³êzi transportu
w latach 1990–2012 (rok 1990 = 1)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport in figures….

Na rysunku 1 widaæ wyraŸnie wzrost emisji w badanym okresie w trzech
ga³êziach transportu: lotniczym, morskim i drogowym (odpowiednio 79%, 17%
i 23%). W pozosta³ych ga³êziach wielkoœæ emisji pozostaje na podobnym poziomie, natomiast w przypadku transportu kolejowego widaæ zdecydowan¹ poprawê – spadek o 46% w porównaniu do roku 1990. Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e pomimo
redukcji emisji w ostatnim badanym roku praktycznie we wszystkich ga³êziach
transportu, udzia³ transportu jako sektora w ca³kowitej emisji stale roœnie.
Podejmowane dzia³ania przynosz¹ pozytywne zmiany, natomiast tempo
tych efektów jest niewystarczaj¹ce. Od roku 2008 widaæ tendencjê malej¹c¹
w wielkoœci emisji. Porównuj¹c lata 2008 i 2012, odnotowaæ mo¿na spadek wielkoœci emisji na poziomie 3,3%.
8

EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2014, European Union, Brussels 2014.
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Analizuj¹c dane ga³êziowo, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy udzia³ w zmniejszeniu emisji mia³ transport drogowy 3,6%, podczas gdy lotnictwo tylko 1,3%.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e dotychczasowe trendy w wielkoœci emisji z transportu spowodowa³y, ¿e aby osi¹gn¹æ cel zak³adany w Bia³ej ksiêdze z 2011 r. nale¿y
zmniejszyæ ca³kowit¹ emisjê GHG pochodz¹cych z transportu a¿ o 67% do 2050 r.9
Na rysunku 2 przedstawiono zmianê struktury udzia³u poszczególnych ga³êzi
transportu w emisji CO2 w badanym okresie 1990–2012.
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Rysunek 2. Struktura ga³êziowa emisji CO w latach 1990 i 2012 w UE-28
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport in figures…

Z analizy rysunku 2 wynika, ¿e w 2012 r. struktura ga³êziowa emisji uleg³a
niewielkim zmianom. Spad³ udzia³ transportu drogowego o 3% oraz transportu
kolejowego o 1%, natomiast wzrós³ udzia³ lotnictwa cywilnego o 4%. Partycypacja transportu morskiego w strukturze emisji pozosta³a na niezmienionym poziomie. Struktura ga³êziowa emisji pokazuje obszary, w których nale¿y podj¹æ
dodatkowe dzia³ania maj¹ce zahamowaæ niekorzystne tendencje w transporcie.
Oprócz emisji GHGs transport odpowiada za zanieczyszczenia szeregiem
równie uci¹¿liwych dla zdrowia cz³owieka, ale te¿ i dla gospodarki substancji
chemicznych. Do tych zanieczyszczeñ nale¿¹ takie zwi¹zki, jak: dwutlenek siarki,
tlenki azotu, cz¹stki stale (PM2,5 i PM10), tlenek wêgla, o³ów czy benzen. Analizuj¹c dane opublikowane w ostatnim raporcie TERM 2014, mo¿na zauwa¿yæ
malej¹cy trend, jeœli chodzi o wielkoœæ emisji. W 2012 r. w porównaniu do roku
poprzedniego odnotowano œredni spadek polutantów na poziomie 7%, w tym

9

Focusing on environmental pressures from long-distance transport, TERM 2014: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report no 7/2014, Copenhagen 2014, s. 18.
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dla NOx – 6%, SO2 – 7%, w przypadków py³u zawieszonego PM2,5 – 6% i PM10 –
7%10. Jedynie w transporcie lotniczym utrzymuje siê tendencja wzrostowa.
W 2012 r. nast¹pi³ wzrost emisji NH3 na poziomie 7% i SOx a¿ o 9% w porównaniu z 2011 r. Jeœli odnieœæ te wielkoœci do roku 1990, to okazuje siê, ¿e sytuacja
wygl¹da optymistycznie. Uda³o siê zredukowaæ emisje transportu w przypadku
CO i NMVOC a¿ o 81%, SOx – o 26%, NOx – o 33%, a py³u zawieszonego PM2,5
i PM10 odpowiednio o 18% i 23%. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e o ile znaczne redukcje uda³o siê osi¹gn¹æ w transporcie drogowym, o tyle lotnictwo i ¿egluga
morsk¹ s¹ to dwie ga³êzie, w których wzrost emisji SOx i NOx znacznie obni¿y³
efekt uzyskany dla ca³ego sektora transportu11.
Wysoki udzia³ transportu w emisjach jest bezpoœrednio zwi¹zany z konsumpcj¹ energii. Transport odpowiada za oko³o jedn¹ trzeci¹ ca³kowitego koñcowego zu¿ycia energii w pañstwach cz³onkowskich. Zgodnie z najnowszymi
danymi Komisji Europejskiej zu¿ycie energii w krajach Unii Europejskiej
kszta³tuje siê na poziomie 1104,5 mln toe (ton oleju ekwiwalentnego), z czego na
sektor transportu przypada 31,8%. Jest to najwiêkszy udzia³ wœród odbiorców,
do których zalicza siê ponadto gospodarstwa domowe (26%), przemys³ (25,6%),
us³ugi (13,5%) oraz rolnictwo i inne (blisko 3%)12. Na rysunku 3 przedstawiono
udzia³ transportu w koñcowym zu¿yciu energii w poszczególnych krajach
cz³onkowskich UE.
Jak przedstawiono na rysunku 3, transport jest sektorem odgrywaj¹cym
znacz¹c¹ rolê w zu¿yciu energii we wszystkich krajach UE. Wœród czterech
pañstw – g³ównych odbiorców energii, najwiêcej w transporcie zu¿ywa siê energii
we W³oszech (od 39,4 Mtoe), we Francji (50,3 Mtoe), w Wielkiej Brytanii (50,1 Mtoe)
i w Niemczech (do 61,5 Mtoe). Oznacza to, ¿e w trzech z wymienionych wy¿ej
krajów, bêd¹cych najwiêkszymi odbiorcami energii, udzia³ sektora transportu
jest wy¿szy ni¿ œrednio w Unii Europejskiej (œrednio wskaŸnik ten kszta³tuje siê
na poziomie 32%). W Polsce sektor transportu odpowiedzialny jest za zu¿ycie
27% ogó³u energii.
Z punktu widzenia prowadzonej analizy istotna jest struktura paliw wykorzystywanych w transporcie. W tabeli 3 przedstawiono tê strukturê w krajach
cz³onkowskich UE w roku 2012.
Jak widaæ z danych zestawionych w tabeli 3, najwiêkszy udzia³ ma olej napêdowy – 66%, podczas gdy benzyna stanowi 29%, a biopaliwa 5%. Struktura paliw kszta³tuje siê ró¿nie w poszczególnych krajach. W 13 krajach cz³onkowskich
udzia³ benzyny jest wy¿szy od œredniej UE-28 i waha siê w przedziale od 30%
w Republice Czeskiej do 57% na Cyprze i 61% w Grecji. Natomiast najni¿szy

10
11

12

Ibidem, s. 19.
The contribution of transport to air quality, TERM 2012: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe, EEA Report no. 10/2012, Copenhagen 2012, s. 42.
EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2014, European Union 2014.
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udzia³ benzyny odnotowano w Belgii – 14%, Luksemburgu – 16% i 18% w Hiszpanii, Francji i Litwie. Jeœli chodzi o olej napêdowy, to dominuje on w strukturze
takich krajów, jak: Belgia, Luksemburg i Litwa. Natomiast udzia³ biopaliw w bilansie energetycznym transportu waha siê w przedziale 0,5–7,7% przy œredniej
dla UE-28 na poziomie 5%. Z danych KE wynika, ¿e nie wszystkie pañstwa
cz³onkowskie rozwinê³y rynek biopaliw, w UE przewa¿aj¹ca czêœæ ich produkcji
i zu¿ycia przypada na szeœæ pañstw cz³onkowskich: Francjê (19%), Niemcy
(20%), W³ochy (9%), Hiszpaniê (14%) oraz Polskê i Wielk¹ Brytaniê po 6%
udzia³u w rynku. W 2010 r. Eurostat og³osi³, ¿e 1,4% (177 ktoe) ca³ej iloœci zu¿ywanych w UE biopaliw wyprodukowano z odpadów, pozosta³oœci, nie¿ywnoœciowego materia³u celulozowego i materia³u lignocelulozowego13.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Transport in figures…
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Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat postêpów w dziedzinie energii odnawialnej…, s. 12.
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* NREAP – National Renewable Energy Action Plans – Krajowy Plan Dzia³ania w Zakresie Energii ze róde³ Odnawialnych
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W tabeli 3 zestawiono cele za³o¿one w Krajowych Planach Dzia³añ w zakresie Energii ze róde³ Odnawialnych (NREAP) oraz rzeczywiste efekty wdra¿ania planu14. Jak wynika z danych, w oœmiu przypadkach mamy sytuacjê bardzo
optymistyczn¹, bo albo cel zosta³ osi¹gniêty, a w niektórych przepadkach nawet
przekroczony, w kolejnych oœmiu krajach by³o blisko do osi¹gniêcia za³o¿onych
udzia³ów w zu¿yciu odnawialnych Ÿróde³ energii, natomiast pozosta³e osiem
krajów nie osi¹gnê³o zaplanowanych wielkoœci. Najgorzej sytuacja wygl¹da w Estonii, Danii i Bu³garii, natomiast w Austrii uzyskano przekroczenie celu o ponad
1%, w Finlandii – o 1,7%, Niemczech – o 1,5%, Rumunii – o 1,8% i Szwecji –
o ponad 1,5%.
Kluczowym elementem monitorowania rozwoju rynku biopaliw s¹ informacje
o pochodzeniu paliw. W 2010 r. 60% zu¿ywanych w UE surowców dla biodiesla
wyprodukowano na terytorium Unii Europejskiej. Najwiêkszym eksporterem
biodiesla do pañstw UE by³a Argentyna. Wiêkszoœæ – oko³o 80% – zu¿ywanego
w UE surowca do produkcji bioetanolu przeznaczonego do celów transportu
wyprodukowano w Unii Europejskiej, podczas gdy najwiêkszy udzia³ w imporcie mia³a Brazylia i Stany Zjednoczone.

3. Przegl¹d efektów uzyskanych w wyniku implementacji
dzia³añ polityki transportowej
Analizuj¹c postêp w realizacji celów nakreœlonych w polityce transportowej,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niestety, ale nie jest mo¿liwa pe³na ocena osi¹gniêtych efektów. Wynika to z braku danych do oceny oraz ze skomplikowanego charakteru
interakcji powstaj¹cych wskutek podejmowanych dzia³añ. Czêœæ z tych efektów bêdzie mog³a byæ oceniona w przysz³oœci. Tabela 4 przedstawia postêpy poczynione w ramach realizacji za³o¿eñ europejskiej polityki transportowej.

4. Uzasadnienie koniecznoœci podjêcia dalszych dzia³añ
w kierunku zrównowa¿enia transportu
Z danych Europejskiej Agencji Ochrony Œrodowiska (EEA) wynika, ¿e
w ci¹gu ostatniej dekady temperatura powierzchni gruntów w Europie wynosi³a œrednio o 1,3°C wiêcej ni¿ przed epok¹ przemys³ow¹. Oznacza to, ¿e wzrost
temperatury w Europie nastêpuje szybciej ni¿ œrednio na œwiecie. Efektem takiego stanu rzeczy jest miêdzy innymi wzrost i czêstotliwoœæ ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak: czêstsze fale upa³ów, ulewy, po¿ary lasów i susze
14

Plany krajowe dostêpne s¹ na stronie KE, http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_
en.htm [dostêp: 12.12.2014].
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w Europie Po³udniowej i Œrodkowej. Przewiduje siê wiêksze opady atmosferyczne i powodzie w pó³nocnej i w pó³nocno-wschodniej Europie oraz wiêksze ryzyko wystêpowania powodzi i erozji obszarów przybrze¿nych15.
Jak wspomniano w strategii UE w zakresie przystosowania siê do zmiany klimatu, zagro¿enia wynikaj¹ce ze zmiany klimatu ró¿ni¹ siê w poszczególnych
krajach cz³onkowskich UE w zale¿noœci od warunków spo³eczno-ekonomicznych, geograficznych i klimatycznych. Wszystkie kraje UE s¹ nara¿one na zmianê klimatu, niemniej jednak niektóre regiony s¹ zagro¿one bardziej ni¿ inne.
Szczególnie zagro¿one s¹: basen Morza Œródziemnego, obszary górskie, gêsto
zaludnione tereny zalewowe, strefy przybrze¿ne, regiony najbardziej oddalone16. Szacuje siê, ¿e minimalne koszty nieprzystosowania siê do zmiany klimatu
wynios¹ od 100 mld EUR rocznie w 2020 r. do 250 mld EUR w roku 2050 dla UE
jako ca³oœci17. Pomiêdzy rokiem 1980 a 2011 bezpoœrednie straty gospodarcze
w UE zwi¹zane z powodziami wynios³y ponad 90 mld EUR. Kwota ta wzroœnie,
poniewa¿ roczny koszt szkód powsta³ych na skutek powodzi rzecznych szacuje
siê na 20 mld EUR do 2020 r. i 46 mld EUR do 2050 r.
Powszechnie znana jest rola jak¹ transport odgrywa w rozwoju spo³eczno-gospodarczym18. Nie budzi w¹tpliwoœci stwierdzenie, ¿e jest on niezbêdny do
prawid³owego funkcjonowania gospodarki. Gdy przep³yw osób, towarów
i us³ug jest utrudniony, koszty poœrednie dla gospodarki mog¹ byæ wielokrotnie
wy¿sze ni¿ koszty bezpoœrednie uszkodzonej infrastruktury transportowej. Pomimo tych zagro¿eñ decydenci przy programowaniu dzia³añ na najbli¿sze
35 lat poœwiêcili dostosowaniu systemu transportu do skutków zmian klimatu,
jak do tej pory, stosunkowo niewiele uwagi. Wiele przyk³adów potwierdza powy¿sze stwierdzenie. Wystarczy siêgn¹æ do nieodleg³ej przesz³oœci.
Gdy w lecie 2013 r. powodzie uszkodzi³y g³ówny most kolejowy przez rzekê
£abê w Niemczech, zak³ócona zosta³a ³¹cznoœæ kolejowa z/do Berlina via Hanower, w tym równie¿ kursowanie poci¹gów du¿ych prêdkoœci z Berlina do Frankfurtu, Kolonii i Düsseldorfu. Równie¿ pojawiaj¹ce siê burze mog¹ spowodowaæ
zak³ócenia w dzia³alnoœci operacyjnej transportu. Taka sytuacja mia³a miejsce
w lutym 2014 r., kiedy przybrze¿na, po³udniowo-zachodnia czêœæ g³ównej linii
kolejowej zosta³a zniszczona w Dawlish (Wielka Brytania). Ta czêœæ sieci kolejowej zosta³a odciêta od reszty kraju na blisko dwa miesi¹ce. Ponadto rosn¹ce
temperatury i nawracaj¹ce fale upa³ów mog¹ spowodowaæ w transporcie liczne
problemy zarówno dotycz¹ce infrastruktury, np. wygiêcia szyn kolejowych czy
15
16

17
18

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, Raport EEA 2012, nr 12, s. 89–111.
Szczegó³owa analiza w: Adaptation of transport to climate change in Europe Challenges and options across transport modes and stakeholders, Raport EEA 2014, no 8.
Climate change, impacts..., s. 119.
Szeroko ten wp³yw omówiony zosta³ w rozdziale 4 w publikacji B. Paw³owska, Zrównowa¿ony rozwój transportu na tle wspó³czesnych procesów spo³eczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2013.
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uszkodzenia nawierzchni drogowej, jak i wzrost dyskomfortu pasa¿erów podczas oczekiwania na podró¿ lub w trakcie samej podró¿y. Podnoszenie siê poziomu mórz mo¿e zagroziæ infrastrukturze portowej i utrudniæ prowadzenie
dzia³alnoœci w transporcie morskim.
Zmiany klimatyczne mog¹ równie¿ wp³ywaæ poœrednio na transport. Na
przyk³ad ich skutkiem mo¿e byæ zmiana kierunków podró¿y turystycznych lub
wielkoœæ i struktura produkcji rolnej. To z kolei ma istotny wp³yw na popyt na
transport. Oczywiœcie wp³yw zmian klimatycznych mo¿na te¿ oceniæ pozytywnie, np. zmniejszenie siê obszaru oceanów i rzek skutych lodem. Umo¿liwia to
tworzenie nowych tras ¿eglugowych oraz eksploatacjê terenów Arktyki pod
k¹tem surowców mineralnych.
Kolejnym wa¿nym zagadnieniem jest wp³yw uzale¿nienia od ropy naftowej
na gospodarkê europejsk¹. Jest on zbyt wielki, by go ignorowaæ – Unia musi
podj¹æ dzia³ania, aby uniezale¿niæ siê od importowanych surowców paliwowych. Strategia dotycz¹ca sektora transportu, maj¹ca na celu stopniowe zastêpowanie ropy naftowej paliwami alternatywnymi i rozbudowê niezbêdnej infrastruktury, mog³aby przynieœæ oszczêdnoœci w kosztach przywozu ropy,
wynosz¹ce 4,2 mld EUR rocznie do 2020 r., a do 2030 r. siêgaj¹ce 9,3 mld EUR
rocznie, i równe kolejnemu 1 mld EUR rocznie w wyniku st³umienia wzrostu cen.
Zdaniem Komisji Europejskiej wsparcie na rzecz rozwoju rynku paliw alternatywnych i inwestycje w ich infrastrukturê w Europie pobudz¹ wzrost i przyczyni¹ siê do powstania nowych miejsc pracy w UE. Z badania przeprowadzonego przez Europejsk¹ Fundacjê Klimatyczn¹ wynika, ¿e „ekologizacja” samochodów mog³aby doprowadziæ do powstania oko³o 700 tys. dodatkowych
miejsc pracy do 2025 r.19 Energiczne dzia³ania Unii jako pioniera w dziedzinie
innowacyjnych rozwi¹zañ dotycz¹cych paliw alternatywnych (na przyk³ad
w zakresie akumulatorów i mechanizmów napêdowych) stworz¹ równie¿ nowe
szanse na rynku dla przemys³u europejskiego i zwiêksz¹ konkurencyjnoœæ Europy na rozwijaj¹cym siê rynku œwiatowym.

5. Dzia³ania i instrumenty europejskiej polityki transportowej
Zgodnie ze Strategi¹ Europa 2020 oraz nowym planem na rzecz efektywnoœci
energetycznej z 2011 r.20 g³ównym celem europejskiej polityki transportowej jest
pomoc w ustanowieniu systemu stanowi¹cego podstawê postêpu gospodarcze19

20

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, KOM(2013) 17 koñcowy, Bruksela, z dnia 24.01.2013 r.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywnoœci energetycznej z 2011 r.,
KOM(2011) 109 wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 8.03.2011 r.
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go w Europie, wzmacniaj¹cego konkurencyjnoœæ i oferuj¹cego us³ugi w zakresie
mobilnoœci o wysokiej jakoœci przy oszczêdnym gospodarowaniu zasobami.
W praktyce oznacza to, ¿e sektor transportu musi zu¿ywaæ mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej korzystaæ z nowoczesnej infrastruktury i ograniczaæ negatywny wp³yw na œrodowisko oraz najwa¿niejsze zasoby œrodowiskowe,
takie jak woda, ziemia i ekosystemy. Ponadto nie mo¿e ograniczyæ mobilnoœci,
jako podstawowej wolnoœci zagwarantowanej w Traktacie. Musz¹ zostaæ wypracowane nowe wzorce transportu, pozwalaj¹ce na przewóz wiêkszej liczby
³adunków i osób za pomoc¹ najwydajniejszych œrodków lub kombinacji takich
œrodków. Transport indywidualny powinien ograniczaæ siê do ostatnich odcinków podró¿y. On równie¿ musi byæ bardziej przyjazny œrodowisku21.
Okreœlone w Bia³ej ksiêdze z 2011 r. podstawowe cele operacyjne polityki
transportowej, nakreœlone w perspektywie do 2020 r., wymagaj¹ realizacji za pomoc¹ dostatecznie skutecznych, ale i dostêpnych w tym okresie instrumentów.
Do podstawowego pakietu zaliczono siedem g³ównych instrumentów. Nale¿¹
do nich:
1) rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej – dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu infrastruktury w celu zapewnienia spójnoœci terytorialnej wzrostu gospodarczego;
2) spójne ramy finansowania – finansowanie i pozyskiwanie funduszy na wspieranie zrównowa¿onego rozwoju transportu;
3) wspieranie innowacji i wdra¿anie nowych technologii w celu przyspieszenia
procesu budowy gospodarki opartej na niskim zu¿yciu wêgla i odnawialnych Ÿród³ach energii oraz utrzymania w tym zakresie wiod¹cej pozycji
w skali globalnej;
4) dzia³ania legislacyjne – forsowanie dzia³añ o charakterze prawnym w celu
dalszej promocji procesów liberalizacji rynku transportowego oraz wspierania konkurencji;
5) budowanie œwiadomoœci spo³ecznej, w tym œrodowiskowej – kreowanie odpowiednich wzorców zachowañ spo³ecznych przez edukacjê, rozszerzony
zakres dostêpu do informacji oraz wiêksze zaanga¿owanie spo³eczne;
6) wdra¿anie efektywnego zarz¹dzania i koordynacjê dzia³añ na ró¿nych poziomach, a w szczególnoœci w takich obszarach, jak:
a) tworzenie jednolitych standardów w celu zapewnienia interoperacyjnoœci,
b) poprawa funkcjonowania transportu miejskiego przez wspó³pracê z w³adzami i samorz¹dami lokalnymi opart¹ na zasadzie subsydiarnoœci;
7) dba³oœæ o prawid³owy rozwój relacji zewnêtrznych, budowê porozumienia
i jednoœci europejskiej m.in. przez rozwój po³¹czeñ transportowych oraz
propagowanie dobrych rozwi¹zañ i wzorców wspólnotowych.

21

Szerzej zob.: B. Paw³owska, Zrównowa¿ony rozwój…, rozdz. 8.
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Nacisk po³o¿ono g³ównie na czterech pierwszych obszarach dzia³añ, uznanych za strategiczne. Pozosta³e trzy kategorie maj¹ w tym zakresie znaczenie
wspomagaj¹ce. W dalszej czêœci artyku³u zostan¹ przedstawione syntetycznie
wybrane obszary dzia³añ na rzecz optymalizacji sektora transportowego w kierunku zrównowa¿onego rozwoju.
5.1. Nowoczesna infrastruktura i inteligentne finansowanie
Bardzo du¿e znaczenie w optymalizacji sektora transportowego przypisuje
siê infrastrukturze uznawanej za klucz do budowy nowego jakoœciowo systemu
transportowego. Infrastruktura transportowa jest niezbêdna do zapewnienia
mobilnoœci osób i ³adunków oraz konkurencyjnoœci i spójnoœci terytorialnej Unii
Europejskiej. Inteligentne, zrównowa¿one i w pe³ni powi¹zane ze sob¹ sieci
transportowe, energetyczne i cyfrowe to warunek konieczny do urzeczywistnienia jednolitego rynku w Europie.
Optymalne funkcjonowanie systemu transportu wymaga pe³nej integracji
i interoperacyjnoœci poszczególnych elementów sieci oraz po³¹czeñ miêdzyga³êziowych. Najwa¿niejsze w osi¹gniêciu tego rezultatu s¹ wêz³y komunikacyjne, które stanowi¹ punkty przesiadkowe dla pasa¿erów, oraz centra i sieci logistyczne oferuj¹ce mo¿liwoœæ po³¹czenia i wyboru dla transportu towarowego.
W³aœciwe ukierunkowanie rozwoju infrastruktury bêdzie wiêc pomocne w zapobieganiu zatorom komunikacyjnym i stracie czasu. Z tego wzglêdu potrzeby
w zakresie infrastruktury powinny byæ starannie planowane, z uwzglêdnieniem
stopnia wa¿noœci, aby optymalizowaæ ³añcuch transportowy i ca³¹ sieæ. Konieczne
jest przyjêcie jednolitych zasad oceny op³acalnoœci infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych w celu najbardziej optymalnej alokacji œrodków finansowych na jej realizacjê.
Wa¿nym problemem, wymagaj¹cym rozwi¹zania do 2020 r., jest optymalizacja wykorzystania istniej¹cej sieci. Z tego wzglêdu konieczna staje siê zmiana
dotychczasowych metod i form zarz¹dzania sieci¹ infrastruktury i projektami jej
rozwoju oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów w zakresie jej utrzymania, modernizacji i napraw. Du¿¹ rolê powinny w tej dziedzinie odegraæ innowacyjne, inteligentne systemy transportowe.
Wszelkie zmiany w obszarze infrastruktury transportowej wymagaj¹
nak³adów finansowych. Problem finansowania, w szczególnoœci projektów z zakresu rozwoju transportu zrównowa¿onego opartego na zastosowaniu nowych
Ÿróde³ energii, w warunkach kryzysu i impasu w dziedzinie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego urasta do rangi priorytetu w programie polityki
transportowej na lata 2010–202022. Komisja Europejska, wychodz¹c naprzeciw
22

A. Grzelakowski, Polityka transportowa UE na II dekadê XXI w. Kontynuacja strategii zrównowa¿onego
rozwoju transportu, „Przegl¹d Komunikacyjny” 2010, nr 1–2, s. 19.
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tym problemom, zaproponowa³a nowy instrument finansowy „£¹cz¹c Europê”
(Connecting Europe Facility, CEF). Zgodnie z za³o¿eniami instrument ten pomo¿e
w urzeczywistnieniu idei jednolitego rynku europejskiego. Komisja wyodrêbni³a projekty, w przypadku których dodatkowa inwestycja unijna mo¿e przynieœæ najwiêkszy skutek. Oczekuje siê przede wszystkim, ¿e inwestycje zrealizowane dziêki instrumentowi „£¹cz¹c Europê” bêd¹ stanowiæ rodzaj katalizatora
finansowania ze Ÿróde³ prywatnych i publicznych, poniewa¿ dziêki nim projekty
stan¹ siê bardziej wiarygodne i obni¿y siê stopa ich ryzyka. Dostêpna pula œrodków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR, z czego 11,3 mld
EUR przeniesiono z Funduszu Spójnoœci. Œrodki zostan¹ rozdysponowane w ramach konkursów CEF23.
Nowy instrument powinien spowodowaæ zmiany i przyspieszyæ tempo realizacji programu TEN-T. Pierwszeñstwo w finansowaniu ma przys³ugiwaæ projektom,
dziêki którym uzyska siê wiêksz¹ interoperacyjnoœæ miêdzy ró¿nymi œrodkami
transportu oraz mobilnoœæ transgraniczn¹. Wysoko kwalifikowane bêd¹ te¿ inicjatywy zapewniaj¹ce uzyskanie synergii z innymi komponentami sieci transeuropejskich, tj. sieciami energetycznymi oraz szerokopasmowym dostêpem internetowym.
5.2. Wsparcie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w transporcie
Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie energii odnawialnej jest podstawowym
dokumentem ustanawiaj¹cym europejskie ramy promowania energii odnawialnej24. W dokumencie tym wyznaczono obowi¹zkowe cele krajowe w zakresie
energii odnawialnej, zgodnie z którymi do 2020 r. jej udzia³ w koñcowym zu¿yciu energii powinien wynosiæ 20%, a w transporcie 10%. Cele te s¹ zbie¿ne
z priorytetami Strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego, gdy¿ przyczyniaj¹ siê do innowacji przemys³owych i przewagi technologicznej Europy,
a tak¿e wnosz¹ wk³ad w ograniczenie emisji, poprawê bezpieczeñstwa dostaw
energii i zmniejszenie zale¿noœci od importu surowców energetycznych. Ustawodawca wprowadza równie¿ system kryteriów zrównowa¿onego rozwoju
biopaliw i biop³ynów oraz obowi¹zkowe wymogi dotycz¹ce monitorowania
i sprawozdawczoœci.
Wed³ug sprawozdania KE na temat postêpów w dziedzinie energii odnawialnej pocz¹tkowe dzia³ania na poziomie UE mia³y stabilny charakter, pojawi³y siê
23

24

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
ustanawiaj¹ce instrument „£¹cz¹c Europê”, zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (UE) nr 913/2010 oraz
uchylaj¹ce rozporz¹dzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz. U. UE L 348 z dnia 20.12.2013 r.,
s. 140.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. UE L 140/16 z dnia 5.06.2009 r.
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jednak trudnoœci w usuwaniu najwa¿niejszych barier dla wzrostu energii odnawialnej. Ca³y proces przebiega wolniej ni¿ oczekiwano i potrzebne s¹ dodatkowe dzia³ania ze strony okreœlonych pañstw cz³onkowskich. Odstêpstwa od planów krajowych zwiêkszaj¹ ryzyko regulacyjne przed jakim stoj¹ inwestorzy.
Kolejna istotna kwestia, jeœli chodzi o mobilnoœæ i transport to ta, ¿e Europa
jest w du¿ym stopniu uzale¿niona od przywozu ropy naftowej. W 2010 r. 94%
energii zu¿ytej w transporcie pochodzi³o z ropy naftowej, sektor ten by³ jej najwiêkszym, zu¿ywaj¹cym 55%, u¿ytkownikiem, przy czym 84% ropy naftowej
pochodzi³o z przywozu, w 2011 r. dzienne koszty importu wynosi³y 1 mld EUR,
prowadz¹c do powstania znacznego, wynosz¹cego oko³o 2,5% PKB, deficytu
w bilansie handlowym UE25.
Wprawdzie importowana ropa naftowa nadal stanowi przewa¿aj¹c¹ czêœæ
paliwa zu¿ywanego w sektorze transportu, ale wzrasta udzia³ biopaliw (wynosi
oko³o 5%) i szacuje siê, ¿e przyczynia siê do ograniczenia emisji o 25,5 mln ton
ekwiwalentu CO2 obliczonego na podstawie sprawozdañ krajowych (22,6 mln
ton ekwiwalentu CO2 obliczonego przy zastosowaniu globalnych wartoœci domyœlnych). Te szacunkowe dane nie obejmuj¹ poœrednich skutków intensyfikacji rolnictwa czy te¿ zmiany sposobu u¿ytkowania gruntów. Wszystko to prowadzi do zmniejszenia wielkoœci redukcji emisji CO2 wynikaj¹cej ze stosowania
biopaliw. Ze sprawozdania Komisji wyp³ywa kolejny wniosek, ¿e na rynku biopaliw dominuj¹ biopaliwa pierwszej generacji, czêsto produkowane z uprawnych roœlin spo¿ywczych.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e koniecznoœæ obni¿enia zale¿noœci od paliw kopalnych
w sektorze transportu wymaga nowych inwestycji infrastrukturalnych. Aby
wspieraæ stosowanie w transporcie paliw alternatywnych, Komisja opublikowa³a pakiet pt. Czysta energia dla transportu. Wœród proponowanych dokumentów znajduje siê dyrektywa w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych w krajach cz³onkowskich UE.
Rozwój rynku paliw alternatywnych wci¹¿ jest hamowany przez niedoci¹gniêcia technologiczne i handlowe, brak akceptacji ze strony konsumentów
i niedobór odpowiedniej infrastruktury. Unia Europejska od dawna inwestuje
w badania nad rozwojem paliw alternatywnych. Wniosek Komisji dotycz¹cy
opodatkowania energii na podstawie emisji CO2 i wartoœci opa³owej stanowi
wsparcie dla paliw alternatywnych. Przepisy unijne zaostarzaj¹ce normy emisji
CO2 z samochodów osobowych i dostawczych sk³oni³y przemys³ do opracowania technologii wykorzystuj¹cych paliwa alternatywne o niskiej emisji CO2.
Pomimo ¿e w ca³ej Unii Europejskiej dominuje tendencja, aby wykorzystaæ
potencja³ paliw alternatywnych w transporcie, to dzia³ania prowadzone s¹
w sposób niejednolity i nieskoordynowany. Niektóre pañstwa cz³onkowskie
25
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przyjê³y ambitne cele w zakresie rozpowszechniania paliw alternatywnych
i podjê³y inicjatywy dotycz¹ce infrastruktury. W innych krajach dyskusje nad
inicjatywami dopiero siê rozpoczê³y, a postêpy s¹ powolne26.
5.3. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)
System handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest elementem polityki
Unii Europejskiej w zakresie zwalczania zmian klimatycznych. Emitowane
w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka gazy cieplarniane powoduj¹ globalne ocieplenie
i zmiany klimatyczne o coraz powa¿niejszych skutkach dla ludzi, gospodarki
i œrodowiska naturalnego. Badania naukowe wskazuj¹, ¿e aby zmiany klimatyczne nie osi¹gnê³y naprawdê groŸnych rozmiarów, konieczne jest powstrzymanie wzrostu emisji tych gazów do 2020 r., a nastêpnie, do 2050 r., radykalne
ich zmniejszenie do co najmniej po³owy poziomu emisji z 1990 r. i kontynuacja
tych dzia³añ w d³ugiej perspektywie czasowej27.
Systemy handlu emisjami nale¿¹ do instrumentów ekonomicznych, czyli, jak
dowodz¹ badania, najbardziej op³acalnych narzêdzi koryguj¹cych efekty zewnêtrzne antropopresji28. Unia Europejska stworzy³a w 2005 r. system handlu uprawnieniami do emisji jako podstawê swojej strategii redukcji emisji CO2 i innych
gazów cieplarnianych przy jak najmniejszych kosztach29. W przeciwieñstwie do
tradycyjnych regulacji typu „commaned and control” – handel emisjami wykorzystuje si³y rynkowe do okreœlenia najtañszych sposobów redukcji emisji. Ustalaj¹c cenê na CO2, a tym samym nadaj¹c wartoœæ finansow¹ ka¿dej zaoszczêdzonej tonie emisji, EU ETS wprowadzi³ zmiany klimatyczne do rachunku
ekonomicznego. Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê one jako punkty do dyskusji
w porz¹dku obrad zarz¹dów firm z ca³ej Europy. Odpowiednio wysoka cena
CO2 wspiera równie¿ inwestycje w czyste, niskoemisyjne technologie. System
obejmuje emisje CO2 generowane przez elektrownie, instalacje w energoch³onnych sektorach przemys³owych oraz operatorów lotniczych30.
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Dokument Roboczy S³u¿b Komisji – Streszczenie oceny skutków – towarzysz¹cy Wnioskowi dotycz¹cemu Dyrektywy w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, SWD
(2013)6 koñcowy.
Przyczyny zmian klimatu s¹ tematem intensywnych badañ Miêdzyrz¹dowego Zespo³u do spraw
Zmian Klimatu (IPCC), a efekty tych analiz publikowane s¹ w raportach (ostatni IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013), https://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_
and_data_reports.shtml [dostêp: 22.12.2014].
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ekologiczny transport, KOM(2008) 433
wersja ostateczna, Bruksela, z dnia 8.07.2008 r.
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paŸdziernika 2003 r. ustanawiaj¹ca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty
i zmieniaj¹ca Dyrektywê Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275 z dnia 25.10.2003 r.
System uprawnieñ do emisji gazów cieplarnianych w UE obejmuje ponad 11 000 elektrowni
i zak³adów przemys³owych w 31 krajach.
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W zwi¹zku z faktem, ¿e emisje pochodz¹ce z lotnictwa stanowi¹ oko³o 3%
ca³kowitej emisji gazów cieplarnianych w UE, a prognozy przewiduj¹ dalszy ich
wzrost, sektor lotniczy zosta³ w 2012 r. w³¹czony do EU ETS. Prognozy przewiduj¹, ¿e do 2020 r. ca³kowita emisja generowana przez loty miêdzynarodowe
wzroœnie o oko³o 70% w porównaniu z 2005 r., nawet jeœli zu¿ycie paliwa bêdzie
zwiêkszaæ siê jedynie o 2% rocznie. ICAO szacuje, ¿e do roku 2050 emisje GHG
mog¹ wzrosn¹æ o kolejne 300–700%31. Od 2013 r. limit przydzia³ów na emisje dla
elektrowni i innych instalacji sta³ych jest zmniejszany co roku o 1,74%. Oznacza
to, ¿e w 2020 r. emisje gazów cieplarnianych w tych sektorach bêd¹ o 21% ni¿sze
ni¿ w 2005 r. Oddzielny limit stosuje siê w sektorze lotniczym: w ca³ym okresie
2013–2020 poziom emisji wyniesie o 5% mniej ni¿ roczny poziom w latach
2004–200632.
Celem dalszego rozwoju systemu handlu uprawnieniami do emisji jest zachêcanie przedsiêbiorstw do inwestowania w technologie zmniejszaj¹ce emisje.
Im wy¿sza jest rynkowa cena uprawnieñ do emisji (cena CO2), tym wiêksza motywacja firm. Ponadto wp³ywy ze sprzeda¿y 300 milionów uprawnieñ (5%
wszystkich dostêpnych uprawnieñ w okresie 2013–2020) s¹ wykorzystywane do
dofinansowania budowy i funkcjonowania wielkoskalowych projektów demonstracyjnych w dwóch obszarach technologii niskoemisyjnych: wychwytywanie
i sk³adowanie CO2 oraz innowacyjne technologie energii odnawialnej. Program
finansuj¹cy tego typu inwestycje nosi nazwê NER30033.
5.4. Poprawa integracji miêdzyga³êziowej transportu
Integracja miêdzyga³êziowa transportu by³a dotychczas problemem postrzeganym jako istotny w przewozach ³adunków. Pojêcia transportu multimodalnego
czy intermodalnego oraz rozwój logistyki sprawi³y, ¿e w ostatnich latach uda³o
siê wypracowaæ zarówno koncepcje teoretyczne, jak i wdro¿yæ rozwi¹zania praktyczne, które w sposób znacz¹cy zintegrowa³y, a tym samym usprawni³y towarowe przewozy d³ugiego i krótkiego zasiêgu ró¿nymi ga³êziami transportu.
Integracja w przewozach pasa¿erskich kszta³towana by³a dotychczas g³ównie na poziomie lokalnym i regionalnym, a inicjowana by³a przede wszystkim
w wysoko rozwiniêtych gospodarczo aglomeracjach œwiatowych oraz przez naj31

32

33

Trends and projections in Europe 2014. Tracking progress towards Europe’s climate and energy
targets for 2020, EEA Report No 6/2014, European Environment Agency, Luxemburg 2014, s. 38
i nast.
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), http://ec.europa.eu/clima/publications/
docs/factsheet_ets_pl.pdf [dostêp: 4.12.2014].
Program UE NER300 to najwiêkszy na œwiecie fundusz przeznaczony dla projektów innowacyjnych technologii niskowêglowych, a tak¿e g³ówny element strategii Unii Europejskiej w walce ze
zmianami klimatu. Program zosta³ ustanowiony na mocy art. 10a ust. 8 Dyrektywy UE w sprawie
handlu uprawnieniami do emisji, a nastêpnie opracowany na podstawie decyzji Komisji UE
2010/670/EU. Wiêcej informacji na stronie programu http://www.ner300.com/ [dostêp: 12.12.2014].
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wiêkszych operatorów czy „graczy” na rynku transportowym, w tym szczególnie przewoŸników lotniczych, kolejowych czy wielkie porty lotnicze. Coraz czêœciej poprawa powi¹zañ w przewozach pasa¿erskich stanowi istotny element
zwiêkszaj¹cy efektywnoœæ transportu oraz czynnik stymuluj¹cy realizacjê celów
polityki transportowej.
U³atwianie integracji miêdzyga³êziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie dla:
– lepszego wykorzystania istniej¹cej infrastruktury transportowej;
– zmniejszania kongestii w transporcie;
– poprawy relacji œrodowiskowych i ogólnej jakoœci transportu przez zwiêkszenie mo¿liwoœci w zakresie mobilnoœci spo³eczeñstwa oraz oddzia³ywania
na wybory pasa¿erów.
Mo¿liwoœæ optymalnego i zrównowa¿onego po³¹czenia ró¿nych rodzajów
transportu jest podstaw¹ wprowadzonego stosunkowo niedawno pojêcia
wspó³modalnoœci34. Z tego te¿ wzglêdu powi¹zania miêdzyga³êziowe, jak i pojêcie interoperacyjnoœci, to g³ówne tematy w rozwoju polityki transportowej Unii
Europejskiej. Powi¹zania miêdzyga³êziowe wraz z takimi kategoriami, jak multimodalnoœæ i zrównowa¿ony rozwój, stanowi¹ kluczowy cel w projektowaniu
polityki transportowej UE na drug¹ dekadê XXI w., ma ona zapewniæ w³aœciwe,
tj. efektywne funkcjonowanie sektora transportu oraz dostêpnoœæ transportow¹
na ró¿nych poziomach, nie tylko na szczeblu Unii Europejskiej i w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich, ale tak¿e na poziomie regionalnym i lokalnym.
W Europie wprowadzono ju¿ pewne rozwi¹zania usprawniaj¹ce integracjê
transportu pasa¿erskiego. Przyk³ady zastosowanych rozwi¹zañ pozwalaj¹ zbadaæ koszty, zidentyfikowaæ bariery oraz skutki ich wprowadzenia35. Obserwacje
empiryczne pokazuj¹ reakcjê systemu na wprowadzenie postulowanych rozwi¹zañ. Przyk³adowo, w zakresie narzêdzi zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury postulowanym rozwi¹zaniem jest szeroko zakrojony program inwestycyjny – budowa nowych terminali, przejœæ podziemnych/nadziemnych, ³¹czenie
ró¿nych ga³êzi transportu we wspólnych punktach przesiadkowych przez doprowadzenie brakuj¹cej infrastruktury liniowej. W praktyce istotn¹ barier¹
34

35

Wspó³modalnoœæ – t³umaczona te¿ jako komodalnoœæ (ang. co-modality) – oznacza efektywne
wykorzystywanie ró¿nych œrodków transportu samodzielnie i w po³¹czeniu z innymi w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównowa¿onego wykorzystania zasobów. S³owo optymalnego nale¿y tu rozumieæ zarówno w sensie ekonomicznym, jak i uwzglêdniaj¹cym aspekty ochrony
œrodowiska. Termin ten powsta³ na potrzeby okreœlenia polityki UE odnoœnie do zrównowa¿onego rozwoju transportu. Zob.: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównowa¿onej mobilnoœci, KOM(2006) 336 wersja ostateczna,
Bruksela, z dnia 28.6.2006 r.
M. B¹k, B. Paw³owska, P. Borkowski, Rozwi¹zania usprawniaj¹ce integracjê krótko i d³ugodystansowego
transportu pasa¿erskiego [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki
Œl¹skiej, Gliwice 2011.
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wprowadzenia tych rozwi¹zañ s¹ ograniczenia finansowe, koniecznoœæ integracji planów rozwojowych miast/regionów i organizacja wspó³pracy miêdzy podmiotami odpowiedzialnymi za œwiadczenie us³ug czy utrzymanie infrastruktury.
Praktyka pokazuje, i¿ w Europie dobrymi jakoœciowo powi¹zaniami transportowymi w przewozach pasa¿erskich charakteryzuj¹ siê obecnie jedynie kluczowe wêz³y transportowe36. Jednak nawet tam istniej¹ce rozwi¹zania wymagaj¹
dalszych usprawnieñ. Efekty zastosowanych dzia³añ pozytywnie wp³ywaj¹ na
transport, przyk³adowo, przy za³o¿eniu redukcji kosztów przesiadek o 50%,
oszczêdnoœci mog¹ wynieœæ 11 mld EUR rocznie. Poprawa powi¹zañ miêdzyga³êziowych wp³ynie pozytywnie przede wszystkim na realizacjê celów polityki
spójnoœci terytorialnej i spo³ecznej Unii, zwiêkszy te¿ dostêpnoœæ transportow¹,
g³ównie w odniesieniu do regionów peryferyjnych.

6. Podsumowanie
Mimo du¿ego postêpu technologicznego, jaki dokonywa³ siê na przestrzeni
dziesiêcioleci w dziedzinie transportu, nadal jest on sfer¹ cechuj¹c¹ siê niezadowalaj¹c¹ efektywnoœci¹. Nasilaj¹ce siê przejawy niewydolnoœci systemów transportowych i rosn¹ce koszty zewnêtrzne transportu powinny sk³aniaæ œrodowiska
gospodarcze i naukowe do intensyfikacji poszukiwañ rozwi¹zañ pozwalaj¹cych
dokonaæ skokowych zmian jakoœciowych w sposobach pokonywania przestrzeni.
Dzia³ania musz¹ byæ dok³adnie zaplanowane i konsekwentnie realizowane.
Iloœciowe usprawnianie elementów systemów transportowych prowadzi nieuchronnie do konfliktów przestrzennych, œrodowiskowych i spo³ecznych. Potrzebne jest wypracowanie innowacyjnych koncepcji technologicznych i organizacyjnych systemów transportowych opartych na rozwi¹zaniach zmniejszaj¹cych
lub eliminuj¹cych s³aboœci systemów powszechnie istniej¹cych we wspó³czesnym œwiecie. Wprowadzenie idei zrównowa¿onego rozwoju do polityki rozwoju sektora transportowego jest w³aœnie tak¹ prób¹ optymalizacji systemu transportowego.
Poprawy efektywnoœci energetycznej transportu oraz redukcji emisji zanieczyszczeñ nie da siê osi¹gn¹æ przez zapisy w dokumentach programowych i rekomendacje polityczne. Niezbêdne jest zaanga¿owanie u¿ytkowników, przedsiêbiorstw, operatorów transportu oraz innych interesariuszy i administracji
wszystkich szczebli, aby wdra¿a³y samodzielnie rozwi¹zania, które tym celom
bêd¹ s³u¿yæ. Konieczne jest podnoszenie i kszta³towanie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstw europejskich i zwi¹zanej z ni¹ akceptacji spo³ecznej kierun36

Przyk³ady praktycznych rozwi¹zañ zaprezentowano w: M. B¹k, P. Borkowski, B. Paw³owska, Integracja transportu pasa¿erskiego kolejowego z transportem miejskim – wykorzystanie teoretycznych rozwi¹zañ w praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego, Ekonomika Transportu L¹dowego, Funkcjonowanie i rozwój transportu” 2011, nr 41, s. 147–166.
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ków zmian w transporcie, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim, wystêpowanie
sprzyjaj¹cych okolicznoœci ekonomicznych stymuluj¹cych okreœlone proinnowacyjne dzia³ania.
Zachodz¹ce we wspó³czesnym œwiecie zmiany wymuszaj¹ bardziej nowoczesne podejœcie do problemów oraz wykorzystanie zintegrowanych pakietów
instrumentów. Zestaw narzêdzi polityki transportowej musi byæ rozwijany
z uwzglêdnieniem zdobytego doœwiadczenia oraz zmian zachodz¹cych w przemyœle transportowym, w polityce i w stosunkach miêdzynarodowych. W ostatnich latach silniejsza miêdzynarodowa konkurencja, a tak¿e s³abszy od przewidywanego wzrost gospodarczy, wynikaj¹cy z kryzysu gospodarczego,
sprawi³y, ¿e zadanie zapewnienia zrównowa¿enia transportu sta³o siê jeszcze
wiêkszym wyzwaniem.
Przysz³oœæ unijnego transportu nale¿y planowaæ w kontekœcie œwiatowych
problemów energetyki. St¹d konieczna jest œciœlejsza integracja transportu z polityk¹ energetyczn¹, œrodowiskow¹, w tym polityk¹ klimatyczn¹. Wskazuje siê na
„czystsze” œrodki transportu: kolej, transport morski, a nawet ¿egluga œródl¹dowa powinny mieæ wiêkszy udzia³ w europejskim rynku. Niezwykle istotne
jest w³aœciwe rozdzielenie i wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych
na likwidowanie ró¿nic w rozwoju infrastruktury transportowej pomiêdzy krajami UE.
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TOWARDS SUSTAINABLE TRANSPORT
– REVIEW OF EFFECTS OF EUROPEAN TRANSPORT POLICY
(Summary)
The idea of sustainable development is a vision of progress, connecting economic development, environmental protection and social justice. The effect is that the quality of
life is increasing, for both current and future generations. Its implementation should
serve both policy and practice implemented at all levels of the organization of human activity. Assessing the current activities in the implementation of the priorities of the
Europe 2020 Strategy should be noted that despite the numerous positive changes observed in the European economy in several areas, trends continue contrary to the principle
of sustainable development. Unfortunately transport belongs to these domains. The purpose of this article is to review the results obtained in the European transport sector as
a result of the implementation of the planned actions in the European transport policy
towards sustainable development and to identify measures and instruments which will
be useful for further implementation of this concept in transport sector.
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EFEKTY INWESTYCJI
W INFRASTRUKTURÊ TRANSPORTU
I PROBLEMY Z ICH OCEN¥

1. Wprowadzenie
Wp³yw transportu na rozwój spo³eczno-gospodarczy jest wynikiem zarówno inwestowania w infrastrukturê transportu, jak i poprawy funkcjonowania
ca³ego systemu transportowego. Znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego wynika z jego wielostronnych powi¹zañ z ró¿nymi formami ludzkiej
dzia³alnoœci. Sprawny system transportu wp³ywa na aktywizacjê gospodarcz¹,
wiêksz¹ mobilnoœæ spo³eczeñstwa i w rezultacie jest jednym z czynników stymuluj¹cych rozwój spo³eczno-gospodarczy. Powstanie nowych szlaków transportowych sprzyja rozwojowi produkcji, handlu, turystyki oraz wszelkiego rodzaju
us³ug. Szczególnie wa¿na jest rola transportu w utrzymywaniu miêdzynarodowych stosunków gospodarczych, politycznych i spo³ecznych oraz poprawie
spójnoœci regionów.
W warunkach ograniczonych œrodków finansowych na realizacjê projektów
infrastrukturalnych w transporcie bardzo wa¿ne jest, aby przeznaczyæ fundusze
na te projekty, które wygeneruj¹ najwiêksze efekty pozytywne zarówno wystêpuj¹ce u bezpoœrednich u¿ytkowników projektu, jak i szersze efekty ekonomiczne. W obecnej praktyce gospodarczej szersze efekty ekonomiczne rzadko s¹
uwzglêdniane w ocenie op³acalnoœci projektów inwestycyjnych w infrastrukturê transportu.
Celem artyku³u jest przeprowadzenie dyskusji nad ró¿norodnoœci¹ efektów
generowanych w gospodarce przez inwestycje infrastrukturalne oraz nad
mo¿liwoœciami ich uwzglêdnienia w ró¿nych metodach oceny projektów infrastrukturalnych.
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W artykule zaprezentowano wyniki badañ literatury na temat efektów inwestycji w infrastrukturê transportu oraz prac wykonanych w ramach projektu
I-C-EU (Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe),
realizowanego w 7 Programie Ramowym UE1.

2. Rodzaje efektów rozwoju infrastruktury transportu
Podejœcie naukowców do uchwycenia zwi¹zku miêdzy infrastruktur¹ transportu a rozwojem gospodarczym cechuje siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹, co wynika
z celu badania, odmiennych za³o¿eñ, uwzglêdnianych zmiennych i wykorzystywanych metod badawczych. Analizuje siê m.in. wp³yw kosztów transportu na
koszty produkcji, infrastrukturê transportu jako czynnik produkcji w³¹cza siê do
funkcji produkcji na ró¿nych poziomach agregacji, a tak¿e bada siê przestrzenne zmiany w kierunkach wymiany handlowej i rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych. Wystêpuj¹ te¿ trudnoœci w pomiarze skali efektów rozwoju
infrastruktury. Do tej pory problem wp³ywu transportu na rozwój regionalny
nie zosta³ w pe³ni rozpracowany ani ujêty w jednolit¹ teoriê. Nie ma te¿ jednoznacznych dowodów na takie, a nie inne zale¿noœci, które wynika³yby z przeprowadzonych badañ empirycznych, w zwi¹zku z czym problematyka relacji
miêdzy transportem a rozwojem regionalnym stanowi przedmiot ci¹g³ych sporów. Pod uwagê brane s¹ ró¿ne podzia³y i klasyfikacje skutków usprawnieñ
transportowych w zale¿noœci od przedmiotu badañ.
Ocena efektów inwestycji transportowych mo¿e byæ dokonywana w ró¿nych wymiarach. Za podstawowe nale¿y przyj¹æ skalê przestrzenn¹ analizy, typ
zmiennych wykorzystywanych do oceny skutków inwestycji transportowych
oraz perspektywê czasow¹ wyst¹pienia tych efektów. W tabeli 1 pokazano ró¿ne rodzaje zmiennych, które s¹ dobrane do poziomu przestrzennego analiz.
Drugim bardzo wa¿nym wymiarem badania wp³ywu transportu na rozwój
regionów jest wymiar czasowy. W ramach tego wymiaru mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje efektów:
– krótkoterminowe, które pojawiaj¹ siê w trakcie realizacji inwestycji i w krótkim okresie po wprowadzeniu zmian w systemie transportowym,
– d³ugoterminowe, których wyst¹pienie wymaga d³u¿szego horyzontu czasowego, ale te¿ wystêpuj¹ przez d³ugi czas2.

1

2

Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2013–2014 przyznanych na realizacjê
projektu miêdzynarodowego wspó³finansowanego. Strona internetowa projektu I-C-EU: http://
www.i-c-eu.eu [dostêp: 27.12.2014].
P. Rietveld i P. Nijkamp u¿ywaj¹ okreœlenia „efekty permanentne” (P. Rietveld, P. Nijkamp, Transport infrastructure and regional development [w:] Analytical transport economics. An international perspective, Edited by J. Polak, A. Heertje, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001, s. 209).
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Tabela 1. Zmienne wykorzystywane do oceny wp³ywu transportu na rozwój gospodarczy
w zale¿noœci od skali przestrzennej
Wykorzystywane
zmienne
Miary rozwoju
ekonomicznego

Miary efektów

Skala przestrzenna analizy
krajowa

regionalna

lokalna

roczny PKB

roczny PKB w regionie

poziom zatrudnienia

PKB na osobê

PKB na osobê w regionie

produktywnoœæ pracy

produktywnoœæ

produktywnoœæ w regionie

spo³eczna stopa
zwrotu

dostêpnoœæ transportowa

roczny wzrost PKB

roczny wzrost PKB
w regionie

wzrost liczby miejsc
pracy

relokacja przestrzenna

poprawa dobrobytu

przewagi konkurencyjne

zmiana poziomu
aglomeracji

rozmieszczenie handlu
detalicznego, osadnictwa
i zatrudnienia

klastry przemys³owe
Typ infrastruktury ca³kowity kapita³
sieci dróg i kolei du¿ych
transportowej
krajowy, wyposa¿enie prêdkoœci
infrastrukturalne
terminale prze³adunkowe
w regionie

metropolitalne drogi
i ich wyposa¿enie
nowe po³¹czenia
drogowe

porty lotnicze i morskie

metro

drogi wodne œródl¹dowe

terminale transportowe

ruroci¹gi
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie D. Banister, Y. Berechman, Transport investment and the
promotion of economic growth, „Journal of Transport Geography” 2001, vol. 9, issue 3, s. 212.

Efekty krótkoterminowe wi¹¿¹ siê z okresem realizacji inwestycji i s¹ bezpoœrednim skutkiem zaanga¿owania czynników produkcji, a wiêc maj¹ charakter
mno¿nika inwestycyjnego. Wynikaj¹ g³ównie z wiêkszego popytu na pracê, materia³y budowlane i specjalistyczny sprzêt3. Przedsiêwziêcia te przyczynia³y siê
do okresowego wzrostu zatrudnienia, ale nie rozwi¹zywa³y problemu, jakim by³
brak sta³ych miejsc pracy. Nale¿y jednak uwzglêdniæ fakt, i¿ po zakoñczeniu cyklu
budowy pojawia siê potrzeba rozwoju dzia³alnoœci zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu,
utrzymaniem infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym i zapewnieniem bezpieczeñstwa. W literaturze wskazywane s¹ te¿ pewne negatywne skutki czasowe, które w analizach s¹ czêsto pomijane. Do takich nale¿y tzw. „efekt
wyparcia” (crowding-out effect). Infrastruktura musi byæ finansowana np. przez
obligacje rz¹dowe, które mog¹ prowadziæ do podwy¿szenia stóp procentowych
i mniejszej sk³onnoœci do inwestycji prywatnych4. Chocia¿ obecnie efekty zwi¹zane
3

4

Szerzej A. Domañska, Wp³yw infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa 2006, s. 75.
P. Rietveld, Infrastructure and regional development. A survey of multiregional economic models, „The
Annals of Regional Science” 1989, no 23, s. 256.
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z faz¹ realizacji obiektów infrastrukturalnych nie maj¹ du¿ego wp³ywu na decyzjê o jej podjêciu, to w regionach o wysokiej stopie bezrobocia s¹ one uznawane
za istotne5. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego wa¿niejsze s¹ pozytywne
efekty trwa³e zwi¹zane z uzyskaniem d³ugofalowych korzyœci ekonomicznych,
takich jak poprawa produktywnoœci przedsiêbiorstw, kreowanie lokalnej przedsiêbiorczoœci, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz wzrost konkurencyjnoœci
regionu i wskaŸników rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Produkcja

budownictwo

sektor materia³ów
budowlanych

trwale efekty wp³ywu infrastruktury na produktywnoœæ,
utrzymuj¹ce siê na okreœlonym poziomie
Czas

podatkowy wp³yw finansowania budowy i utrzymania
infrastruktury na dzia³alnoœæ produkcyjn¹

Rysunek 1. Krótko- i d³ugoterminowe efekty inwestycji infrastrukturalnych
ród³o: Handbook of regional growth and development theories, Edited by R. Capello, P. Nijkamp, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham 2009, s. 158.

Ocena krótkookresowych efektów poprawy systemu transportowego zwykle
koncentruje siê na korzyœciach dla przedsiêbiorstw transportowych i u¿ytkowników infrastruktury, ale zmiany zachodz¹ce w przedsiêbiorstwach obs³ugiwanych przez transport mog¹ wygenerowaæ pozytywne skutki w ca³ej gospodarce
w perspektywie d³ugoterminowej. Szybko widoczne efekty wi¹¿¹ siê ze skróceniem czasu przejazdu i obni¿eniem kosztów eksploatacji pojazdów.
T. Lakshmanan, L. Chatterje wyró¿nili dodatkowo okres bardzo d³ugi, obejmuj¹cy wiele dekad, kiedy sta³a poprawa technologii transportu i infrastruktury
5

Zwiêkszenie zatrudnienia by³o jednym z wa¿niejszych czynników uwzglêdnionych w analizach
kosztów-korzyœci budowy linii kolejowych du¿ych prêdkoœci w Hiszpanii i Niemczech (High
speed rail: international comparisons. Final Report, Steer Davies Gleave, London, February 2004, s. 13).
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umo¿liwi³a powa¿ne zmiany strukturalne w gospodarkach narodowych i ich relacjach o zasiêgu globalnym (tab. 2). Wspó³czesna globalizacja jest przyspieszana
przez po³¹czenie nowych technologii transportowych i telekomunikacyjnych,
produkcji zaawansowanych technologicznie, liberalizacji handlu i logistycznych
innowacji, u³atwiaj¹cych przep³yw towarów, us³ug, kapita³u i wiedzy6.
Tabela 2. Efekty inwestycji transportowych w wymiarze czasowym
Okres
Krótki

Typy i forma efektów

Podstawowe procesy
i czynniki kontekstowe

zmniejszenie kongestii

wiêksza konkurencja

skrócenie czasu podró¿y
i obni¿enie kosztów u¿ytkowania pojazdów

si³y popytu i poda¿y

Teoria/metody
pomiaru efektów
analiza koszty-korzyœci

wzrost popytu
logistyczna reorganizacja
zmniejszenie kosztów zapasów
wzrost lokalny i regionalny
D³ugi

powiêkszenie zasiêgu rynków
pracy, towarów i us³ug

ekonomia skali

ekspansja eksportu

skumulowana
przyczynowoœæ

wejœcia i wyjœcia firm
regionalna/krajowa integracja
efekty zmian strukturalnych
i rozwój
Bardzo d³ugi

wspomaganie procesów
globalizacji
globalna produkcja
i dystrybucja
globalne przep³ywy towarów,
us³ug, kapita³u i wiedzy

efekty aglomeracji

mo¿liwoœæ pojawienia
siê monopoli

teoria nowej geografii
ekonomicznej
teoria handlu
obliczalne modele
równowagi ogólnej

endogeniczny wzrost
nawarstwienie siê tech- historia gospodarcza
nicznych, organizacyjnych i instytucjonalnych
zmian w transporcie,
komunikacji i sektorach
produkcyjnych

ród³o: T. Lakshmanan, L. Chatterje, Economic Consequences of Transport Improvements, „Access” 2005,
no 5, s. 32.

Podzia³ efektów rozwoju transportu w wymiarze czasowym jest czêsto tylko
punktem wyjœcia do dalszych rozwa¿añ, które koncentruj¹ siê na mo¿liwoœciach oddzia³ywania infrastruktury transportu na u¿ytkowników i gospodarkê
regionów. W badaniach spotyka siê dwa podejœcia w zale¿noœci od tego, czy jest
uwzglêdniany aspekt przestrzenny – wyró¿nia siê skutki przestrzenne i nieprzestrzenne. Analiza o charakterze przestrzennym bierze pod uwagê sposób,
w jaki infrastruktura transportu mo¿e prowadziæ do zró¿nicowania dzia³alnoœci
6

T. Lakshmanan, L. Chatterje, Economic Consequences of Transport Improvements, „Access” 2005, no 5,
s. 32.
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w ró¿nych miejscach, miêdzy regionami lub wewn¹trz regionów. Zmiany w dostêpnoœci transportowej regionu mog¹ prowadziæ do zmian w wartoœci jego potencja³u gospodarczego. Przestrzenne implikacje infrastruktury zosta³y bardziej
rozwiniête w odniesieniu do wp³ywu okreœlonych projektów infrastrukturalnych. Natomiast brak odniesienia do przestrzeni jest charakterystyczny dla badania wp³ywu inwestycji infrastrukturalnych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, produktywnoœæ i konkurencyjnoœæ regionów na poziomie zagregowanym7.
W literaturze polskiej kompleksow¹ klasyfikacjê efektów inwestycji transportowych przedstawi³a T. Kamiñska8, a w wersji rozbudowanej (m.in. opart¹ na jej
rozwa¿aniach) P. Rosik i M. Szuster9. Autorzy wskazali trzy kategorie konsekwencji budowy lub modernizacji infrastruktury transportu: efekty ekonomiczne
i w zakresie bezpieczeñstwa, efekty spo³eczno-ekonomiczne i efekty œrodowiskowe (tab. 3).
Wyró¿nienie efektów bezpoœrednich i poœrednich jest czêsto pierwszym stopniem podzia³u skutków inwestycji transportowych, których celem jest okreœlenie mechanizmów oddzia³ywania usprawnieñ transportowych na u¿ytkowników i gospodarkê. Jednak u ró¿nych autorów skutki bezpoœrednie obejmuj¹
zró¿nicowany zakres. Najczêœciej pojêcie to odnoszone jest do zmian, jakie
zachodz¹ wskutek inwestycji infrastrukturalnych w obrêbie systemu transportowego, tj. skrócenie czasu przejazdu, zwiêkszenie komfortu podró¿owania,
zmniejszenie kosztów transportu, poprawa bezpieczeñstwa ruchu, koszty kapita³owe (np. I. Heggie10, J. Oosterhaven i T. Knaap11, R. Prud’homme12, OECD13).
Wp³yw na funkcjonowanie innych sektorów gospodarki i zagospodarowanie
przestrzenne jest zaliczany do skutków poœrednich. Jest to podejœcie zgodne
z metodologi¹ przeprowadzania analizy koszty-korzyœci w wiêkszoœci krajów
europejskich.

7

8

9

10

11

12

13

R. Vickerman, Location, accessibility and regional development: the appraisal of trans-European networks,
„Transport Policy” 1995, vol. 2, no 4, s. 227.
T. Kamiñska, Makroekonomiczna ocena inwestycji infrastrukturalnych na przyk³adzie transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 1999, s. 136–142.
P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo
Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2008, s. 22–23.
I. Heggie, Ekonomika inwestycji transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i £¹cznoœci, Warszawa
1978, s. 78–79.
J. Oosterhaven, T. Knaap, Spatial economic impacts of transport infrastructure investments [w:]
Transport projcts, programmes, and policies: evaluation needs and capabilities, Edited by A. Pearman,
P. Mackie, J. Nellthorp, Ashgate Publishing, Hampshire 2003, s. 88–89.
R. Prud’homme, Transport and economic development, Report of the 109 Round Table on Transport
Economics, ECMT, Paris 2002, s. 94–97.
Impact of transport infrastructure investment on regional development, OECD, Paris 2002, s. 30.
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Tabela 3. Efekty rozwoju infrastruktury transportu
Grupy efektów

Rodzaje efektów
Przep³ywy finansowe:
– koszty budowy, utrzymania i remontów infrastruktury
– przychody z op³at za korzystanie z infrastruktury
Bezpoœrednie korzyœci dla u¿ytkowników:

Efekty
ekonomiczne
i w zakresie
bezpieczeñstwa

– skrócenie czasu przewozu/podró¿y
– zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych œrodka transportu
– poprawa bezpieczeñstwa ruchu
Bezpoœrednie efekty sieciowe:
– transport wzbudzony (nowy popyt, zmiany celu, czasu wyjazdu i miejsca
docelowego)
– miêdzyga³êziowe przesuniêcia popytu
– zmiany jakoœci us³ug transportowych (komfort i wygoda podró¿owania)

Efekty
spo³eczno-ekonomiczne

–
–
–
–

zmiany dostêpnoœci transportowej regionu,
zmiany produktywnoœci czynników produkcji
krótko- i d³ugookresowe zmiany wielkoœci dochodu i zatrudnienia w regionie
redystrybucja zatrudnienia i dochodu miêdzy regionami i grupami
spo³eczno-ekonomicznymi
– wewn¹trz- i miêdzyregionalne migracje czynników produkcji
– zmiany wartoœci nieruchomoœci
Fizyczny wp³yw na œrodowisko naturalne:

Efekty
œrodowiskowe

– zmiany klimatyczne
– zanieczyszczenie powietrza, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych
– ha³as i wibracje
– zu¿ycie zasobów naturalnych
– zmniejszenie bioró¿norodnoœci gatunkowej
Wp³yw na dziedzictwo narodowe:
– oddzia³ywanie na miejsca o znaczeniu historycznym lub archeologicznym

ród³o: P. Rosik, M. Szuster, Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2008, s. 23.

W badaniach oddzia³ywania wp³ywu transeuropejskich sieci transportowych TEN-T na rozwój regionalny w postaci projektu IASON zaproponowano
jeszcze inny podzia³ sfer wp³ywu infrastruktury. Efekty projektów infrastrukturalnych podzielono w nim wed³ug dwóch kryteriów, tj. na bezpoœrednie i poœrednie oraz dodatkowo na sieciowe i niesieciowe14. Efekty sieciowe transportu
s¹ definiowane jako pozytywne lub negatywne zmiany, które pojawiaj¹ siê
w sieci transportowej w wyniku interakcji pomiêdzy warunkami wystêpuj¹cymi
w ró¿nych czêœciach sieci. Dodatkowi u¿ytkownicy korzystaj¹cy z urz¹dzeñ
14

P. Mackie, J. Nellthorp, J. Kiel, W. Schade, M. Nokkala, IASON Integrated Appraisal of Spatial economic and Network effects of transport investments and policies, Deliverable 1: IASON Project Assessment
Baseline, s. 5.
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sieciowych na ogó³ powoduj¹ bezpoœrednie efekty zewnêtrzne dla innych klientów, natomiast w przypadku sieci transportowej wystêpuj¹ zarówno efekty bezpoœrednie, jak i poœrednie. Na poziomie koncepcyjnym przydatne jest rozró¿nienie nastêpuj¹cych rodzajów efektów15:
– efekty bezpoœrednie – obejmuj¹ zmiany w zachowaniach u¿ytkowników
tych po³¹czeñ i wêz³ów sieci transportowej, które zosta³y ulepszone (w zakresie wyboru trasy, ga³êzi transportu, czasu wyjazdu i miejsca docelowego);
– bezpoœrednie efekty sieciowe w transporcie – dotycz¹ takich zachowañ jak
wymienione powy¿ej, ale obejmuj¹ tych u¿ytkowników, którzy w ramach
systemu transportowego nie korzystaj¹ bezpoœrednio z nowej inwestycji,
a wp³yw dokonanej zmiany jest transferowany przez przep³ywy sieciowe,
np. obejmie oddzia³ywanie budowy nowej drogi na inne po³¹czenia infrastrukturalne i ga³êzie transportu, które s¹ komplementarne i substytucyjne;
– poœrednie ekonomiczne efekty sieciowe – powstaj¹ w wyniku inwestycji
transportowych, ale poza rynkiem transportowym i zwykle obejmuj¹ zmiany w produkcji, zatrudnieniu i zamieszkaniu ludnoœci w poszczególnych
miejscach, np. budowa nowej drogi wp³ywa na poziom i strukturê zagospodarowania terenów, produkcji i zatrudnienia. Efekty te s¹ wynikiem zmian
w dostêpnoœci transportowej i mog¹ stymulowaæ zmiany atrakcyjnoœci
poszczególnych obszarów;
– poœrednie efekty sieciowe w transporcie obejmuj¹ efekty odbijaj¹ce siê na
rynku transportowym w wyniku zmian, jakie nast¹pi³y w regionalnej produkcji i zatrudnieniu. Chodzi tutaj o zmiany w korzystaniu z sieci transportowej
przez uczestników innych rynków (nieruchomoœci, pracy, towarowych i kapita³owych) w wyniku zmian w uogólnionych kosztach dziêki inwestycji
transportowej.
W wielu przypadkach inwestycje infrastrukturalne mog¹ nie powodowaæ
powstawania bezwzglêdnych korzyœci, a tylko przesuniêcia kapita³u miêdzy regionami. Korzyœci jednego regionu lub miasta mog¹ wystêpowaæ ze strat¹ dla
innych, wiêc ogólny efekt mo¿e byæ neutralny lub nawet ujemny. Dlatego te¿
oceniaj¹c efekty realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie, nale¿y
zidentyfikowaæ efekty o charakterze dystrybucyjnym i generatywnym. Dystrybucyjne efekty wystêpuj¹ wówczas, gdy pozytywne skutki rozwoju infrastruktury s¹ niwelowane przez negatywne skutki w innym miejscu, zarówno w ujêciu sektorowym, jak i przestrzennym. Efekty dystrybucyjne wi¹¿¹ siê z miêdzyregionaln¹ redystrybucj¹ inwestycji, produkcji, dochodów i zatrudnienia, przy
sta³ej ich wartoœci na poziomie krajowym, natomiast efekty generatywne oznaczaj¹ powstawanie dodatkowych korzyœci, wzrost netto wskaŸników zwi¹za15

J. Kiel, N. Raha, W. Schade, N. Schneekloth, IASON Integrated Appraisal of Spatial economic and Network effects of transport investments and policies, Deliverable 7 Case studies on network effects and
transport pricing, s. 11–12.
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nych z aktywnoœci¹ gospodarcz¹ i wzrost dobrobytu na ca³ym obszarze oddzia³ywania inwestycji. To rozró¿nienie jest wa¿ne, poniewa¿ generatywny wp³yw
inwestycji mo¿e okazaæ siê przeszacowany, jeœli obszar badañ bêdzie zbyt w¹sko
zdefiniowany16. Im wy¿szy szczebel podzia³u terytorialnego, tym wiêcej efektów bêdzie mia³o charakter dystrybucyjny. Efekty postrzegane jako generatywne z punktu widzenia regionu mog¹ byæ niestety iluzoryczne, jeœli chodzi o gospodarkê kraju. Wp³yw rozwoju infrastruktury transportu na wzrost produktywnoœci ³atwiej zidentyfikowaæ na poziomie kraju, gdy¿ wtedy mo¿na
uwzglêdniæ regionalne efekty synergiczne i rozprzestrzeniania siê.

3. Rozprzestrzenianie siê efektów inwestycji infrastrukturalnych
w sieci
Infrastruktura transportu ma charakter sieciowy i w zwi¹zku z tym mog¹ pojawiæ siê ró¿ne efekty rozprzestrzeniania. Realizacja inwestycji w infrastrukturê
transportu w jednym regionie mo¿e spowodowaæ wyst¹pienie korzyœci tak¿e
w innych regionach. Inwestycje infrastrukturalne, które usuwaj¹ w¹skie gard³a
w sieci transportowej, mog¹ podwy¿szyæ w znacz¹cy sposób dostêpnoœæ transportow¹ nawet bardzo odleg³ych regionów. Mo¿na to zauwa¿yæ na podstawie
poprawy wskaŸników dostêpnoœci transportowej. Równie¿ infrastruktura
punktowa, np. port lotniczy, œwiadczy us³ugi dla regionów s¹siaduj¹cych.
Modernizacja lub budowa nowego po³¹czenia ma wp³yw równie¿ na inne
po³¹czenia w sieci oraz wêz³y transportowe, które nie s¹ bezpoœrednio obs³ugiwane przez nowe po³¹czenie17.
Mechanizmy rozprzestrzeniania siê efektów inwestycji w infrastrukturê
transportu zostan¹ przedstawione na uproszczonym modelu z jednym miejscem
pocz¹tkowym w regionie A i dwoma mo¿liwymi miejscami docelowymi w regionach B i C, przy czym inwestycja zosta³a przeprowadzona na trasie miêdzy
regionami A i B (rys. 2 i 3). Aby okreœliæ ca³kowite korzyœci z ulepszenia tego
po³¹czenia, nale¿y uwzglêdniæ trzy grupy u¿ytkowników:
– u¿ytkowników, którzy nie zmieni¹ swoich zachowañ (Ti),
– u¿ytkowników, którzy dziêki poprawie dostêpnoœci transportowej zamiast
regionu docelowego C wybior¹ region B (R),
– u¿ytkowników nowych – ruch wygenerowany (Gi).

16
17

Ibidem, s. 149.
Spektakularne efekty w zakresie skrócenia czasu podró¿y s¹ widoczne w sieci nawet po uruchomieniu jednej linii kolejowej du¿ych prêdkoœci. Nawi¹zuj¹c do planów budowy kolei du¿ych prêdkoœci w Polsce, znacznie skróci siê czas przejazdu miêdzy Warszaw¹ a Wroc³awiem/Poznaniem,
ale tak¿e inne relacje przewozowe, które obejm¹ wymienion¹ trasê, ulegn¹ skróceniu, np. Bia³ystok–Zielona Góra.
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Te trzy grupy ³¹cznie okreœlaj¹ zmianê w wielkoœci ruchu na poszczególnych
trasach (Vi – przed inwestycj¹, Wi – po realizacji inwestycji). Trasa A–B zosta³a
oznaczona indeksem 1, natomiast trasa A–C indeksem 2.

V2=T

W2=T2

V1

(1) PRZED ULEPSZENIEM PO£¥CZENIA A–B

W1=T1+R
(2) PO ULEPSZENIU PO£¥CZENIA A–B

Rysunek 2. Zmiany wielkoœci ruchu po realizacji inwestycji miêdzy regionami A i B
ród³o: E. Verhoef, P. Nijkamp, P. Rietveld, T. Lakshmanan, Benefits and costs of transport, Classification,
metodologies and policies, „Papers in Regional Science” 2001, vol. 80, issue 2, s. 147.

Rysunek 3 przedstawia ekonomiczne zasady le¿¹ce u pod³o¿a zmian w wielkoœci ruchu na ró¿nych odcinkach sieci po przeprowadzeniu inwestycji infrastrukturalnej. Zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:
– D1 i D’1 oznaczaj¹ krzywe popytu dla po³¹czenia miêdzy regionami A i B,
przed i po usprawnieniu infrastruktury na tym po³¹czeniu;
– D2 i D’2 oznaczaj¹ krzywe popytu dla po³¹czenia miêdzy regionami A i C,
przed i po usprawnieniu infrastruktury na po³¹czeniu A–B;
– krzywe C1 i C’1 ilustruj¹ kszta³towanie siê kosztów ponoszonych przez u¿ytkowników w zwi¹zku ze skorzystaniem z po³¹czenia miêdzy regionami A i B,
przed i po usprawnieniu infrastruktury na tym po³¹czeniu (koszty C1 rosn¹
szybciej ni¿ C’1 ze wzglêdu na zat³oczenie);
– krzywe C2 i C’2 (gdzie C2 = C’2) ilustruj¹ kszta³towanie siê kosztów u¿ytkowników ze skorzystania z po³¹czenia miêdzy regionami A i C przed i po usprawnieniu infrastruktury na po³¹czeniu A–B.
Po przeprowadzeniu inwestycji usprawniaj¹cej infrastrukturê transportu
miêdzy regionami A i B wzrasta wielkoœæ ruchu w tej relacji przewozowej, poniewa¿ zaczyna z niej korzystaæ wiêksza liczba u¿ytkowników. Grupa nowych
u¿ytkowników obejmuje czêœæ u¿ytkowników, którzy dotychczas korzystali
z po³¹czenia miêdzy regionami A i C (R) oraz popyt wygenerowany dziêki poprawie dostêpnoœci transportowej (G1). Krzywa popytu na wykresie przesuwa
siê w prawo, a poniewa¿ realizacja inwestycji obni¿a koszty transportu na
po³¹czeniu A–B z c1 do k1, to ca³a krzywa kosztów przesuwa siê w dó³.
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RELACJA MIÊDZY REGIONAMI A–C

Rysunek 3. Wp³yw i ca³kowite korzyœci w sieci transportowej z dwoma po³¹czeniami ze
wzglêdu na poprawê jednego z nich
ród³o: E. Verhoef, P. Nijkamp, P. Rietveld, T. Lakshmanan, Benefits and costs of transport…, s. 148.

Z kolei po³¹czenie miêdzy regionami A i C traci czêœæ u¿ytkowników (R)
i mimo dodatkowego popytu (G2) ³¹czna suma u¿ytkowników infrastruktury
zmniejsza siê (krzywa popytu przesuwa siê w lewo). Przy mniejszym obci¹¿eniu po³¹czenia A–C, nawet bez dokonywania inwestycji, koszty przejazdu dla
u¿ytkowników obni¿aj¹ siê z c2 do k2. Mniejsze zagêszczenie ruchu miêdzy regionami A i C powoduje wyst¹pienie oszczêdnoœci, np. dziêki skróceniu czasu
przejazdu i w rezultacie koszty równowagi s¹ ni¿sze.
Korzyœci u¿ytkowników s¹ mierzone obni¿k¹ kosztów zwi¹zanych z przemieszczaniem siê wskutek usprawnienia infrastruktury transportu. Im wy¿sze
parametry infrastruktury, tym ni¿szy koszt jednostkowy przejazdu przy danym
poziomie ruchu. Przy zwiêkszeniu poziomu ruchu koszty jednostkowe przejazdu wzrastaj¹ w wyniku wyd³u¿enia czasu przejazdu. Ca³kowite korzyœci u¿ytkowników bêd¹ zale¿a³y od stopnia obni¿enia kosztów skorzystania z infrastruktury oraz elastycznoœci cenowej popytu. Korzyœci dla u¿ytkowników relacji
przewozowych A–B i A–C na wykresach ilustruj¹ pola trapezów oznaczonych
szarym kolorem. W obu przypadkach punkt równowagi obni¿a siê, z tym ¿e
w przypadku trasy, na której zosta³a usprawniona infrastruktura, korzyœci u¿ytkowników s¹ wiêksze.
U¿ytecznym narzêdziem szacowania korzyœci dla u¿ytkowników, kiedy
wp³yw danego projektu daje siê wyraziæ w kategoriach redukcji uogólnionych
kosztów podró¿y miêdzy konkretnym punktem wyjœciowym i przeznaczenia
jest tzw. „regu³a po³owy”. Zgodnie z ni¹ korzyœci z poprawy infrastruktury
w sieci oblicza siê przez zsumowanie dla wszystkich relacji przewozowych ilo-
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czynów przeciêtnej wielkoœci ruchu przed i po poprawie oraz spadku kosztów
na tym po³¹czeniu18.
I

1
2

å × [Vi + Wi ] × [ ci - k i ]
i

(1)

Równanie to mo¿e byæ zastosowane równie¿ w przypadku badania sieci
transportowej sk³adaj¹cej siê z wiêkszej liczby po³¹czeñ. Stosowanie regu³y
po³owy do obliczania korzyœci dla u¿ytkownika zaleca siê w przypadku wiêkszoœci projektów ocenianych metod¹ koszty-korzyœci19.

4. Problemy z pomiarem efektów inwestycji w infrastrukturê
transportu
Ró¿norodnoœæ zidentyfikowanych efektów inwestycji w infrastrukturê transportu znajduje swoje odzwierciedlenie w zró¿nicowaniu metod stosowanych
do oceny wielkoœci tych efektów. Mo¿na spotkaæ w literaturze wiele podejœæ
teoretycznych, aplikacji empirycznych czy te¿ formalnych matematycznych
struktur. W celu oceny efektów inwestycji bada siê zachowania producentów
oraz konsumentów, wykorzystuj¹c g³ównie narzêdzia analizy matematycznej
z uwzglêdnieniem kategorii krañcowych. Podstawowym narzêdziem analizy
efektów inwestycji transportowych jest analiza koszty-korzyœci (CBA, Cost-Benefits Analysis), uzupe³niaj¹cym zaœ analiza wielokryterialna (MCA, Multi-Criteria
Analysis). Coraz czêœciej s¹ te¿ stosowane ró¿nego typu modele.
Obecnie w wiêkszoœci krajów analiza koszty-korzyœci jest najwa¿niejsz¹ metod¹ oceny ex ante nowych inwestycji w infrastrukturê transportu. CBA porównuje koszty i korzyœci ró¿nych wariantów projektu, mierz¹c wszystkie efekty
w wartoœciach pieniê¿nych. Teoretyczne podstawy CBA le¿¹ w za³o¿eniu, ¿e korzyœci wp³ywaj¹ na zwiêkszenie, a koszty na zmniejszenie dobrobytu spo³eczeñstwa. Zatem CBA bierze pod uwagê tylko jedno kryterium, jakim jest maksymalizacja dobrobytu spo³eczeñstwa jako ca³oœci.
Wyceny efektów bazuj¹ na gotowoœci do p³acenia potencjalnych beneficjentów za korzyœci, które bêd¹ osi¹gniête w wyniku realizacji inwestycji i gotowoœci
potencjalnych przegranych do przyjêcia kompensaty za poniesione straty20.
Zgodnie z tym podejœciem, inwestycja jest op³acalna, jeœli jej korzyœci przewy¿szaj¹ koszty. W analizie CBA uwzglêdniane s¹ koszty i korzyœci bez wzglêdu na
18
19

20

E. Verhoef, P. Nijkamp, P. Rietveld, T. Lakshmanan, Benefits and costs of transport…, s. 148.
Zalecenie takie znalaz³o siê w przedstawionym przez Komisjê Europejsk¹ przewodniku do analizy kosztów i korzyœci projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem œrodków
z funduszy unijnych.
Multi-criteria analysis: a manual, Department for Communities and Local Government, London
2009, http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf [dostêp: 27.12.2014].
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to, kto przyczynia siê do ich powstawania (producenci, konsumenci, czy podmioty trzecie), jednak standardowa analiza kosztów i korzyœci koncentruje siê
na korzyœciach bezpoœredniego u¿ytkownika inwestycji. Bierze ona pod uwagê
tylko efekty prywatne, nie uwzglêdnia natomiast efektów poœrednich, powstaj¹cych w innych sektorach gospodarki ni¿ transport, czy te¿ kosztów zewnêtrznych, które ze wzglêdu na swój charakter s¹ czêsto niezwykle uci¹¿liwe dla
spo³eczeñstwa. W tabeli 4 zestawiono zakres efektów uwzglêdnianych w tradycyjnej analizie CBA infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych i efektów poœrednich, które powinny byæ uwzglêdniane w ocenie ekonomicznej projektów.
Tabela 4. Efekty inwestycji w infrastrukturê transportu w analizie koszty-korzyœci i ocenie
poszerzonej
Analiza koszty-korzyœci
Korzyœci u¿ytkownika transportu:
– skrócenie czasu podró¿y
– obni¿enie kosztów operacyjnych
transportu
– podniesienie poziomu bezpieczeñstwa

Analizy komplementarne
Efekty sieciowe transportu:
– indukowanie liczby podró¿y
– zmiany w strukturze ga³êziowej przewozów
– podniesienie jakoœci us³ug transportowych
– poprawa niezawodnoœci
Efekty spo³eczno-gospodarcze:
– dostêpnoœæ
– zatrudnienie
– efektywnoœæ i wydajnoœæ
– integracja spo³eczna
– u¿ytkowanie terenu
Efekty œrodowiskowe:
– zanieczyszczenie powietrza
– zanieczyszczenie wód i gleb
– ha³as
– wypadki drogowe
– zajêtoœæ terenu

ród³o: Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, OECD, Paris 2002,
s. 21.

Do bezpoœrednich efektów transportowych inwestycji infrastrukturalnych,
istotnych dla u¿ytkownika, najczêœciej zalicza siê skrócenie czasu podró¿y, obni¿enie kosztów operacyjnych transportu oraz podniesienie poziomu bezpieczeñstwa ruchu. Oszczêdnoœci w czasie podró¿y s¹ uwa¿ane za najwa¿niejsze
ekonomiczne korzyœci wynikaj¹ce z modernizacji i rozbudowy infrastruktury
transportowej, chocia¿ ich zakres i wycena jest kwesti¹ otwart¹ i obecnie czêsto
poddawan¹ pod dyskusje na forum miêdzynarodowym.
Poprawa warunków przemieszczania poci¹ga za sob¹ te¿ inne skutki
zwi¹zane z sieci¹ i oddzia³ywaniem na wielkoœæ popytu, równie¿ w kontekœcie
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zmiany struktury ga³êziowej przewozów oraz w postaci poprawy niezawodnoœci
i jakoœci us³ug transportowych, czyli tzw. efekty sieciowe. Do efektów spo³eczno-gospodarczych zalicza siê przede wszystkim poprawê dostêpnoœci transportowej, zmiany w dostêpnoœci zasobów pracy, poprawê wydajnoœci i efektywnoœci oraz integracjê spo³eczn¹. Nie mniej wa¿ne jest uwzglêdnianie obni¿enia
œrodowiskowej uci¹¿liwoœci transportu21. Efekty bezpoœrednie s¹ stosunkowo
³atwe do zidentyfikowania i zmierzenia, poniewa¿ s¹ odzwierciedlone przez
przep³ywy gotówkowe. Problem pojawia siê w przypadku poœrednich efektów
ekonomicznych. Przyk³ady praktyk z ró¿nych krajów pokazuj¹, ¿e wiele efektów poœrednich mo¿na uj¹æ w CBA22, jednak czêsto nie s¹ one uwzglêdniane ze
wzglêdu na ryzyko podwójnego liczenia, towarzysz¹ce ocenie. Zagro¿enie podwójnym liczeniem efektów jest uwa¿ane za g³ówny mankament oceny op³acalnoœci projektów inwestycyjnych przy u¿yciu metody CBA.
Tradycyjna CBA ró¿ni siê szczegó³ach w zale¿noœci od kraju. Efektami najczêœciej ujmowanymi w CBA s¹ koszty budowy, koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury, oszczêdnoœæ czasu w transporcie pasa¿erskim, zmniejszenie
kosztów eksploatacji pojazdów oraz poprawa bezpieczeñstwa. Wœród korzyœci
czasami brane s¹ pod uwagê korzyœci z indukowanego ruchu, wp³yw na inne
ga³êzie transportu oraz wynikaj¹ce z niezawodnoœci transportu i poprawy jakoœci podró¿y (np. poprawa wygody podró¿owania)23. Pozytywne i negatywne
efekty zewnêtrzne (np. efekty œrodowiskowe projektu) powinny, w miarê mo¿liwoœci, byæ uwzglêdnione w analizie kosztów i korzyœci. Jako zewnêtrzne nie s¹
one ujmowane w analizie finansowej, ale musz¹ zostaæ oszacowane i wycenione
w analizie ekonomicznej24. Efektami zazwyczaj wy³¹czonymi z CBA s¹ zak³ócenia w trakcie budowy infrastruktury, ha³as, zanieczyszczenie powietrza lokalne/regionalne i zmiany klimatyczne25.
W krajach europejskich oraz w oœrodkach badawczych instytucji unijnych
coraz czêœciej stosuje siê jednoczeœnie wiele podejœæ w badaniu oddzia³ywania
infrastruktury transportu na otoczenie. Chocia¿ analiza koszty-korzyœci jest naj21

22

23

24

25

A. KoŸlak, B. Paw³owska, Wp³yw transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjnoœci regionów, [w:] Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka, red. M. Micha³owska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 160.
P. Borkowski, E. Adamowicz, B. Paw³owska, A. KoŸlak, J. Burnewicz, M. B¹k, Recommendation on
EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment, Deliverable D4.3 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2014.
T. Odgaard, C. Kelly, J. Laird, Current practice in project appraisal in Europe, Deliverable 1 for the
HEATCO project. COWI/ITS 2005, http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201301/
20130122_ 113558_74349_hd1final.pdf [dostêp: 28.12.2014].
Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and
Instrument for Pre-Accession, TRT/CSIL, European Commission, Directorate General Regional Policy 2008, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Documents/guide2008_
en.pdf [dostêp: 28.12.2014].
T. Odgaard, C. Kelly, J. Laird, Current practice in project appraisal in Europe...
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czêœciej stosowan¹ technik¹ w ocenie inwestycji publicznych i jest obowi¹zkowa
dla du¿ych projektów wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych, to istniej¹ i s¹ stosowane tak¿e inne rodzaje analiz projektów infrastrukturalnych.
Zalicza siê do nich: analizê wielokryterialn¹ (MCA), analizê koszty-efektywnoœæ
(Cost-Effectiveness Analysis, CEA) oraz analizê wp³ywu ekonomicznego (Economic
Impact Analysis, EIA). Te metody nie s¹ postrzegane jako substytuty CBA, ale
z ró¿nych powodów jako jej uzupe³nienie26. Najbardziej rozwiniêta ocena dotyczy zazwyczaj projektów drogowych.
Analiza kosztów i korzyœci wydaje siê bardziej obiektywna ni¿ MCA, ale niestety nie obejmuje tych skutków, które nie mog¹ byæ wyra¿one w pieni¹dzu.
Jest ona narzêdziem, które uwzglêdnia zestaw ró¿nych celów, które nie mog¹
byæ zagregowane przez ceny kalkulacyjne (shadow prices). W zwi¹zku z tym
MCA jest szczególnie u¿yteczna, kiedy monetyzacja kosztów i korzyœci jest
trudna czy wrêcz niemo¿liwa. Analiza wielokryterialna s³u¿y do wyboru najlepszego wariantu inwestycji z uwzglêdnieniem wielu kryteriów, które dla danego
projektu s¹ istotne. Analiza wielokryterialna jest grup¹ algorytmów stosowanych do wyboru alternatywnych rozwi¹zañ zgodnie z zestawem kryteriów i nadanych im wag.
Kryteria i ich wagi s¹ systematyzowane przez analityka i wynikaj¹ z preferencji i celów okreœlonych przez decydenta. Wynikiem z podstawowych algorytmów MCA s¹, podobnie jak w CBA, syntetyczne wskaŸniki, które nastêpnie s¹
zestawiane w postaci rankingu rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych. Zastosowanie niepieniê¿nej funkcji u¿ytecznoœci rozwi¹zuje dwie wa¿ne kwestie
uznawane za ograniczenia CBA: 1) MCA mo¿e w prosty sposób uwzglêdniaæ
równie¿ kryteria pozaekonomiczne i 2) MCA nie zak³ada sprowadzania wszystkiego do wartoœci pieniê¿nej27. Podsumowuj¹c, MCA umo¿liwia zastosowanie
dowolnego rodzaju kryterium oraz wartoœci w ró¿nych jednostkach do opisu
poszczególnych alternatyw zgodnie z wybranymi kryteriami, dziêki czemu
mo¿e zawieraæ wskaŸniki dotycz¹ce efektów poœrednich, np. wskazuj¹cych na
poprawê konkurencyjnoœci. Kryteria stosowane w przypadku projektów infrastrukturalnych zazwyczaj odnosz¹ siê do28:
– aspektów œciœle finansowych (budowa, u¿ytkowanie i przychody);
– aspektów niefinansowch (czas, dostêpnoœæ, czêstotliwoœæ, komfort, niezawodnoœæ, wytrzyma³oœæ itp);
– kwestii zwi¹zanych z dobrami publicznymi (œrodowisko, zdrowie, inne efekty
zewnêtrzne);
26
27

28

Guide to Cost-Benefit Analysis…
Evaluating the state-of-the-art in investment for transport and energy networks, Deliverable 1 for
the EVA-TREN project. European Commission, Directorate General Energy and Transport 2007,
http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201212/20121215_150641_58200_Deliverable_1.pdf. [dostêp: 28.12.2014].
Ibidem.
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– innych skutków poœrednich (rozk³ad dochodów, etyka, spójnoœæ z celami
politycznymi itp).
Standardowa ocena projektów infrastrukturalnych w transporcie jest konieczna, ale niewystarczaj¹ca do oszacowania szerszego wp³ywu na gospodarkê.
Z pomoc¹ przychodzi przestrzenne modelowanie ekonomiczne. Wp³yw inwestycji infrastrukturalnych w transporcie na rozwój gospodarczy mo¿e byæ modelowany z wykorzystaniem modeli transportowych, modeli powi¹zañ transportu
i zagospodarowania przestrzennego (Land-Use/Transport Interaction, LUTI) oraz
modeli ekonomicznych. Dla okreœlenia bezpoœredniego wp³ywu inwestycji na
g³ówne zmienne mog¹ byæ stosowane modele transportu, ale dla w³¹czenia efektów poœrednich bardziej odpowiednie s¹ przestrzenne obliczeniowe modele
równowagi ogólnej (Spatial Computable General Equilibrium, SCGE) oraz modele
LUTI, które s¹ w stanie rozwi¹zaæ problem powi¹zania inwestycji transportowych z rozwojem gospodarczym.
Modele SCGE przez przep³ywy miêdzyga³êziowe uwzglêdniaj¹ interakcjê
wszystkich sektorów gospodarki, rynku pracy i gospodarstw domowych. S¹ one
jednym z rodzajów modeli wi¹¿¹cych mikroekonomiczne zachowania podmiotów gospodarczych z funkcjonowaniem systemu ekonomicznego jako ca³oœci.
Dziêki w³¹czeniu funkcji u¿ytecznoœci do ró¿nych modu³ów modele te mog¹
s³u¿yæ do estymacji efektów w zakresie dobrobytu w œrednim i d³ugim okresie,
bêd¹cych skutkiem zmian w ró¿nych sektorach gospodarki29. Zmiany te mog¹
równie¿ wynikaæ z nowych inwestycji w infrastrukturê transportu. W praktycznych zastosowaniach do modelu mog¹ w³¹czyæ znacznie wiêcej cech, takich jak
konkurencja niedoskona³a, wystêpowanie korzyœci skali i efekty zewnêtrzne generowane przez sektor transportu. Uwzglêdnienie konkurencji niedoskona³ej
zarówno w sektorze us³ug transportowych, jak i sektorach obs³ugiwanych przez
transport jest stosunkowo nowym podejœciem znanym z nowej geografii ekonomicznej30.
Modele SCGE s¹ modelami statycznymi i mog¹ porównywaæ wyniki ró¿nych stanów równowagi. W odniesieniu do transportu s¹ w stanie pokazaæ nastêpuj¹ce rodzaje korzyœci31:
– korzyœci z obni¿enia kosztów produkcji, handlu i konsumpcji w wyniku redukcji uogólnionych kosztów transportu, przy utrzymaniu niezmienionej
liczby przedsiêbiorstw i pracowników w regionie – okreœlane s¹ skutki
w krótkim okresie;
29

30

31

R. Vickerman, Recent evolution of research into the wider economic benefits of transport, [w:] Infrastructure investments, by the wider economic benefits of transport. Macro-, meso- and micro-economic transport
planning and investment tools, Report of the 140 Round Table on Transport Economics. OECD/ITF,
Paris 2008, s. 9.
A. KoŸlak, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 165.
J. Oosterhaven, T. Knaap, Spatial economic impacts of transport infrastructure investments…, s. 96.
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– korzyœci z redukcji kosztów transportu w przypadku, gdy liczba przedsiêbiorstw w regionie zmieni siê – pokazywane s¹ efekty œrednioterminowe;
– korzyœci przy za³o¿eniu dodatkowo zmiany liczby pracowników – pokazywany jest wp³yw nowej infrastruktury transportowej w d³u¿szym horyzoncie czasowym.
Modele SCGE maj¹ te¿ pewne ograniczenia, poniewa¿ s¹ bardzo kompleksowe i czêsto w wysokim stopniu zagregowane przestrzennie i sektorowo32. Modele te s¹ zdecydowanie zbyt rzadko stosowane. W niektórych krajach europejskich modelowanie ma d³ug¹ tradycjê i zosta³y zaprojektowane odpowiednie
narzêdzia (np. w Holandii, Niemczech), ale w wielu krajach ¿adne modele nie
s¹ stosowane (np. w Polsce). Mo¿na by³o to zaobserwowaæ, analizuj¹c studia
przypadków w projekcie I-C-EU33.
Obecnie wykorzystuje siê kilka zintegrowanych systemów modelowania zagospodarowania terenu i transportu LUTI34. Podstawowe modele z tej grupy
sk³adaj¹ siê z dwóch g³ównych modu³ów: zagospodarowania przestrzennego
i transportu, bêd¹cych ze sob¹ we wzajemnych interakcjach. Model zagospodarowania przestrzennego opisuje zachowania gospodarstw domowych, przedsiêbiorstw i dysponentów gruntów oraz prognozuje rozwój obszaru w wyniku
dokonywanych wyborów lokalizacyjnych. Zmiany dotycz¹ nie tylko zagospodarowania terenu, ale tak¿e dochodów i zatrudnienia na badanym obszarze.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e model ten symuluje ludzki proces decyzyjny i jego konsekwencje spo³eczno-gospodarcze. Natomiast model transportu prognozuje popyt
na us³ugi transportowe wynikaj¹cy z zagospodarowania przestrzennego. Okreœla on przewidywan¹ liczbê przejazdów, ga³¹Ÿ transportu oraz trasy przejazdu
ze wzglêdu na miejsce ró¿nych typów dzia³alnoœci. Model wykonuje siê zazwyczaj w odniesieniu do stanu istniej¹cego oraz uwzglêdnia prognozy na kolejne
lata na podstawie zmiennych demograficznych, ekonomicznych i geograficznych
analizowanego obszaru. Klasyczny czterostopniowy model popytu na transport
obejmuje nastêpuj¹ce etapy: generowanie podró¿y, okreœlenie rozk³adu przest-

32

33

34

Szerzej o ograniczeniach H. Metsäranta, H. Törmä, J. Kinnunen, S. Laakso, U. Zimoch, The wider
economic impacts of transport investments, Deliverable 5.3 for The Bothnian Green Logistic Corridor
project, The Steering Group, Helsinki 2014, http://www.helsinki.fi/ruralia/asiantuntijapalvelut/
ytp_fin/pdf/BGLC_WP_53_report _Final_12022014.pdf [dostêp: 28.12.2014].
O. Betancor, A. Hernández, M. P. Socorro, Revision of infrastructure project assessment practice in Europe regarding impacts on competitiveness, Deliverable 2.2 for the I-C-EU project, FEDEA, Madrid
2013, http://www.i-c-eu.eu/deliverables/I-C-EU-WP2-D2.2-FEDEA.pdf [dostêp: 28.12.2014].
Przegl¹d ró¿nych modeli tego typu zawarty jest w publikacjach M. Wegener, F. Fürst, Land-use
transport interaction: state of the art, Berichte aus dem Institut für Raumplanung 46, Institute of Spatial Planning, University of Dortmund, Dortmund 1999; Prospects from land-use and land-use transport interaction modeling, Appendix D to report A new look at Multi-Modal Modelling, David Simmonds Consultancy, Cambridge 2001.
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rzennego popytu, podzia³ podró¿y na œrodki transportu i okreœlenie rozk³adu
ruchu na sieci35.
Obecna generacja modeli LUTI nie mo¿e w pe³ni uchwyciæ szerszych skutków makroekonomicznych. Modele obejmuj¹ wprawdzie skutki dystrybucyjne,
ale nie s¹ w stanie pokazaæ korzyœci ze wzrostu produktywnoœci i wzrostu gospodarczego regionu. Za wadê modeli LUTI uznawane jest wykorzystywanie
tradycyjnego czterostopniowego modelu popytu na us³ugi transportowe, poniewa¿ nie daje on odpowiednich wyników dla wielu spoœród stosowanych obecnie
sposobów zarz¹dzania popytem. Wskazane by³oby zastosowanie najnowszych
technik modelowania, np. opartych na mikrosymulacjach, gdzie w celu okreœlenia przep³ywów w sieci transportowej sumuje siê rezultaty przemieszczeñ ustalonych oddzielnie dla ka¿dego gospodarstwa domowego lub osoby, zamiast
zagregowanych przep³ywów miêdzy strefami. Poza tym lepsze wyniki dawa³oby
uwzglêdnienie wystêpowania sekwencji przemieszczeñ wraz z postojami po
drodze przed powrotem do miejsca pocz¹tkowego, w miejsce stosowanych dotychczas przemieszczeñ pojedynczych z miejsca pocz¹tkowego do miejsca docelowego36.

5. Podsumowanie
Ocena projektów inwestycji w infrastrukturê transportu, w szczególnoœci inwestycji wielkoskalowych, powinna byæ dokonywana przy u¿yciu ró¿nych metod, poniewa¿ ka¿da z nich pozwala na wziêcie pod uwagê skutków, które nie
mog¹ byæ w³¹czone do innych metod. Podstawowym narzêdziem s³u¿¹cym do
oceny efektów takich inwestycji pozostanie analiza koszty-korzyœci, jednak¿e
nale¿a³oby podj¹æ próbê w³¹czenia do niej niektórych efektów poœrednich, które mo¿na by³oby uj¹æ w wartoœciach pieniê¿nych. Bardzo wa¿ne jest te¿ opracowanie ujednoliconej metodologii przeprowadzania CBA w Unii Europejskiej, aby
zapewniæ porównywalnoœæ wyników uzyskiwanych w ró¿nych krajach. Jest to
istotne w kontekœcie przeprowadzania przez Komisjê Europejsk¹ konkursów na
projekty, które by³yby dofinansowane ze œrodków unijnych.
Konieczne jest poszerzenie oceny CBA o dodatkowe analizy ekonomiczne
uwzglêdniaj¹ce poœrednie efekty ekonomiczne. Wskazane jest te¿ opracowanie
jednolitych wskaŸników umo¿liwiaj¹cych wartoœciowe lub iloœciowe zmierzenie
tych efektów oraz zapewnienie porównywalnoœci tych efektów pomiêdzy wariantami projektów inwestycyjnych.

35

36

M. Fisher, Travel demand, [w:] Analytical transport economics. An international perspective, Edited by
J. Polak, A. Heertje, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2001, s. 53.
Prospects…, s. 115–117.
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EFFECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
AND PROBLEMS OF THEIR ASSESSMENT
(Summary)
All countries face the basic economic problem of allocating limited financial resources
among competing uses in a way that maximizes the net benefits to society. In assessing
the transport infrastructure project, it is essential to capture as many effects as possible in
order to invest in these projects, which give the greatest benefits and improve productivity.
The article discusses the different kinds of effects of transport infrastructure investments. The direct economic impacts of a transport project include effects felt by providers
and immediate users of the transport system. These impacts are nearly always captured
in transport infrastructure appraisal. The inclusion of indirect effects allows for a more
complete, more accurate assessment of the expected effects generated by the transport
infrastructure investments. Thus, different methods of transport infrastructure assessment to capture wider economic impacts are presented, as well as their advantages and
disadvantages.
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UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA
METODY REFERENCYJNEJ OCENY
PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
– WNIOSKI Z ANALIZY MODELU BRYTYJSKIEGO

1. Wprowadzenie
Prawid³owa ocena projektów infrastrukturalnych w transporcie prowadziæ
powinna do optymalizacji decyzji inwestycyjnych tzn. lepszej lokalizacji, realizacji projektów przy najni¿szym efektywnym koszcie, i zapewnienia odpowiedniej jakoœci. Prawid³owoœæ lokalizacji oraz jakoœæ s¹ czynnikami, które podlegaj¹
przede wszystkim ocenom ex post, podczas gdy ocena efektywnoœci kosztowej
projektu prowadzona mo¿e byæ zarówno ex ante, jak i ex post. O efektywnoœci
przedsiêwziêcia decyduje zbie¿noœæ obu ocen. Dokonuj¹c oceny inwestycji
w infrastrukturze, nale¿y pamiêtaæ, ¿e rachunek spo³eczny efektywnoœci inwestycji odbiega od rachunku indywidualnego prowadzonego przez pojedyncze
przedsiêbiorstwa w ten sposób, ¿e uwzglêdnia on tak¿e koszty i korzyœci dla
spo³eczeñstwa. Do typowych kategorii takiego rachunku zaliczyæ nale¿y, oprócz
kosztów i korzyœci inwestora, równie¿ koszty u¿ytkowania infrastruktury, koszty
kongestii, koszty czasu i koszty œrodowiskowe. Po stronie korzyœci s¹ to zaœ oszczêdnoœci dla u¿ytkowników i œrodowiska. Coraz szerzej mówi siê tak¿e o koniecznoœci w³¹czenia do oceny tzw. szerszych korzyœci ekonomicznych (np. wp³ywu
inwestycji na zatrudnienie, wzrost PKB itp.)1. W tym kontekœcie istotne jest te¿
pytanie o poprawnoœæ stosowanego mechanizmu oceny tych wszystkich efektów.
1

P. Borkowski, E. Adamowicz, B. Pawlowska, A. Kozlak, J. Burnewicz, M. Bak, Deliverable 4.3: Recommendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of
Transport Infrastructure Investment, ICEU Project Report for European Commission, Directorate
General Research & Innovation, Brussels 2014.

136

Przemys³aw Borkowski

Interesuj¹ca jest zw³aszcza analiza rozwi¹zañ brytyjskich jako radykalnie odmiennych od praktyki stosowanej w Europie kontynentalnej. Wynika to g³ównie z przyjmowania przez w³adze brytyjskie innej perspektywy oceny projektów inwestycyjnych, a zw³aszcza przywi¹zywanie du¿ej wagi do oceny ryzyka
i wra¿liwoœci inwestycji. Kluczowe jest przyjêcie w ocenie perspektywy zewnêtrznej, a nie wewnêtrznej. Istot¹ metod polegaj¹cych na referencyjnej ocenie projektu jest odniesienie oszacowanych parametrów charakteryzuj¹cych projekt inwestycyjny do wzorca, który stanowi¹ przeciêtne wyniki oszacowañ wartoœci
tych samych parametrów w grupie podobnych projektów. Chocia¿ ta ogólna zasada wydaje siê s³uszna, to o praktycznej przydatnoœci przes¹dzaj¹ rozwi¹zania
implementacyjne. Analiza modelu brytyjskiego – jak dot¹d jedynego, w którym
zastosowano w praktyce za³o¿enia oceny referencyjnej – pozwala na wskazanie
mo¿liwych pu³apek czekaj¹cych na wdra¿aj¹cych metodologiê oceny opart¹ na
zasadach referencyjnych.

2. Ocena projektów inwestycyjnych w transporcie
Dominuj¹c¹ metod¹ wykorzystywan¹ w ocenie projektów z zakresu infrastruktury jest metodologia oceny kosztów – korzyœci CBA (Cost-Benefit Analysis).
Metoda CBA obecna jest w aplikacjach infrastrukturalnych od kilkudziesiêciu
lat dziêki czemu jest dobrze rozpoznana zarówno od strony teoretycznej, jak
i przez wielokrotne praktyczne aplikacje. Konkurencyjne metody s¹ stosowane
w du¿o mniejszym zakresie. S¹ to przede wszystkim metoda analizy wielokryteriowej MCA (Multi-Criteria Analysis), analiza SROI (Social Return on Investment)
czy stosowane sporadycznie metody symulacyjne wykorzystuj¹ce modelowanie
matematyczne2. Metoda CBA doczeka³a siê kilku podrêczników aplikacyjnych.
W krajach Unii Europejskiej podstaw metodologicznych ocen z wykorzystaniem CBA dostarcza, kilkakrotnie rewidowany, unijny podrêcznik analizy CBA3,
a w zakresie aplikacji metody do narodowych uwarunkowañ krajów cz³onkowskich – podrêczniki szczegó³owe, czyli krajowe. Przyk³adowo, w Polsce jest to
tzw. Niebieska ksiêga4. Funkcjonuj¹ te¿ wytyczne sektorowe przygotowane przy
udziale JASPERS – tzw. sektorowe niebieskie ksiêgi.

2

3

4

Przegl¹d mo¿liwych metod alternatywnych do CBA zob. np. G. Weisbrod, M. Grovak, Comparing
approaches for valuing economic development benefits of transportation projects, „Transportation Research
Record” 1998, no 1649, Transportation Research Board, Washington 1998, s. 86–94.
Guide to cost-benefit analysis of investment projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission, Brussels 2008.
Niebieska ksiêga. Sektor transportu publicznego, JASPERS, Warszawa 2008, JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions – Wspólna Pomoc dla Projektów w Europejskich
Regionach) to inicjatywa wspólnotowa maj¹ca nieœæ pomoc techniczn¹ beneficjentom programów
Unii Europejskiej.
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Najwa¿niejsze etapy w analizie kosztów-korzyœci to:
1. Wskazanie zasadnoœci realizacji projektu.
2. Okreœlenie celu realizacji projektu.
3. Obliczenie wielkoœci kosztów wewnêtrznych i zewnêtrznych projektu, w tym
kosztów, dla których nie istnieje bezpoœrednia wycena rynkowa.
4. Wyliczenie wielkoœci oczekiwanych korzyœci wewnêtrznych i zewnêtrznych
projektu, w tym wycena korzyœci, dla których nie istnieje bezpoœrednia wycena rynkowa.
5. Przeprowadzenie korekty uzyskanych wielkoœci (uwzglêdnienie ryzyka,
zmian cen, oddzia³ywañ).
6. Porównanie kosztów i korzyœci.
Kluczowym komponentem oceny z wykorzystaniem metody kosztów-korzyœci (CBA) jest zestawienie dodatnich i ujemnych przep³ywów pieniê¿nych generowanych przez projekt w okreœlonej perspektywie czasowej i zdyskontowanie
ich odpowiedni¹ stop¹ dyskontow¹ odzwierciedlaj¹c¹ przewidywan¹ zmianê
wartoœci pieni¹dza w czasie. W praktyce liczone s¹ takie mierniki efektywnoœci
inwestycji, jak: NPV, FNVP, ENPV, BCR, IRR, ERR, FRR, FIRR, EIRR, PP, PI5.
Istot¹ metody jest za³o¿enie, i¿ ka¿da inwestycja infrastrukturalna generuje
efekty nie tylko bezpoœrednio z niej wynikaj¹ce, ale i szersze efekty spo³eczne.
Do tych ostatnich nale¿eæ bêd¹ oszczêdnoœæ u¿ytkowników i œrodowiska. Wartoœæ ta mo¿e odnosiæ siê do takich kategorii, jak: redukcja zanieczyszczeñ generowanych przez u¿ytkowników infrastruktury, oszczêdnoœci czasu w transporcie
osób i ³adunków, zmniejszone koszty eksploatacji, zmniejszona wypadkowoœæ itd.
Miar¹ najlepiej nadaj¹c¹ siê do kalkulacji efektów w wymiarze spo³ecznym
jest ENPV, które pozwala na porównanie zdyskontowanych strumieni pieni¹dza wynikaj¹cych ze zmiany kosztów realizacji projektu (Net Costs, NC) oraz
zmiany spodziewanych korzyœci spo³ecznych (Net Benefits, NB). Kolejno uwzglêdniane komponenty rachunku zobrazowano na rysunku 1.
Ramowa metodyka kalkulacji kosztów i korzyœci jest dla wszystkich korzystaj¹cych z metody CBA taka sama, ró¿nice pojawiaj¹ siê dopiero podczas
uszczegó³owienia wielkoœci i rodzajów branych pod uwagê strumieni przep³ywów
pieniê¿nych. Ró¿nice dotycz¹ te¿ perspektywy czasowej wykonywanej oceny,
branych pod uwagê scenariuszy czy wartoœci stopy dyskonta. Najwa¿niejsze
dotycz¹ jednak w³¹czenia lub nie okreœlonych przep³ywów pieniê¿nych do analizy oraz sposobu szacowania ryzyka inwestycji.
5

NPV (Net Present Value) – metoda wartoœci zaktualizowanej (bie¿¹cej) netto, FNPV (Financial Net
Present Value) – metoda finansowej wartoœci bie¿¹cej netto, ENPV (Economic Net Present Value) –
metoda ekonomicznej wartoœci netto, BCR (Benefit-Cost Ratio) – wskaŸnik kosztów-korzyœci, IRR
(Internal Rate of Return) – wewnêtrzna stopa zwrotu, ERR (Economic Rate of Return) – ekonomiczna
stopa zwrotu, FRR (Financial Rate of Return) – finansowa stopa zwrotu, FIRR (Financial Internal Rate
of Return) – finansowa wewnêtrzna stopa zwrotu, EIRR (Economic Internal Rate of Return) – ekonomiczna wewnêtrzna stopa zwrotu, PP (Payback Period) – metoda okresu zwrotu, PI (Profitability Index)
– wskaŸnik rentownoœci.
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koszty inwestycyjne

+/- zmiana kosztów
zewnêtrznych
(œrodowiskowych,
kosztów wypadków itp.)

+/- efekty po stronie
inwestorów, operatorów
infrastruktury, w³adz

+/- efekty po stronie
u¿ytkowników
infrastruktury

Rysunek 1. Komponenty kosztów i korzyœci w projekcie infrastrukturalnym
ród³o: Opracowanie w³asne.

Prowadzi to do uzyskiwania rozbie¿nych wyników w ró¿nych wariantach
oceny w ró¿nych krajach. Kluczowe wiêc staje siê pytanie, czy któraœ z narodowych metodologii oferuje sposób obliczenia wyraŸnie lepszy od konkurencyjnych. Obserwacja wyników projektów krajowych wskazuje, i¿ najczêœciej pojawiaj¹cym siê b³êdem jest niedoszacowanie faktycznych kosztów realizacji. Ten
kluczowy b³¹d adresowany jest w jednej tylko narodowej metody oceny – brytyjskiej, bazuj¹cej na zasadach referencyjnej oceny projektów infrastrukturalnych. Powstaje wiêc pytanie, czy proponowane rozwi¹zania brytyjskie s¹ istotnie
bardziej funkcjonalne oraz czy mo¿na je ³atwo przenieœæ na grunt kontynentalny.

3. Zasady ewaluacji projektów opartych na metodzie referencyjnej
Referencyjna ocena projektów inwestycyjnych oparta jest na teoretycznych
podstawach wywodz¹cych siê z teorii perspektyw i analizy niektórych behawioralnych aspektów podejmowania decyzji w warunkach niepewnoœci zaproponowanych przez D. Kahnemana i A. Tverskiego6. Jak wykazuj¹ D. Kahneman
i A. Tverski, przy podejmowaniu decyzji ludzie czêsto kieruj¹ siê wyidealizowanymi ocenami, zazwyczaj niedoszacowuj¹c zagro¿enia lub przeszacowuj¹c korzyœci. B³¹d ten ma charakter systematyczny i powtarzalny. Jest on tak¿e obecny
w ocenach projektów infrastrukturalnych. Badania o charakterze przekrojowym,
obejmuj¹ce ponad dwieœcie przedsiêwziêæ tego typu, dowodz¹, ¿e odchylenia
ocen wskazuj¹ce na nadmiernie optymistyczne rachunki kosztów realizacji inwestycji s¹ powszechne. Dla projektów kolejowych œrednie niedoszacowanie
kosztów realizacji wynosi oko³o 44,7%, dla przedsiêwziêæ mostowych – 33,8%,
zaœ dla inwestycji drogowych – 20,4%7. Nak³ada siê na to nadmiernie optymistyczna ocena popytu. Przeciêtne przeszacowanie w projektach kolejowych, dotycz¹ce liczby pasa¿erów, siêga 51,4%, zaœ w projektach drogowych przeszacowanie wielkoœci SDR (œredni dobowy ruch) osi¹ga 9,5%.

6

7

D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis of decisions under risk, „Econometrica” 1979,
nr 4, s. 313–327.
B. Flyvbjerg, M. Skamris Holm, S.L. Buhl, What causes cost overrun in transport infrastructure projects?, „Transport Reviews” 2004, nr 24(1), s. 3–18.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e w dominuj¹cej metodologii oceny projektów opartych
na koncepcji CBA obie wielkoœci (niedoszacowanie kosztów i przeszacowanie
popytu) kumuluj¹ siê, prowadz¹c do nawet kilkudziesiêciokrotnych odchyleñ
szacunków od póŸniejszych wartoœci faktycznych8.
B³êdna ocena projektów infrastrukturalnych przez d³ugi czas przypisywana
by³a opieraniu siê na niepe³nych danych lub wykorzystywaniu b³êdnych modeli
predykcji. Jednak¿e w takim przypadku nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e statystycznie
wielkoœæ odchyleñ in minus i in plus od wartoœci œredniej w szacunkach projektów bêdzie zbli¿ona, czyli bêdzie mia³a charakter rozk³adów normalnych. Tymczasem obserwacje empiryczne dowodz¹, ¿e du¿o czêœciej wystêpuje zjawisko
niedoszacowania kosztów, a nie ich przeszacowanie oraz przeszacowanie prognoz
popytu, a nie ich niedoszacowanie. Je¿eli Ÿród³em b³êdów jest niedoskona³oœæ
modeli, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e modele te ewoluuj¹ i nie jest prawdopodobne, by
w systematyczny sposób przez wiele dziesiêcioleci nie uwzglêdniaæ obserwowanych odchyleñ i nie korygowaæ modeli9. B³êdna ocena wynika wiêc z tendencji
decydentów do œwiadomego lub nieœwiadomego odchylania swoich ocen
w jednym tylko kierunku. Œwiadome dzia³anie wyjaœniæ mo¿na polityczn¹ natur¹ procesu decyzyjnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Decyzje te
podejmowane s¹ czêsto nie na podstawie faktycznej przydatnoœci projektów,
ale ze wzglêdu na nacisk polityczny na ich realizacjê. Czêste jest wiêc towarzysz¹ce ocenie zjawisko dostosowywania jej do politycznego zamówienia tak,
aby wyliczony wskaŸnik kosztów-korzyœci „potwierdza³” decyzjê polityczn¹.
B³êdy powstaj¹ce na skutej dzia³añ nieœwiadomych mo¿na przypisaæ zjawisku
nadmiernego optymizmu decydentów. Zjawisko to potwierdzone zosta³o doœwiadczalnie10.
Pierwszy z problemów wyeliminowaæ mo¿na przez poprawê procedur dotycz¹cych selekcji projektów inwestycyjnych, rozwi¹zaniem praktycznym drugiego problemu jest przyjêcie w ocenie tzw. spojrzenia zewnêtrznego. W praktyce polegaæ to powinno na odnoszeniu wyników oceny indywidualnego projektu do oceny projektów podobnych i przeszacowaniu wyliczonych kluczowych
wartoœci kosztów projektu i/lub prognoz popytowych w kierunku ich korekty
do wartoœci œredniej uzyskanej dla grupy referencyjnej projektów podobnych.
Sposób wyznaczenia klasy referencyjnej oraz obliczenia w jej ramach œrednich wartoœci dla parametrów przyjêtych w ocenie kluczowych zmiennych opisuj¹cych projekt (np. kosztów realizacji) jest w istocie kwesti¹ techniczn¹. Opie8

9

10

B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition, Cambridge
University Press, Cambridge 2003, s. 37–41.
J. Kiel, R. Smith, B. Ubbels, Deliverable 3.3: Good Model Practices for Infrastructure Projects, ICEU
Project Report for European Commission Directorate General for Research and Innovation, Brussels 2013.
D. Lovallo, D. Kahneman, Delusion of success: How optimism undermines executives’ decisions, „Harvard Business Review”, July 2003, s. 56–63.
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raæ siê mo¿e zarówno na jakoœciowych, jak i iloœciowych metodach oceny.
Istniej¹ ró¿ne warianty wyznaczania tych wartoœci w klasie referencyjnej11. Kluczowym zagadnieniem jest sposób wdro¿enia metody w praktyce, czyli do oceny rzeczywistych inwestycji infrastrukturalnych.
Jak dot¹d w praktyce oceny projektów jedyn¹ prób¹ implementacji powy¿szej zasady jest brytyjska procedura redukcji nadmiernego optymizmu ocen.
Podstaw¹ do wprowadzenia metody by³o opracowanie brytyjskiego ministerstwa skarbu pt. The Supplementary Green Book Guidance on Optimism Bias12, które
jest nastêpstwem raportu identyfikuj¹cego problem nazbyt optymistycznych
szacunków kosztów w praktyce oceny projektów finansowanych ze œrodków
publicznych w Wielkiej Brytanii13. Wnioski p³yn¹ce z przegl¹du projektów
infrastrukturalnych w Wielkiej Brytanii wskazywa³y, ¿e nadmierny optymizm
jest zjawiskiem powszechnym, niewynikaj¹cym ze zmian w uwarunkowaniach,
jakie pojawia³y siê po przyjêciu projektu do realizacji i sta³y siê asumptem do
opracowania metodologii jego redukcji. Wstêpne – przygotowane w fazie
przedinwestycyjnej – kalkulacje dotycz¹ce wskaŸnika kosztów-korzyœci czy te¿
wartoœci wyliczonego ENPV projektu, mog¹ zmieniaæ siê w trakcie realizacji
projektu na skutek pojawiania siê nowych czynników, które na nie wp³ywaj¹.
Wynika to z rozci¹gniêcia realizacji projektów inwestycyjnych w czasie i jest
skutkiem mog¹cych zachodziæ zmian cen czynników produkcji, uwarunkowañ
organizacyjnych czy np. wymogów dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Jednak odchylenia te po pierwsze, nie powinny przekraczaæ kilku – kilkunastu procent,
po drugie, powinny byæ mo¿liwe do wyjaœnienia realnie obserwowanymi czynnikami. Mo¿liwe zmiany powinny byæ antycypowane i uwzglêdnione po stronie oceny ryzyka. Tymczasem w bardzo wielu projektach koszty w systematyczny sposób szacowane by³y zbyt nisko, a mo¿liwoœæ ich zmiany w przysz³oœci
w stosunku do sytuacji wyjœciowej w ogóle nie by³a brana pod uwagê.
Metoda referencyjnej oceny projektów powinna proponowaæ mechanizm
wymuszaj¹cy korektê wyliczonego wskaŸnika kosztów-korzyœci w kierunku jego
urealnienia. Opieraj¹c siê na koncepcji teoretycznej D. Kahnemana i A. Tverskiego, nale¿a³oby postulowaæ, by metoda taka opiera³a siê na nastêpuj¹cych
krokach:
1) identyfikacja grupy projektów podobnych do realizowanego. Klasa taka
musi byæ zarówno wystarczaj¹co szeroka, by mieæ wartoœæ wiarygodnej próby statystycznej i na tyle w¹ska, by wchodzi³y w jej sk³ad jedynie projekty
faktycznie zbli¿one;

11

12
13

Zob. P. Borkowski, Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 296–299.
The Supplementary Green Book Guidance on Optimism Bias, HM Treasury, London 2003.
Mott MacDonald, Review of Large Public Procurement in the UK, Study for HM Treasury, HM
Treasury, London 2002.
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2) wyliczenie rozk³adu prawdopodobieñstwa odchyleñ wielkoœci kluczowych
parametrów oceny (kategorii wp³ywaj¹cych na NB i NC) w ramach wczeœniej wyznaczonej klasy;
3) porównanie wyników obliczeñ wykonanych w konkretnym rozwa¿anym
projekcie do wyników obliczenia wykonanego na klasie projektów referencyjnych;
4) korekta wyniku indywidualnego, aby zbli¿yæ go do wyniku œredniego w klasie referencyjnej.
Pod¹¿aj¹c za tymi regu³ami, w³adze brytyjskie zleci³y przygotowanie instrukcji zawieraj¹cej proponowane wartoœci korekt oceny pojedynczych projektów
inwestycyjnych (zob. tab. 1).
Tabela 1. Korekty oceny ryzyka w infrastrukturze wed³ug modelu brytyjskiego
Kategoria – projekty

Typ projektu

Proponowana korekta Proponowana korekta
50% percentyl
80% percentyl

Drogowe

autostrada, droga ekspresowa, droga lokalna,
droga rowerowa, droga
piesza, park & ride, wydzielony pas autobusowy,
trolejbusy

15%

32%

Szynowe

metro, tramwaj,
kolej konwencjonalna,
kolej du¿ej szybkoœci

40%

57%

Przeprawy sta³e

mosty, tunele

23%

55%

Budynki i budowle

stacje, terminale

4–51% – brak rozk³adu prawdopodobieñstwa

Typowe projekty
in¿ynieryjne

umieszczane jedynie
w celach porównawczych

3–44% – brak rozk³adu prawdopodobieñstwa

Nietypowe projekty
in¿ynieryjne

umieszczane jedynie
6–66% – brak rozk³adu prawdopodobieñstwa
w celach porównawczych

ród³o: B. Flyvbjerg i COWI, Procedures for Dealing with Optimism Bias in Transport Planning, British Department of Transport, June 2004, s. 4; Mott MacDonald, Review of Large Public Procurement
in the UK, Study for HM Treasury, HM Treasury, London 2002, s. 32.

Przyk³adowo, je¿eli inwestor przystêpowa³by do oceny nowego projektu inwestycji autostradowej i zadecydowa³, ¿e wielkoœæ kosztów nie mo¿e przekroczyæ zaplanowanego poziomu z 80% pewnoœci¹, wówczas nale¿a³oby – zgodnie
z przedstawionym w tabeli wynikiem – skorygowaæ oryginalnie wyliczony bud¿et projektu o 32% w górê. Jeœli oryginalny bud¿et projektu wynosi³by 100 mln
GBP, to spe³nienie warunku zmieszczenia siê w bud¿ecie z 80% pewnoœci¹ wymaga³oby podniesienia tego bud¿etu do kwoty 132 mln GBP. W tabeli 1 wskazano jedynie przyk³adowe, wybrane punkty z wyliczonych korekt dla ró¿nych
poziomów odchyleñ, choæ dwa najbardziej typowe warianty w praktyce brytyj-
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skiej to 50% i 80% pewnoœci. Dla tych inwestycji, dla których dysponowano
pe³nym rozk³adem prawdopodobieñstwa (pozycje 1–3 w tabeli) mo¿liwe jest
podanie wartoœci korekty dla dowolnego poziomu pewnoœci.
Metoda odnosi siê do powa¿nego problem zidentyfikowanego w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, ale w¹tpliwoœci budzi, czy proponowany
mechanizm jest skutecznym narzêdziem eliminacji problemu niedoszacowania
wielkoœci kosztów w praktyce?

4. Ocena wad i zalet metody redukcji nadmiernego optymizmu
w ocenie projektów infrastrukturalnych
Ka¿da metoda oparta na zasadzie referencyjnej oceny projektów napotyka
na trudnoœci wynikaj¹ce z ograniczeñ wewnêtrznych (b³êdów w za³o¿eniach
implementacyjnych) oraz ograniczeñ zewnêtrznych narzucanych przez uwarunkowania wynikaj¹ce z otoczenia w jakim jest wprowadzana. Maj¹c na uwadze, ¿e jak dot¹d jedynym praktycznym punktem odniesienia jest dyskutowana
wy¿ej metoda brytyjska, pos³uguj¹c siê tym przyk³adem, mo¿na wskazaæ na
wa¿niejsze problemy, jakie ujawni³o jej wdro¿enie. Doœwiadczenia p³yn¹ce ze
stosowania podejœcia brytyjskiego pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych
zastrze¿eñ w zakresie stosowania metody referencyjnej oceny projektów:
– hermetycznoœæ i nieprzenaszalnoœæ,
– niereprezentatywnoœæ klas referencyjnych,
– ograniczony zakres identyfikowanych przyczyn odchyleñ od wartoœci oczekiwanych,
– pos³ugiwanie siê jedn¹ zbiorcz¹ miar¹ ryzyka.
Ocena inwestycji infrastrukturalnych opiera siê na modelach, które bazuj¹
na danych wejœciowych dostarczanych przez inne modele. W odniesieniu do
modeli pos³uguj¹cych siê metodyk¹ CBA kluczowe znaczenie maj¹ modele bazowe w zakresie prognoz intensywnoœci u¿ytkowania obiektów infrastrukturalnych, oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko oraz model pozwalaj¹cy badaæ
bezpieczeñstwo. W pierwszym przypadku kluczowymi sk³adowymi modelu s¹
dane dotycz¹ce prognoz zapotrzebowania na infrastrukturê danego typu,
w drugim – wartoœci monetarne pozwalaj¹ce wyceniæ skutki emisji do œrodowiska, w trzecim – koszty wypadków. Warto zauwa¿yæ, i¿ modele te bazuj¹ na
jeszcze bardziej elementarnych analizach. Przyk³adowo, rozwa¿aj¹c inwestycjê
w infrastrukturze transportu, model zapotrzebowania na transport jest wprost
powi¹zany z modelowaniem wzrostu PKB, wskaŸniki u¿ywane do oceny szkód
œrodowiskowych maj¹ charakter cen hedonistycznych, liczenie kosztów wypadków w odniesieniu do osób mo¿e opieraæ siê jedynie na wartoœciach uœrednionych i zawsze budzi pytania o stronê etyczn¹ takich kalkulacji. Modele transportowe obarczone s¹ tak¿e mechanizmem powielania b³êdów oraz oparcia siê
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na za³o¿eniach poczynionych w modelach wejœciowych. Ponadto dane wprowadzane do modelu czêsto obarczone s¹ dodatkowym b³êdem wynikaj¹cym
z subiektywnoœci oceny.
Hermetycznoœæ metody brytyjskiej polega przede wszystkim na tym, ¿e bazuje ona na modelach wejœciowych opracowanych w specyficznych warunkach
krajowych. Metoda brytyjska znajduje zastosowanie przede wszystkim w inwestycjach infrastrukturalnych o charakterze transportowym. Zarówno wycena
kosztów œrodowiskowych, jak i kosztów wypadków bazuje na wartoœciach wyliczonych dla rynku brytyjskiego dla aplikacji transportowych. Podobnie jest
z prognoz¹ zmian wykorzystania sieci transportowej i wynikaj¹cej z nich prognozy popytu na transport. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e te charakterystyki modelowe
zawsze bêd¹ mia³y charakter specyficzny. Oznacza to, ¿e ka¿dorazowe wykorzystanie metody referencyjnej oceny ryzyka w konkretnych warunkach krajowych wymaga oparcia siê na krajowych modelach ruchu, prognozach wzrostu
gospodarczego i na krajowych wartoœciach wskaŸników determinuj¹cych koszty
emisji zanieczyszczeñ czy jednostkowy koszt wypadku.
W zakresie budowy klasy referencyjnej wskazane jest, aby pos³ugiwaæ siê
baz¹ projektów krajowych, s¹ one bowiem realizowane w podobnych uwarunkowaniach prawnych i spo³ecznych. Istotnym problemem, utrudniaj¹cym korzystanie z oceny referencyjnej w takich przypadkach, jest czêsto niewystarczaj¹cy zestaw projektów, które mo¿na wykorzystaæ jako klasê referencyjn¹.
Problem ten ma dwa wymiary. Po pierwsze, wiele projektów objêtych jest klauzul¹ tajnoœci, a w zwi¹zku z tym informacje dotycz¹ce zakresu przekroczenia kosztów nie s¹ w pe³ni dostêpne. Jeœli chodzi o zgromadzenie danych, to pierwsz¹
nasuwaj¹c¹ siê mo¿liwoœci¹ jest analiza dokumentów projektów realizowanych
w infrastrukturze. Wzglêdy praktyczne (np. powszechne traktowanie przez
interesariuszy projektów danych wskazuj¹cych na skutki przekroczenia wydatków jako poufnych) bardzo ograniczaj¹ mo¿liwoœæ jej zastosowania. Co prawda
przy finansowaniu publicznym, a takie przewa¿a w realizacji projektów infrastrukturalnych, zamawiaj¹cy powinien dysponowaæ pe³n¹ informacj¹ o wszystkich projektach, w praktyce jednak informacja taka nap³ywa z opóŸnieniem
i jest rozproszona miêdzy ró¿ne agendy zamawiaj¹cego (np. w inwestycjach
drogowych w Polsce s¹ to: dyrekcje wojewódzkie GDDKiA oraz samorz¹dy).
Dzia³aniem wspomagaj¹cym budowê bazy projektów referencyjnych jest
pos³u¿enie siê badaniami wykonawców inwestycji infrastrukturalnych. Przyk³adowo, wykorzystanie anonimowych kwestionariuszy zebranych wœród interesariuszy projektów pozwala na weryfikacjê danych zaczerpniêtych bezpoœrednio
z dokumentacji projektowej. Istotnym argumentem przemawiaj¹cym za zastosowaniem tej metody jest jej anonimowoœæ u³atwiaj¹ca poprzez porównanie
wyników z dokumentacj¹ papierowa rozpoznanie tych elementów decyduj¹cych o wzroœcie kosztów, które w dokumentacji papierowej mog¹ byæ celowo
niedoszacowane.
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Po drugie, problemem jest to, ¿e nie we wszystkich ga³êziach transportu inwestycje infrastrukturalne s¹ jednakowo intensywne. Nie powinno byæ wiêkszych problemów ze zbudowaniem klasy referencyjnej dla ró¿nych typów projektów drogowych, ale inwestycje kolejowe s¹ du¿o rzadsze, zaœ budowa klasy
referencyjnej dla terminali portowych, portów lotniczych czy infrastruktury
transportu wodnego œródl¹dowego opieraæ siê musi na bardzo ograniczonej
liczebnie próbie. Metod¹ poszerzenia bazy projektów referencyjnych jest
w³¹czenie do niej projektów zagranicznych inwestycji danego rodzaju. Podejœcie to, czêœciowo obecne w metodzie brytyjskiej, nale¿y jednak uznaæ za
b³êdne. Spodziewane korzyœci z poszerzenia materia³u statystycznego s¹ niwelowane przez specyfikê krajow¹, która sprawia, ¿e inwestycje zagraniczne nie s¹
porównywalne z lokalnymi.
Metoda brytyjska ³amie pryncypium w³aœciwego doboru klasy przesz³ych
projektów zgodnego z za³o¿eniem, ¿e klasa ta musi byæ wystarczaj¹co szeroka,
by daæ statystycznie poprawn¹ próbê, jednoczeœnie musi byæ na tyle ograniczona, by wyró¿nione projekty by³y wystarczaj¹co podobne. Metoda brytyjska
pos³uguje siê w niektórych przypadkach bardzo szerokimi klasami projektów,
wykorzystuje projekty odleg³e geograficznie i realizowane w odmiennych warunkach zewnêtrznych. W innych zaœ (np. w zakresie klasy „przeprawy sta³e”)
opiera siê na ograniczonej grupie projektów referencyjnych, w czêœci na tzw.
„megaprojektach”, które niekoniecznie s¹ dobrym materia³em referencyjnym
w odniesieniu do typowych projektów infrastrukturalnych. Megaprojekty s¹
przedsiêwziêciami wymagaj¹cymi bardzo wysokich nak³adów. Ze wzglêdu na
ich symboliczn¹ rolê jako spektakularnych pomników architektury charakteryzuj¹ siê odmiennym procesem decyzyjnym ni¿ inwestycje „regularne”. Inny –
wiêkszy – jest te¿ zakres kompetencji podejmuj¹cych projekt. W przypadku
megaprojektów na ogó³ decyduj¹cy g³os maj¹ w³adze centralne, w przypadku
projektów ma³ych – lokalne, ze wzglêdu na silniejsz¹ pozycjê polityczn¹ tych
pierwszych w fazie realizacji inwestycji akceptowane s¹ znacznie wiêksze odchylenia od planu ni¿ w przypadku przedsiêwziêæ lokalnych. Wynika to te¿
z du¿o wiêkszej skali zaanga¿owanych œrodków. W przypadku projektów
ma³ych ³atwiej jest zrezygnowaæ z inwestycji w jej trakcie, bo dotychczas poniesione nak³ady nie s¹ wielkie. W przypadku megaprojektów s¹ to kwoty liczone
nawet w miliardach, st¹d decyzja o rezygnacji z dokoñczenia projektu, mimo
wieloprocentowego przekroczenia bud¿etu, jest rzadkoœci¹.
Metoda brytyjska mo¿e budziæ w¹tpliwoœci z uwagi na sposób obliczenia
rozk³adów prawdopodobieñstwa odchyleñ kosztów od wartoœci oczekiwanych
w klasach referencyjnych. Po pierwsze, metoda ta z góry zak³ada, ¿e rozk³ady te
maj¹ charakter normalny. Po drugie, analiza próby projektów przyjêtych do klasy
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referencyjnej wskazuje na to, i¿ nie jest ona statystycznie neutralna14. Wydaje
siê, ¿e brytyjskie w³adze preferuj¹ projekty wspó³finansowane kapita³em prywatnym, zw³aszcza charakteryzuj¹ce siê niskimi wartoœciami odchyleñ, i takie
projekty finansowane jedynie ze œrodków publicznych, które charakteryzuj¹ siê
szczególnie du¿ymi odchyleniami. Wydaje siê, i¿ jest to dzia³anie celowe maj¹ce
uzasadniaæ redukcjê zaanga¿owania œrodków publicznych w projektach infrastrukturalnych i promowaæ wspó³finansowanie ze œrodków prywatnych.
Innym mankamentem metody brytyjskiej jest to, ¿e proponuje wyznaczanie
rozk³adu prawdopodobieñstwa odchyleñ w klasie projektów referencyjnych jedynie dla ogólnie rozumianych kosztów projektu. Zajmuje siê wiêc globaln¹
miar¹ NC, a nie jej poszczególnymi sk³adowymi. Du¿o wiêksz¹ wartoœæ aplikacyjn¹ mia³oby rozbicie NC na poszczególne sk³adowe, a tak¿e uwzglêdnienie
wielkoœci elementów sk³adowych oczekiwanych NB, o czym w metodzie brytyjskiej nie mówi siê w ogóle. Takie podejœcie ogranicza rozpatrywane czynniki ryzyka, sprowadzaj¹c je jedynie do ryzyka przekroczenia kosztów projektu, nie
mówi nic o równie wa¿nym ryzyku jakoœci czy przekroczenia czasu realizacji.
Nie pos³uguje siê te¿ ¿adnym modelem referencyjnej oceny ryzyka, czyli nie
pokazuje zale¿noœci miêdzy ryzykiem bazowym a bêd¹cym jego rezultatem ryzykiem finalnym – odchyleniem wielkoœci kosztu inwestycji od oczekiwanej.
Metoda brytyjska pomija tak¿e ryzyko trudno mierzalne i takie, które trudno
przedstawiæ za pomoc¹ wartoœci monetarnych.
Metoda referencyjna, by by³a skuteczna, wymaga wyznaczenia rozk³adu
prawdopodobieñstwa ryzyka wzrostu kosztów dla danej klasy projektów. Wymaga to dostêpu do wiarygodnych danych dotycz¹cych przekroczeñ kosztów.
Tymczasem baza danych brytyjskich jest niesprawdzalna. Informacje dotycz¹ce
przekroczeñ kosztów konkretnych projektów s¹ czêsto nieprecyzyjne, nie sposób bowiem ich jednoznacznie wyznaczyæ. Wynika to ze sposobu realizacji projektów infrastrukturalnych nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w ca³ej Unii Europejskiej. Je¿eli pierwotnie planowany bud¿et zostaje przekroczony, ale
zawierane jest porozumienie miêdzy wykonawc¹ a zamawiaj¹cym, sankcjonuj¹ce t¹ zmianê, i zamawiaj¹cy zgadza siê na wzrost kosztu realizacji projektu,
wówczas czêsto zarówno w dokumentacji inwestycji, jak i ocenie ex post fakt ten
nie jest odnotowywany jako przekroczenie kosztu realizacji projektu. Takie korekty, które zosta³y zaakceptowane i sfinansowane przez zamawiaj¹cego
w przypadkach, gdy s¹ uzasadnione, nie s¹ póŸniej uwzglêdniane jako odchylenia od pierwotnych za³o¿eñ. Korekty uznawane s¹ za zasadne, jeœli spowodowane s¹ wyst¹pieniem czynników niezale¿nych od wykonawcy, np. wzrostem
inflacji czy innymi faktycznie maj¹cymi miejsce niezale¿nymi i niedaj¹cymi siê
14

A.M. Pollock, S. Player, An Examination of the UK Treasury’s Evidence Base for Cost and Time
Overrun Data in UK Value-for-Money Policy and Appraisal, „Public Money & Management” 2007,
vol. 27, issue 2.
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uprzednio antycypowaæ przyczynami. Tymczasem w ocenie ex ante projektu nawet przyczyny zewnêtrzne powinny byæ przewidywane za pomoc¹ analizy
wra¿liwoœci i ryzyka. Ponadto zmiany wielkoœci wydatków zazwyczaj nie s¹
w dostateczny sposób opisywane w dokumentacji projektowej. Oznacza to, i¿
w momencie wyznaczania klasy referencyjnej o ich uwzglêdnieniu jako przypadku przekroczenia kosztów przes¹dza fakt uznania ich na pewnym etapie projektu za zasadne. Tymczasem z punktu widzenia problemu wzrostu kosztów
realizacji inwestycji, zasadnoœæ decyzji sankcjonuj¹cej lub nie wzrost kosztów
projektu powinna nie mieæ znaczenia. Ma on bowiem oczywisty negatywny
wp³yw na niedoszacowanie przekroczeñ kosztów realizacji w klasie projektów
przyjêtych jako referencyjne.
Pewnym niedoci¹gniêciem metody brytyjskiej jest pozostawienie realizatorom projektów du¿ej swobody decyzji odnoœnie do skali korekty wyniku. Teoretycznie wskazane przedzia³y wielkoœci s¹ sztywne, zale¿¹ jednak od przyjêtego
wyjœciowego poziomu niedoszacowania kosztu konkretnego projektu. Umieszczenie ocenianego projektu w odpowiednim punkcie dystrybuanty wyznaczonej dla klasy referencyjnej jest mocno uzale¿nione od przekonañ oceniaj¹cych.
Mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê, gdy nadmiernie optymistyczny planista
umieszcza projekt w punkcie dystrybuanty wskazuj¹cym na inny ni¿ faktyczny
poziom kosztów i w konsekwencji pos³uguje siê odpowiednio ni¿sz¹ korekt¹.
Analizuj¹c proponowane wartoœci korekt, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿
w odniesieniu do np. budynków i budowli nie przeprowadzono dok³adnych
oszacowañ ryzyka. Podobnie wartoœci dla typowych i nietypowych projektów
in¿ynieryjnych (poza transportem) zawarte w tabeli 1 maj¹ charakter punktu
odniesienia. Natomiast z punktu widzenia szacowania ryzyka inwestycji infrastrukturalnej o charakterze transportowym istotne s¹ wartoœci wskazane dla
konkretnych aplikacji transportowych. Te ostatnie podane s¹ w postaci pe³nej
dystrybuanty rozk³adów prawdopodobieñstwa, jednak¿e i tu mo¿na wskazaæ
pewne s³aboœci zaproponowanej metody. Zestawienie w tabeli 1 implikuje,
przyk³adowo, porównywalnoœæ przekroczeñ kosztów realizacji tak ró¿norodnych przedsiêwziêæ, jak budowa miejskiej linii tramwajowej oraz kolei du¿ych
prêdkoœci. Tymczasem zarówno skala projektu, jak i uwarunkowania realizacyjne (transport miejski i pozamiejski) wskazuj¹ na istotnie ró¿ne zagro¿enia dla
realizacji tych inwestycji. Wydaje siê, ¿e tê zgodnoœæ nale¿a³oby przypisaæ raczej
niereprezentatywnoœci statystycznie dobranej próby projektów w modelu brytyjskim, a nie podobieñstwu realizacyjnemu. W zakresie projektów drogowych
mo¿na ³¹czyæ przedsiêwziêcia autostradowe i budowy dróg ekspresowych, ale
ju¿ mieszanie tych kategorii z projektami drogowymi w miastach jest b³êdem ze
wzglêdu na ró¿ne wartoœci wyliczanych kosztów i korzyœci projektów.
Przyk³adowo, obliczenie œrednich kosztów oszczêdnoœci dla u¿ytkowników
musi ró¿niæ siê znacz¹co z uwagi na ró¿nicê przeciêtnych prêdkoœci miêdzy takimi drogami i kongestiê. W przypadku projektów szynowych mo¿na dopatry-
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waæ siê pewnych podobieñstw pomiêdzy metrem i kolej¹ konwencjonaln¹, choæ
nierozwi¹zanym problemem pozostaje ró¿na skala nak³adów. Autorzy metody
brytyjskiej wprost przyznaj¹, ¿e decyzja o w³¹czeniu do niektórych klas referencyjnych bardzo ró¿nych typów projektów dokonana zosta³a z uwagi na braki
w materiale statystycznym. Przyk³adem mo¿e byæ w³¹czenie do kategorii projektów drogowych takich przedsiêwziêæ, jak budowa dróg lokalnych, œcie¿ek rowerowych czy chodników dla pieszych dokonane jedynie na skutek podobieñstwa wybranych cech tych projektów, a nie na podstawie materia³u statystycznego, poniewa¿ w tym przypadku by³ on ograniczony.

5. Podsumowanie
Pomimo wskazanych braków nie nale¿y przekreœlaæ powy¿szej metody korygowania ryzyka. Metoda redukcji nadmiernego optymizmu ocen jest pierwszym praktycznym zastosowaniem zasad oceny referencyjnej w projektach
infrastrukturalnych. Jej zadaniem jest urealnienie kosztów realizacji projektów
i wyrugowanie zbyt optymistycznych szacunków, które do tej pory by³y charakterystyczne dla tego typu projektów. Sposób ten nie proponuje rewolucyjnej
zmiany w metodyce badania efektywnoœci projektu. Jest ona nadal oparta na
dobrze ju¿ ugruntowanej w praktyce metodzie CBA. Nie jest to wiêc propozycja
znosz¹ca dotychczasowe procedury, lecz je ulepszaj¹ca. Metoda niew¹tpliwie
wymaga dalszego modyfikowania w celu wyeliminowania dotychczasowych
s³aboœci. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kluczowa s³aboœæ wynika z b³êdów w budowie
klasy referencyjnej. Wraz z powiêkszaniem siê puli projektów realizowanych
i ocenianych z wykorzystaniem metody ten problem – bêd¹cy nastêpstwem niewystarczaj¹cego materia³u statystycznego – bêdzie stopniowo zanika³.
Potencja³ tkwi¹cy w metodzie referencyjnej zale¿y w du¿ej mierze od przyczyny powoduj¹cej, ¿e wyjœciowe szacunki kosztów-korzyœci projektu s¹ nieprawid³owe – czy jest ni¹ nadmierny optymizm oceniaj¹cych, czy te¿ raczej celowy dobór przyjêtych wskaŸników oceny, by poprawiæ to w jaki sposób projekt
jest postrzegany przez decydentów. W pierwszym przypadku mo¿na zak³adaæ,
¿e uczestnicy projektu dzia³aj¹ zgodnie ze swoj¹ najlepsz¹ wiedz¹, s¹ uczciwi,
a ich b³êdy s¹ niezamierzone. W takim przypadku bêd¹ zainteresowani tym, by
poprawiæ procedurê oceny inwestycji. Wówczas oceniaj¹cy projekty bêd¹ chêtnie korzystaæ z metody opartej na referencyjnej ocenie jako narzêdziu umo¿liwiaj¹cym poprawê uzyskiwanych indywidualnie wyników.
W drugim przypadku, gdy przyczyn¹ b³êdnych ocen s¹ œwiadome niedoszacowania kosztów, nale¿y w¹tpiæ, ¿e metoda oceny referencyjnej spotka siê
z powszechn¹ aprobat¹. Bêdzie ona wci¹¿ przydatna z punktu widzenia planuj¹cych inwestycje – aby dysponowaæ realn¹ ocen¹ przysz³ych wydatków
zwi¹zanych z projektem. Ocena ta bêdzie jednak stosowana jedynie do u¿ytku
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wewnêtrznego. Wynika to nie tyle ze szczególnej inklinacji realizatorów projektów, by k³amaæ na ich temat, ile ze sposobu wy³aniania zwyciêzców w przetargach na realizacjê projektów inwestycji infrastrukturalnych. Je¿eli ró¿ne gminy
konkuruj¹ o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze œrodków bud¿etu
centralnego (typowym przyk³adem takiej konkurencji jest ubieganie siê o dofinansowanie z funduszy europejskich), a œrodki te s¹ ograniczone, wówczas
w interesie sk³adaj¹cego wniosek jest przedstawienie jak najkorzystniejszego
wskaŸnika kosztów-korzyœci. Poniewa¿ w przetargach dominuj¹cym kryterium
jest cena, zatem urealnienie szacunków w zakresie kosztów nie jest wskazane,
bo wymusza³oby jej podniesienie w sk³adanej ofercie.
Pierwszy typ sytuacji w naturalny sposób promuje wykorzystanie metod
referencyjnych w ocenie projektów, w drugim natomiast przypadku w oczywisty
sposób decydenci w oficjalnych szacunkach bêd¹ metod takich unikaæ. Ewentualne wprowadzenie obowi¹zkowego odnoszenia wyniku do klasy referencyjnej
równie¿ nic nie da, poniewa¿ decydenci bêd¹ po prostu dyskontowaæ wymuszony odniesieniem referencyjnym wzrost kosztów na etapie sporz¹dzania oceny indywidualnego projektu. Bêdzie ona jeszcze bardziej zani¿ona w zakresie
szacunków kosztów, aby zachowaæ przestrzeñ dla wymaganych korekt.
Prostym mechanizmem zmuszaj¹cym do wykorzystania metod referencyjnych jest ustalenie regu³y, ¿e umowy nie podlegaj¹ renegocjacjom. Takie rozwi¹zanie powoduje ca³kowity transfer ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów
na sk³adaj¹cego zani¿on¹ ofertê. Mechanizm ten jest jednak bardzo trudny do
wprowadzenia w praktyce. Przyk³adowo, GDDKiA w latach 2010–2012 próbowa³a dzia³aæ zgodnie z t¹ zasad¹, co doprowadzi³o do upad³oœci wiele przedsiêbiorstw z bran¿y budowlanej zaanga¿owanych w realizacjê projektów drogowych. Rezultatem by³y opóŸnienia, koniecznoœæ przeprowadzania nowych
przetargów, liczne procesy s¹dowe i os³abienie konkurencji na rynku w odniesieniu do przysz³ych projektów. Dobrym mechanizmem wymuszenia stosowania ocen referencyjnych jest natomiast zwiêkszenie odpowiedzialnoœci osobistej
decydentów, a tak¿e poddawanie sk³adanych wniosków ocenom zewnêtrznych
kontrolerów.
Wprowadzaj¹c metodê opart¹ na referencyjnej ocenie projektów w infrastrukturze, nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwe skutki uboczne. Rezerwy finansowe gromadzone na potrzeby pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów realizacji projektu ostatecznie mog¹ nie byæ potrzebne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ocena
oparta na klasie referencyjnej powoduje korektê szacunków kosztów do œredniej, a zatem nie w ka¿dym projekcie wyst¹pi faktyczny wzrost tych kosztów,
choæ przeciêtnie bêdzie on mia³ miejsce. W takich przypadkach, projektów realizowanych bez nadmiernie rosn¹cych kosztów (czyli ocenionych prawid³owo
bez odnoszenia siê do klasy referencyjnej), pojawiæ siê mo¿e zjawisko marnotrawstwa. Ju¿ samo utrzymywanie dodatkowej rezerwy na pokrycie spodziewanego
wzrostu kosztów realizacji wi¹¿e siê z pewnym obci¹¿eniem finansowym –
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kosztem pozyskania dodatkowego kapita³u. Ponadto w projektach, w których
na pewnym etapie wystêpuje nadwy¿ka finansowa, daje siê zauwa¿yæ tendencjê do jej zagospodarowania niezale¿nie od faktycznych potrzeb. Z tego wzglêdu metody oparte na referencyjnej ocenie kosztów i korzyœci projektów inwestycyjnych nale¿y zawsze wprowadzaæ w po³¹czeniu z dobrymi praktykami
zarz¹dzania projektem.
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CONDITIONS FOR USE OF REFERENCE CLASS METHODE
IN ASESSMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS – EXPERIENCES
FROM BRITISH METHOD FOR CURBING OPTIMISM BIAS
(Summary)
The paper deals with the problem of objective cost assessment in infrastructure projects. For some years method of reference class based assessment e.g. one that refers results of particular project assessment to the average result in appropriate reference class,
has been advocated. So far the only instance of practical use of reference class method is
British procedure for dealing with excessive optimism bias in assessment of infrastructure
projects. In the paper the British approach is analysed in order to evaluate its overall performance and usefulness for other national assessment methodologies. Critical analysis
of the way in which British method builds reference classes follows. On this basis recommendations for use of reference classes in assessment of infrastructure projects are
drawn.
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FUNDUSZE UNIJNE W FINANSOWANIU
ROZWOJU TRANSPORTU
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014–2020

1. Wprowadzenie
Wymierne korzyœci przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej wynikaj¹ miêdzy innymi z mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków finansowych p³yn¹cych z funduszy unijnych. Fundusze te maj¹ na celu przede wszystkim inwestowanie na
rzecz wzrostu i zatrudnienia, podniesienie konkurencyjnoœci oraz zapewnienie
spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej, terytorialnej Europy przez wyrównanie
dysproporcji pomiêdzy krajami i regionami. Dostêpnoœæ funduszy unijnych nabiera szczególnego znaczenia wobec s³aboœci finansów publicznych oraz ograniczonych mo¿liwoœci wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadañ publicznych polskich województw, w tym w szczególnoœci rozwoju
transportu. Polska od momentu przyst¹pienia do Unii Europejskiej objêta jest
ju¿ trzecim okresem programowania. Na przestrzeni minionych lat cz³onkowskich, dziêki dofinansowaniu Unii Europejskiej, zrealizowane zosta³y liczne
przedsiêwziêcia w zakresie rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju i poszczególnych jego województw. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata
2014–2020 stawia przed polskimi samorz¹dami nowe wyzwania, istotne miejsce
zajmuje wœród nich inteligentny, efektywny i zrównowa¿ony rozwój transportu.
Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed Polsk¹ bêdzie zwiêkszenie
dostêpnoœci transportu publicznego, rozwój po³¹czeñ miêdzy najwiêkszymi
miastami i wspieranie przyjaznych dla œrodowiska przewozów przez efektywne
wykorzystanie œrodków finansowych pochodz¹cych z funduszy unijnych.
Celem artyku³u jest wskazanie na mo¿liwoœci wykorzystania funduszy unijnych
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w rozwoju województwa pomorskiego ze szczególnym uwypukleniem œrodków wyasygnowanych na finansowanie rozwoju transportu.

2. Zasady dostêpu do funduszy unijnych w perspektywie
finansowej 2014–2020
Mo¿liwoœæ finansowania rozwoju spo³eczno-gospodarczego poszczególnych
pañstw zarówno cz³onkowskich, jak i stowarzyszonych uwarunkowana jest
posiadanymi przez Uniê Europejsk¹ zasobami finansowymi. To z bud¿etu Unii
Europejskiej finansowane s¹ ró¿ne dzia³ania pañstw cz³onkowskich, w tym
z zakresu rozwoju infrastruktury stanowi¹cej podbudowê ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Jeszcze w latach 90. ubieg³ego wieku podstawowym Ÿród³em tworzenia bud¿etu Unii Europejskiej by³y wp³ywy z podatku od wartoœci dodanej
(VAT) i tradycyjne zasoby w³asne. Obecnie dominuj¹c¹ rolê w tworzeniu bud¿etu Unii Europejskiej odgrywaj¹ kwoty wnoszone przez poszczególne kraje
cz³onkowskie (sk³adka cz³onkowska) uzale¿nione od DNB1. Strukturê dochodów bud¿etu unijnego w wybranych latach przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Struktura dochodów bud¿etu Unii Europejskiej w okresie 1988–2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat.
1

Decyzja 2007/436/WE w sprawie systemu zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich.
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W nowym okresie programowym na lata 2014–2020 ³¹czny bud¿et UE wynosi 1082 mld EUR (w cenach bie¿¹cych). Z czego 730,2 mld EUR, czyli 67,5%,
przeznaczono na inne polityki UE (m.in. rolnictwo, badania naukowe, dzia³ania
zewnêtrzne) natomiast 351,8 mld EUR, czyli 32,5%, na politykê spójnoœci2. W ramach bud¿etu UE na realizacjê za³o¿onych celów priorytetowych wyodrêbniono piêæ funduszy, które funkcjonuj¹ wed³ug œciœle okreœlonych zasad:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),
– Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS),
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW),
– Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR),
– Fundusz Spójnoœci (FS).
Z punktu widzenia transportowych potrzeb infrastrukturalnych wa¿ne s¹
dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), utworzony
w 1975 r. w celu realizacji za³o¿eñ wspólnotowej polityki regionalnej, oraz Fundusz Spójnoœci (FS), utworzony w 1993 r., finansuj¹cy projekty dotycz¹ce ochrony œrodowiska i infrastruktury transportowej. Nowym instrumentem finansowym ustanowionym w 2013 r. na okres programowy 2014–2020 jest instrument
„£¹cz¹c Europê” (Connecting Europe Facility, CEF) z pul¹ œrodków finansowych
w wysokoœci 33,2 mld EUR wed³ug cen aktualnych, który przeznaczony jest na
finansowanie rozwoju infrastruktury w zakresie sieci TEN3.
Zasady dzia³ania funduszy ulega³y znacznym modyfikacjom od momentu
powstania zarówno w odniesieniu do zak³adanych celów, jak i sposobu rozdysponowania œrodków. Przepisy dotycz¹ce zasad dzia³ania funduszy w okresie
2014–2020 zosta³y okreœlone w nastêpuj¹cych rozporz¹dzeniach Unii Europejskiej4:
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 1303/2013 – w sprawie wspólnych przepisów,
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 1301/2013 – dotycz¹ce EFRR,
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 1304/2013 – dotycz¹ce EFS,
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 1300/2013 – dotycz¹ce FS,
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 1305/2013 – dotycz¹ce EFRROW,
– Rozporz¹dzenie (UE) nr 508/2014 – dotycz¹ce EFMR5.

2

3

4

5

Zreformowana polityka spójnoœci w Europie: G³ówna polityka inwestycyjna, maj¹ca na celu zwiêkszenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
infographic/cohesion_policy_20142020_pl.pdf [dostêp: 21.12.2014].
Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013
establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010, OJL 248/129.
Przepisy dotycz¹ce unijnych funduszy strukturalnych oraz inwestycyjnych, http://ec.europa.eu/
contracts_grants/funds_pl.htm [dostêp: 21.12.2014].
Rozporz¹dzenie (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
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Zmiany w zasadach funkcjonowania funduszy w okresie programowym
2014–2020 dotycz¹: œcis³ego powi¹zania ze Strategi¹ Europa 2020; uproszczenia
dostêpu dla potencjalnych beneficjentów; lepszej koordynacji i spójnej realizacji; koncentracji inwestycji na wybranych obszarach.
Oprócz wymienionych funduszy w nowym okresie programowym wyodrêbniono œrodki na instrumenty finansowe umo¿liwiaj¹ce UE szybsze (przez
u³atwienie procedury bud¿etowej) reagowanie na nieprzewidziane okolicznoœci
oraz umo¿liwiaj¹ce finansowanie wyraŸnie okreœlonych wydatków, których nie
mo¿na by³oby sfinansowaæ w ramach pu³apów dostêpnych dla jednego lub kilku dzia³ów okreœlonych w przyjêtych ramach finansowych. Do instrumentów
tych nale¿¹: rezerwa na pomoc nadzwyczajn¹, Fundusz Solidarnoœci Unii Europejskiej, Instrument Elastycznoœci, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, margines na nieprzewidziane wydatki, specjalna elastycznoœæ s³u¿¹ca
przeciwdzia³aniu bezrobociu osób m³odych i zintensyfikowaniu badañ naukowych oraz globalny margines na zobowi¹zania w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególnoœci zatrudnienia m³odzie¿y6, Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym (FEAD)7. Istotnymi instrumentami wspieraj¹cymi kluczowe sektory wzrostu s¹ równie¿: Horizon 2020, COSME,
Youth Employment Initiative Erasmus+.
Alokacjê funduszy unijnych przeznaczonych na realizacjê polityki spójnoœci
w perspektywie finansowej 2014–2020 wed³ug pañstw cz³onkowskich przedstawiono na rysunku 2. Polska, podobnie jak w poprzednim okresie programowym, jest najwiêkszym beneficjentem œrodków finansowych pozyskiwanych
z funduszy unijnych ze wszystkich pañstw cz³onkowskich (UE-28). Jak wynika
z rysunku 2, drugie miejsce w alokacji funduszy unijnych zajmuj¹ W³ochy (we
Wspólnocie od roku 1957), a trzecie miejsce Hiszpania (akcesja w roku 1986).
Dostêp do wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest uzale¿niony od poziomu rozwoju regionów8:
– regiony s³abiej rozwiniête (PKB na mieszkañca poni¿ej 75% œredniej UE-27);
– regiony w okresie przejœciowym (PKB na mieszkañca od 75% do 90% œredniej UE-27);
– regiony lepiej rozwiniête (PKB na mieszkañca powy¿ej 90% œredniej UE-27).
Fundusz Spójnoœci jest dostêpny dla krajów, w których DNB na mieszkañca
jest ni¿szy ni¿ 90% œredniej dla UE-27. W perspektywie finansowej 2014–2020
wsparcie z tego funduszu bêdzie udzielone wszystkim nowym pañstwom
6

7

8

Sprawozdanie nt. przyjêcia przez Parlament Europejski wieloletniego bud¿etu, Sprawozdanie
Nr 108/2013. Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela, 23 listopada 2013.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym (FEAD), http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=1089&langId=pl [dostêp: 18.12.2014].
Ukierunkowanie polityki spójnoœci UE na osi¹ganie maksymalnego wp³ywu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Reforma w 10 punktach, MEMO/13/878, Komisja Europejska. Bruksela, 19 listopada 2013.
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cz³onkowskim (akcesja od roku 2004) oraz dla Grecji i Portugalii (tzw. stare pañstwa cz³onkowskie)9.
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Rysunek 2. Alokacja funduszy unijnych w pespektywie finansowej 2014-2020 wed³ug
pañstw cz³onkowskich (mln EUR wed³ug cen bie¿¹cych)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, http://europa.eu/
about-eu/countries/member-countries/index_pl.htm [dostêp: 21.12.2014] oraz Financial allocations
2014–2020. Cohesion policy 2014–2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm. [dostêp: 21.12.2014].

W perspektywie finansowej 2014–2020 inwestycje transportowe w Polsce
bêd¹ realizowane przy wsparciu trzech unijnych mechanizmów finansowych:
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
9

Financial allocations 2014–2020. Cohesion policy 2014–2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm. [dostêp: 21.12.2014].
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– Funduszu Spójnoœci,
– Instrumentu Finansowego „£¹cz¹c Europê” (ang. Connecting Europe Facility).

3. Dokumenty programowe determinuj¹ce wykorzystanie
funduszy unijnych w Polsce w latach 2014–2020
Programowanie rozwoju infrastruktury transportu w Polsce nabra³o nowego
znaczenia w procesie transformacji. Istotne zmiany w systemie programowania
nast¹pi³y w okresie przygotowañ akcesyjnych oraz po integracji Polski z UE.
Pozytywn¹ stron¹ tych zmian staje siê systemowo uporz¹dkowany sposób
wykorzystywania wsparcia finansowego UE. Po akcesji programowanie rozwoju spo³eczno-gospodarczego w Polsce (podobnie jak w innych krajach cz³onkowskich) jest podporz¹dkowane systemowi programowania funduszy strukturalnych. Podstawow¹ zasad¹ jest programowanie wieloletnie, które ma na celu
wypracowywanie d³ugookresowych programów rozwoju, zgodnie z partnerskim procesem decyzyjnym. Programy, po zatwierdzeniu przez Komisjê Europejsk¹, s¹ wdra¿ane pod kierunkiem pañstw beneficjentów zgodnie z postanowieniami rozporz¹dzeñ unijnych odnosz¹cych siê do funduszy strukturalnych.
W ramach przygotowañ do nowej perspektywy finansowej opracowano szereg dokumentów, które zmierzaj¹ do realizacji podstawowych wytycznych zawartych w Strategii Europa 2020. Opracowane programy porz¹dkuj¹ w ka¿dym
kraju cz³onkowskim sposób wydatkowania funduszy unijnych i musz¹ byæ
zgodne z wytycznymi przygotowanymi przez Komisjê Europejsk¹. Zale¿noœci
oraz powi¹zania miêdzy dokumentami krajowymi i unijnymi przygotowanymi
na okres finansowy 2014–2020 zosta³y przedstawione na rysunku 3.
Cele i sposoby dzia³ania podmiotów publicznych w Polsce, a w szczególnoœci
rz¹du i samorz¹dów województw, zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia strategicznych celów rozwoju kraju okreœlono w dokumencie Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)10. Dokumentem
okreœlaj¹cym strategiê interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach
2014–2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójnoœci, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybo³ówstwa (WPRyb) jest Umowa Partnerstwa (UP)11. W UP przedstawiono kontekst strategiczny wykorzystania funduszy
unijnych w wymiarze tematycznym i terytorialnym oraz wskazano oczekiwane
rezultaty i obowi¹zuj¹ce zasady wdro¿eniowe. Stanowi ona punkt odniesienia
do okreœlania szczegó³owej zawartoœci programów operacyjnych. Dokumenta10

11

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony. Miasta. Obszary wiejskie (KSRR),
Dokument przyjêty przez Radê Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 r.
Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 maja 2014.
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mi realizacji Umowy Partnerskiej s¹ krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO). Programy te tworz¹ wraz z UP spójny system dokumentów strategicznych i programowych, stanowi¹c podstawê do
realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. Wynegocjowana z Komisj¹
Europejsk¹ Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne tworz¹ spójny system dokumentów strategicznych i programowych, stanowi¹cy podstawê do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce. Programy operacyjne, które
bêd¹ realizowane w Polsce w ramach perspektywy finansowej UE na lata
2014–2020 przedstawiono w tabeli 1.

DSRK – D³ugookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030
KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Rysunek 3. Zale¿noœci i powi¹zania miêdzy dokumentami krajowymi i unijnymi
ród³o: Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 maja 2014 r.

Z bud¿etu polityki spójnoœci na lata 2014–2020 Polska otrzyma kwotê 82,5 mld
EUR. Alokacjê funduszy unijnych w Polsce wed³ug krajowych programów operacyjnych przedstawiono na rysunku 4. W nowej perspektywie finansowej
w ramach krajowych programów operacyjnych najwiêcej unijnych œrodków finansowych (60,3%) wyasygnowano na realizacjê Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko – 27,41 mld EUR. Ponad 8,6 mld EUR (tj. 18,9% z kwoty
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na realizacjê programów krajowych) bêdzie przeznaczone na dzia³ania w ramach
PO Inteligentny Rozwój12.
Tabela 1. Programy operacyjne wyznaczaj¹ce kierunki wykorzystania funduszy unijnych
w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020
Program

Fundusz

Instytucja zarz¹dzaj¹ca

POLITYKA SPÓJNOŒCI
1

Program Infrastruktura i Œrodowisko

2

Program Inteligentny Rozwój

EFRR, FS

3

Program Wiedza Edukacja Rozwój

4

Program Polska Cyfrowa

EFRR

5

Program Polska Wschodnia

EFRR

6

Program Pomoc Techniczna

7

Programy Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej

8

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

EFRR
EFS

Ministerstwo
Infrastruktury
i Rozwoju

FS
EFRR
EFRR, EFS

zarz¹dy województw

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA I WSPÓLNA POLITYKA RYBACKA
1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2

Program Rybactwo i Morze

EFRROW
EFMR

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

EFFR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; EFS – Europejski Fundusz Spo³eczny; FS – Fundusz Spójnoœci; EFRROW
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

ród³o: Programowanie 2014–2020. Programy. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.
mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/programy/strony/
glowna.aspx [dostêp: 21.12.2014].
4,94%

4,64%

1,53%
60,31%

9,69%

18,88%

Infrastruktura i Œrodowisko

Inteligentny Rozwój

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Polska Cyfrowa

Polska Wschodnia

Pomoc Techniczna

Rysunek 4. Alokacja funduszy unijnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020
wed³ug krajowych programów operacyjnych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Fundusze Europejskie 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
[dostêp: 21.12.2014].
12

Fundusze Europejskie 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/
fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostêp: 21.12.2014].
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4. Fundusze unijne w województwie pomorskim
w kontekœcie realizacji Strategii Europa 2020
Trwaj¹cy w ostatnich latach kryzys ods³oni³ strukturalne s³aboœci europejskiej
gospodarki i zniweczy³ wyniki wielu lat dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczno-gospodarczego Europy13. W odpowiedzi na wspó³czesne wyzwania w zakresie
wyjœcia z kryzysu gospodarczego, zmniejszenia poziomu bezrobocia i ubóstwa oraz
przejœcia na gospodarkê niskoemisyjn¹, opracowano strategiê rozwoju „Europa
2020” na rzecz inteligentnego, trwa³ego wzrostu gospodarczego sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu14. W przyjêtej przez Komisjê Europejsk¹ w 2010 r. strategii za³o¿ono osi¹gniêcie trwa³ego wzrostu gospodarczego przez zwiêkszenie
innowacyjnoœci oraz efektywniejsze zarz¹dzanie zasobami. W osi¹gniêciu g³ównych celów strategii (wzrostu inteligentnego, zrównowa¿onego i sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu) ma pomóc siedem inicjatyw przewodnich, które
przedstawiono na rysunku 5, oraz efektywna alokacja instrumentów finansowych, w tym funduszy unijnych.

Unia innowacji
Wzrost inteligentny
(smart growth)

Mobilna m³odzie¿

EUROPA 2020

Europejska agenda cyfrowa

Wzrost zrównowa¿ony
(sustainable growth)

Wzrost sprzyjaj¹cy w³¹czeniu
spo³ecznemu (inclusive growth)

Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów
Polityka przemys³owa w erze globalizacji

Program na rzecz nowych umiejêtnoœci i zatrudnienia
Europejski program walki z ubóstwem

Rysunek 5. Inicjatywy przewodnie w ramach priorytetów realizacji Strategii Europa 2020
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020
wersja ostateczna.

13

14

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpo³ecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Wnioski z pi¹tego
sprawozdania w sprawie spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej: przysz³oœæ polityki
spójnoœci, KOM(2010) 642/3.
EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu, Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
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Realizacja za³o¿onych w Strategii Europa 2020 ambitnych planów jest mo¿liwa pod warunkiem podjêcia intensywnych dzia³añ na wszystkich poziomach
rozwoju: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Dotyczy to wszystkich pañstw i regionów UE, które zobligowane zosta³y do podporz¹dkowania
swoich strategii i programów rozwoju do przyjêtych zaleceñ. Na poziomie regionalnym wymogom tym sprosta³y równie¿ wszystkie województwa, w tym
województwo pomorskie. Szczegó³ow¹ alokacjê funduszy unijnych przeznaczonych na realizacjê dzia³añ w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego (RPO WP) przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Udzia³ œrodków RPO WP w priorytetach i inicjatywach przewodnich Strategii
Europa 2020
Inicjatywa przewodnia

% alokacji
RPO WP

Unia innowacji

9

Europejska agenda cyfrowa

2

M³odzie¿ w drodze
Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów
Polityka przemys³owa w erze globalizacji

Priorytet Strategii
Europa 2020

% alokacji
RPO WP
18

wzrost inteligentny

7
38
8

Program na rzecz nowych umiejêtnoœci
i zatrudnienie

18

Europejski program walki z ubóstwem

13

wzrost zrównowa¿ony
wzrost sprzyjaj¹cy
w³¹czeniu spo³ecznemu

47
31

ród³o: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Projekt
uwzglêdniaj¹cy wnioski z konsultacji spo³ecznych i oceny ex-ante, Zarz¹d Województwa Pomorskiego, Uchwa³a Nr 107/325/14, Gdañsk, 7 luty 2014 r.

W województwie pomorskim w ramach realizacji priorytetów Strategii Europa 2020 najwiêcej œrodków (47%) bêdzie przeznaczonych na wzrost zrównowa¿ony, w tym gospodarkê efektywnie korzystaj¹c¹ z zasobów (38% œrodków finansowych). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzia³ania w tym obszarze poœrednio bêd¹
dotyczy³y równie¿ rozwoju inteligentnego, w szczególnoœci w zakresie innowacyjnych rozwi¹zañ w energetyce, transporcie i w sektorze przedsiêbiorstw15.

15

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Projekt
uwzglêdniaj¹cy wnioski z konsultacji spo³ecznych i oceny ex-ante, Zarz¹d Województwa Pomorskiego, Uchwa³a Nr 107/325/14, Gdañsk, 7 luty 2014 r.
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5. Miejsce województwa pomorskiego w absorpcji funduszy
unijnych w perspektywie 2014–2020
W perspektywie finansowej 2014–2020 samorz¹dy polskich województw
bêd¹ zarz¹dzaæ oko³o 40% œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych,
tj. 31,28 mld EUR przeznaczonych na realizacjê polityki spójnoœci w Polsce. Podstawowymi dokumentami okreœlaj¹cymi mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia rozwoju regionów z funduszy strukturalnych UE jest 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO) opracowanych dla ka¿dego województwa. Nowoœci¹
w stosunku do poprzedniego okresu 2007–2013 jest realizacja programów przy
wsparciu finansowym dwóch funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Alokacjê funduszy unijnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020 wed³ug programów regionalnych przedstawiono na rysunku 6.
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Rysunek 6. Alokacja funduszy unijnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020
wed³ug programów regionalnych (mln EUR, w cenach bie¿¹cych)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Fundusze Europejskie 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
[dostêp: 10.12.2014].
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Wszystkie regiony w Polsce spe³niaj¹ warunki dostêpnoœci wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych, tj. EFRR oraz EFS, przy czym województwo
mazowieckie zaliczone jest do regionów lepiej rozwiniêtych (PKB na mieszkañca powy¿ej 90% œredniej UE-27), natomiast pozosta³e województwa spe³niaj¹
kryterium regionów s³abiej rozwiniêtych (PKB na mieszkañca poni¿ej 75% œredniej UE-27). Najwiêcej œrodków finansowych bêdzie przeznaczonych na rozwój
województwa œl¹skiego, natomiast najmniej œrodków finansowych w ramach
programów regionalnych jest dostêpnych dla województw z Polski wschodniej
(rys. 6). Nadmieniæ nale¿y, ¿e te województwa otrzyma³y dodatkowe wsparcie
finansowe w wysokoœci 2 mld EUR w ramach programu krajowego PO Polski
Wschodniej. W rankingu alokacji œrodków finansowych na regionalne programy operacyjne województwo pomorskie zajmuje miejsce 10 z pul¹ 1863,0 mln
EUR, w tym 1343,4 mln EUR dostêpnych bêdzie z EFRR i 519,6 mln EUR z EFS16.

6. Miejsce transportu w absorbcji funduszy unijnych
w województwie pomorskim w perspektywie 2014–2020
W zakresie kszta³towania systemu transportowego w województwie pomorskim w latach 2014–2020 do kluczowych wyzwañ nale¿¹:
– osi¹gniêcie wewnêtrznej spójnoœci transportowej regionu,
– umocnienie pozycji transportu zbiorowego,
– efektywne po³¹czenie regionalnego – drogowego i kolejowego – uk³adu
transportowego z systemem krajowym i europejskim.
Wyzwania w kszta³towaniu systemu transportowego przek³adaj¹ siê na dziewi¹t¹ oœ priorytetow¹ RPO „Mobilnoœæ”, która koncentruje siê na dzia³aniach
w zakresie transportu miejskiego, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej17. W okresie programowym 2014–2020 dominuj¹cymi priorytetami województwa pomorskiego (tab. 3 i rys. 7) bêd¹: mobilnoœæ, wspierana przez EFRR
i absorbuj¹ca 18% ca³kowitego finansowania, oraz zatrudnienie, wspierane przez
EFS i absorbuj¹ce 12% œrodków finansowych przeznaczonych na realizacjê RPO.
Alokacja œrodków w ramach osi priorytetowej „Mobilnoœæ” obejmuje nastêpuj¹ce kierunki18:
– promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególnoœci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównowa¿onej
multimodalnej mobilnoœci miejskiej i dzia³añ adaptacyjnych maj¹cych oddzia³ywanie ³agodz¹ce na zmiany klimatu;
16

17
18

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Projekt przekazany do Komisji Europejskiej, Zarz¹d Województwa Pomorskiego, Uchwa³a Nr 311/339/14,
Gdañsk, 27 marca 2014 r.
Ibidem.
Ibidem.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt przekazany do Komisji Europejskiej, Zarz¹d Województwa Pomorskiego, Uchwa³a Nr 311/339/14, Gdañsk, 27 marca 2014 r.
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Tabela 3. Szacunkowa tabela finansowa dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020
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– rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakoœci i interoperacyjnych
systemów transportu kolejowego oraz propagowanie dzia³añ s³u¿¹cych
zmniejszeniu ha³asu;
– zwiêkszanie mobilnoœci regionalnej przez ³¹czenie wêz³ów drugorzêdnych
i trzeciorzêdnych z infrastruktur¹ TEN-T, w tym z wêz³ami multimodalnymi.
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Rysunek 7. Fundusze strukturalne w finansowaniu priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (mln EUR)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie tabeli 3.

Znacz¹cy udzia³ przedsiêwziêæ transportowych w województwie pomorskim w absorbcji funduszy strukturalnych (18%) wynika z istotnej roli transportu
w podnoszeniu konkurencyjnoœci regionu, a tym samym stymuluj¹cego rozwój
województwa. W okresie programowym województwo pomorskie bêdzie korzysta³o równie¿ ze wsparcia finansowego Funduszu Spójnoœci okreœlonego
w PO Infrastruktura i Œrodowisko. Kierunki wykorzystania wsparcia z Funduszu Spójnoœci przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 4. Priorytety inwestycyjne w sferze transportu w ramach realizacji PO
Infrastruktura i Œrodowisko 2014–2020
Oœ priorytetowa

Priorytety inwestycyjne

– wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru
transportu przez inwestycje w TEN-T
III. Rozwój sieci
rozwój i usprawnianie przyjaznych œrodowisku (w tym o obni¿onej
–
drogowej TEN-T
emisji ha³asu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym œródi transportu
l¹dowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, po³¹czeñ
multimodalnego
multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych w celu promowania zrównowa¿onej mobilnoœci regionalnej i lokalnej
– wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru
transportu przez inwestycje w TEN-T
IV. Infrastruktura
zwiêkszanie mobilnoœci regionalnej przez ³¹czenie wêz³ów drugo–
drogowa dla miast
rzêdnych i trzeciorzêdnych z infrastruktur¹ TEN-T, w tym z wêz³ami
multimodalnymi
– wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru
transportu przez inwestycje w TEN-T
V. Rozwój transportu
rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakoœci i interope–
kolejowego w Polsce
racyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie
dzia³añ s³u¿¹cych zmniejszaniu ha³asu
– promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów teryVI. Rozwój niskoemitoriów, w szczególnoœci dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
syjnego transportu
zrównowa¿onej multimodalnej mobilnoœci miejskiej i dzia³añ adapzbiorowego w miastach
tacyjnych maj¹cych oddzia³ywanie ³agodz¹ce na zmiany klimatu
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko
2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

W ramach du¿ych projektów realizowanych ze œrodków PO Infrastruktura
i Œrodowisko na terenie województwa pomorskiego przewiduje siê m.in:
– w projektach drogowych: budowê drogi S7 Gdañsk–Warszawa; budowê drogi S6 S³upsk–Gdañsk;
– w projektach kolejowych: prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia–S³upsk;
– w projektach dotycz¹cych transportu morskiego i ¿eglugi œródl¹dowej:
modernizacja uk³adu falochronów os³onowych Portu Pó³nocnego; prace na
alternatywnym ci¹gu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto, obejmuj¹cym
linie 201 i 203, etap II – wraz z elektryfikacj¹; Gdañsk Port Pó³nocny – budowa portu schronienia dla statków znajduj¹cych siê w niebezpieczeñstwie
i zagra¿aj¹cych katastrof¹ ekologiczn¹ wraz z infrastruktur¹ falochronu
os³onowego oraz zapor¹ przeciwrozlewow¹; przebudowa wejœcia po³udniowego do portu w Gdyni.
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6. Podsumowanie
Doœwiadczenia poprzednich okresów programowych wskazuj¹ na istotn¹
rolê funduszy unijnych w rozwoju transportu w województwie pomorskim.
Wykorzystane fundusze wp³ynê³y zarówno na zmiany iloœciowe, jak i jakoœciowe. Dostêpnoœæ funduszy unijnych oraz przyjête priorytety na okres finansowy
2014–2020 wskazuj¹ na przyspieszenie tych zmian. Rozwój transportu w województwie bêdzie finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, ze œrodków Funduszu Spójnoœci oraz nowego instrumentu finansowego „£¹cz¹c Europê”. Realizacja przewidywanych inwestycji transportowych w znacznym stopniu zwiêkszy spójnoœæ regionu, a tak¿e zmniejszy
uci¹¿liwoœæ transportu dla œrodowiska i spo³ecznoœci lokalnej. Przewidywane
w dokumentach programowych inwestycje transportowe niew¹tpliwie przyczyni¹ siê do zwiêkszenia wzrostu gospodarczego województwa pomorskiego.
Znacz¹cy wp³yw na rozwój regionu bêd¹ mia³y równie¿ inwestycje zwiêkszaj¹ce dostêpnoœæ województwa, a szczególnie oczekiwane budowy dróg S7
oraz S6. Przewidywane w dokumentach programowych inwestycje transportowe przyczyni¹ siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci województwa pomorskiego i wzrostu gospodarczego.
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EUROPEAN FUNDS FOR THE FINANCING TRANSPORT
DEVELOPMENT IN THE POMORSKIE VOIVODESHIP
IN THE 2014–2020 FINANCIAL PERSPECTIVE
(Summary)
The assessment of first years membership in European Union points at essential role
of union’s funds in the transport development in Pomorskie Voivodeship. The accessibility of union’s funds and received priorities for the next financial period 2014–2020 point
at acceleration of quantitative as well as qualitative changes, which undoubtedly contributes to growing accessibility and it will influence on increase of Pomorskie Voivodeship competitiveness and economic growth. Cohesion Fund (CF), European Regional Development Fund (ERDF) and Connecting Europe Facility (CEF) are very important in the
financing of transport development in the Pomorskie Voivodeship. Projects financed by
CF in 2014–2020 are focused on the most important roads and railways, urban transport
development and they will be completed with operations financed by ERDF within OP
Infrastructure and Environment on a national level, and also within Regional Operational Programme for Pomorskie Voivodship on a local level. All supported projects in Po-
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morskie Voivodeship are contained within common transport policy of the EU, transport
policy of Poland and the Europe 2020 strategy.
The aim of this paper is to indicate the possibility of using EU funds in the development of the Pomorskie Voivodeship. The special focus is put on the funds allocation to
the development of transport.
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INWESTYCJE DROGOWE
A INNOWACJE W POLSKICH GMINACH

1. Wprowadzenie
W gospodarce czêsto pojawiaj¹ siê dylematy, jak dokonaæ racjonalnego wyboru najefektywniejszego kierunku dzia³ania i w³aœciwej strategii. Dotyczy to
sytuacji krótko- i d³ugoterminowych na szczeblu podmiotów gospodarczych,
sektorów, regionów czy ca³ego kraju. Najwiêksze znaczenie ma rozwi¹zywanie
problemów zwi¹zanych ze strategi¹ inwestowania w maj¹tek gospodarczy,
a zw³aszcza w obiekty o charakterze infrastrukturalnym. W Polsce w minionych
kilkunastu latach zdecydowano siê na priorytetowe traktowanie inwestycji
w infrastrukturze transportowej, zw³aszcza drogowej, co wymaga³o bardzo
du¿ych wyrzeczeñ finansowych. Aby nadrobiæ zaleg³oœci inwestycyjne z lat poprzednich, w latach 2000–2013 na budowê i modernizacjê sieci drogowej przeznaczono oko³o æwieræ biliona z³otych. W efekcie w tym okresie sieæ dróg utwardzonych w Polsce wyd³u¿y³a siê o 36 176 km (+14,5%), w tym dróg gminnych
o 32 800 km (+36,0%). Z³y stan dróg gminnych niew¹tpliwie uzasadnia³ ich rozbudowê i modernizacjê, ale otwarte pozostaje pytanie, czy optymaln¹ decyzj¹
by³o zainwestowanie w ich rozwój w tym okresie ponad 38 mld PLN z bud¿etów gmin i oko³o 3 mld PLN z Regionalnych Programów Operacyjnych. Gdyby
istnia³y dojrza³e koncepcje innowacji produktowych i us³ugowych w gminach,
zainwestowanie w ich wdro¿enie tylko czêœci œrodków przeznaczonych na drogi publiczne mog³oby przynieœæ wiêksze efekty rozwojowe.
Zmiany ustrojowe dokonane w Polsce na pocz¹tku lat 90. XX w. doprowadzi³y do wyodrêbnienia z sektora administracji publicznej samorz¹du terytorialnego. Uchwalenie w 1997 r. nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, d¹¿enia
zwi¹zane z wejœciem Polski do Unii Europejskiej i zwi¹zana z tym koniecznoœæ
dopasowania prawa do norm europejskich (w tym ratyfikowanie Europejskiej
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Karty Samorz¹du Terytorialnego) doprowadzi³o do kolejnych zmian w strukturze
samorz¹dowej, w tym do powstania l stycznia 1999 r. nowych szczebli samorz¹du terytorialnego. Zmianom uleg³ obszar zadañ realizowanych przez poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego oraz ich wp³yw na rozwój regionu.
W kontekœcie tych przemian istotnego znaczenia nabiera regionalna polityka
innowacyjna. Staje siê ona podstawow¹ p³aszczyzn¹ polityki gospodarczej
zorientowanej na wzmacnianie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki.
Jest to polityka horyzontalna, silnie skorelowana z polityk¹ przemys³ow¹, technologiczn¹, naukowo-badawcz¹ i przedsiêbiorczoœci.
Celem artyku³u jest ukazanie zakresu innowacyjnoœci gmin w Polsce, ze
szczególnym uwzglêdnieniem inwestycji w obszarze transportu i infrastruktury
transportowej. W artykule wykorzystano wybrane wyniki badañ w³asnych autora.

2. Problematyka innowacyjnoœci gmin
W historii ekonomii zarówno samo pojêcie innowacji, jak i jej znaczenie
w procesach gospodarczych definiowane jest na ró¿ne sposoby1. W potocznym
rozumieniu innowacja oznacza coœ nowego i innego od dotychczasowych
rozwi¹zañ; kojarzy siê z potrzebn¹ zmian¹ na lepsze2. S³owo to pochodzi od
³aciñskiego innovatio, czyli odnowienie3.
Pojêcie innowacji do ekonomii wprowadzi³ J. Schumpeter, nadaj¹c jej rolê
w kreowaniu zysku nadzwyczajnego oraz w zakresie pojmowania roli przedsiêbiorczoœci jako si³y motorycznej procesów rozwoju. J. Schumpeter jako innowacjê przyjmowa³4:
– wprowadzenie nowego wyrobu (lub nowego gatunku konkretnego funkcjonuj¹cego ju¿ wyrobu),
– wprowadzenie nowej lub udoskonalonej techniki produkcji,
– uruchomienie nowego rynku zbytu,
– wdro¿enie nowej metody sprzeda¿y lub zaopatrzenia,
– zastosowanie nowych materia³ów, tworzyw, pó³fabrykatów,
– wprowadzenie nowej organizacji przemys³u.

1

2
3

4

W. Œwitalski, Innowacje i konkurencyjnoœæ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2005, s. 80; W. Kasperkiewicz, Innowacyjnoœæ, konkurencyjnoœæ i rynek pracy w procesie transformacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2009.
R. Tucker, Driving growth through innovation, Berrett-Koehler Publisher, San Francisco 2008, s. 18.
W. Janasz, K. Kozio³, Determinanty dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw, PWE, Warszawa 2007,
s. 12.
Cyt. za: B. Dobiega³a-Korona, Strategie innowacji w budowie kapita³u klienta, [w:] Zarz¹dzanie wartoœci¹
klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiega³a-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
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Bardzo ciekawa jest stworzona przez OECD definicja, wed³ug której „innowacja to wdro¿enie w praktyce gospodarczej nowego albo znacz¹co udoskonalonego produktu, us³ugi lub procesu, w tym tak¿e wdro¿enie nowej metody
marketingowej lub organizacyjnej redefiniuj¹cej sposób pracy lub relacje firmy
z otoczeniem”5.
W literaturze przedmiotu innowacje s¹ rozumiane ró¿norodnie, choæ mo¿na
w poszczególnych definicjach wyró¿niæ wspólny mianownik. W tym ujêciu
przedmiotem innowacji mo¿e byæ produkt, proces produkcyjny, nowa technika,
nowy system zarz¹dzania, szeroko rozumiana organizacja, a tak¿e nowy rynek
i nowe sposoby marketingu. Jest ona efektem skumulowania w regionie kapita³u ludzkiego, spo³ecznego, otoczenia biznesu oraz dobrej infrastruktury.
Na innowacyjnoœæ warto patrzeæ szerzej ni¿ tylko przez pryzmat tradycyjny,
czyli wprowadzania nowych produktów czy technologii. Gminy innowacyjne
to takie, które umiej¹ wykorzystaæ swój potencja³ w nowym wymiarze. W³adze
gminy maj¹ ma³e mo¿liwoœci prowadzenia badañ i wprowadzania typowych,
znanych w produkcji innowacji. Ich potencja³ to przede wszystkim warunki naturalne, ale równie¿ kultura, tradycja i lokalna spo³ecznoœæ. Takie spojrzenie
podkreœla siê równie¿ we wspó³czesnych nurtach nauk ekonomicznych i regionalnych, gdzie wskazuje siê, ¿e procesy innowacyjne maj¹ terytorialny, systemowy i kulturowy charakter. Akcentuj¹ wspó³pracê i zaufanie wyrastaj¹ce
z kontekstu kulturowego i œrodowiska regionalnego jako fundamentu procesu
kreacji, absorpcji i dyfuzji innowacji. Wœród wymienionych czynników trudno
wskazaæ na jeden, maj¹cy podstawowe znaczenie, bowiem wszystko zale¿y od
jego „si³y” i pomys³u na wykorzystanie. Z punktu widzenia gminy aplikacja innowacji powstaj¹cych na œwiecie powinna opieraæ siê na dwóch grupach kryteriów: 1) zdolnoœci absorpcyjnej innowacji w regionie czy gminie, 2) efektach
i korzyœciach, jakie wdro¿enie danej innowacji mo¿e przynieœæ w regionie lub
gminie. Cele transferu nowych technologii i innowacji na obszar gminy mog¹
byæ dwojakie: po pierwsze, zlokalizowanie tu nowej innowacyjnej dzia³alnoœci
produkcyjnej daj¹cej gminie miejsca pracy i dodatkowe dochody, po drugie,
modernizacjê systemu funkcjonowania ca³ej gminy pod k¹tem poprawy jakoœci
¿ycia mieszkañców.
Podsumowuj¹c, mo¿na wskazaæ, ¿e innowacyjnoœæ gmin to wykorzystanie
posiadanego potencja³u przez prowadzenie nowoczesnej strategii opartej na
wykorzystaniu czynników konkurencyjnych tkwi¹cych zarówno w samej gminie, jak i na zewn¹trz. W tym kontekœcie innowacja jest zlokalizowanym i osadzonym terytorialnie procesem. Gmina jest miejscem interakcji potrzebnych do
zaistnienia procesów innowacyjnych, a jednoczeœnie mamy do czynienia ze
sprzê¿eniem zwrotnym, gdy¿ innowacje wp³ywaj¹ na rozwój poszczególnych
5

National Innovation Systems, OECD, http://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf [dostêp:
5.11.2014].
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obszarów gminy. Podstawowe znaczenie ma nakierowane na przysz³oœæ, nowoczesne myœlenie w³adz samorz¹dowych,. Aby gmina by³a innowacyjna, nie
mo¿e jedynie kopiowaæ pomys³ów innych gmin, musi dostrzegaæ w³asny potencja³ i kreowaæ go na niepodwa¿alny atut. Ka¿da gmina, nawet ta z niekorzystnymi warunkami geograficznymi i oddalona od g³ównych aglomeracji, mo¿e
stworzyæ produkt, który bêdzie niebanalny i „nowy”.

3. G³ówne kierunki inwestycji realizowanych przez polskie gminy
W ramach badañ prowadzonych przez autora od listopada 2013 r. do kwietnia 2014 r. (6 miesiêcy) wys³ano do blisko po³owy wszystkich gmin w Polsce 1200
e-maili z kwestionariuszem ankiety z proœb¹ o udzia³ w badaniu6. Ostatecznie
próba badawcza wynios³a 156 gmin.
Najwiêcej gmin bior¹cych udzia³ w badaniu zlokalizowanych by³o w województwie mazowieckim oraz podlaskim (14 gmin), na kolejnej pozycji znalaz³o
siê województwo pomorskie oraz wielkopolskie (13 gmin). Z kolei najmniejszy
wskaŸnik zwrotu ankiet otrzymano w województwie podkarpackim (3 ankiety)7.
Poni¿ej zaprezentowano wybrane wyniki badañ.
Na rysunku 1 przedstawiono, jakie w opinii pracowników urzêdu gminy, s¹
najwa¿niejsze cele zapisane w lokalnych strategiach.
Z danych przedstawionych na rysunku 1 wynika, ¿e w strategii badanych
gmin najczêœciej zapisane s¹ cele zwi¹zane z rozwojem infrastruktury drogowej, na taki cel wskaza³o a¿ 118 gmin, czyli przesz³o 76% wszystkich bior¹cych
udzia³ w badaniu. Na kolejnej pozycji znalaz³a siê infrastruktura komunalna
(66,2%) oraz ochrona zdrowia (50%). Najmniej wskazañ otrzymano w kategorii
badania i rozwój innowacji, rynek pracy oraz sektor MSP, czyli sektor ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw8. To ostatnie jest o tyle ciekawe, ¿e analiza licznych
strategii gmin w Polsce ukaza³a, ¿e sektor MSP i dzia³ania nakierowane na zwiêkszenie jego udzia³u w regionie jest bardzo czêsto celem priorytetowym w przyjêtych dokumentach.

6
7

8

Wed³ug stanu z 31 dnia marca 2014 r. w Polsce by³o 2479 gmin.
Taka struktura przestrzenna gmin w badaniu nie wynika z braku rzetelnoœci badacza, gdy¿ z ka¿dego województwa do badania typowano za ka¿dym razem tak¹ sam¹ liczbê gmin.
W kategorii MSP mikroprzedsiêbiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce
mniej ni¿ 10 osób, a obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Ma³e
przedsiêbiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 50 osób i obroty
roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Œrednie przedsiêbiorstwo zosta³o
zdefiniowane jako przedsiêbiorstwo zatrudniaj¹ce mniej ni¿ 250 osób i obroty roczne nie przekraczaj¹ 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
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Rysunek 1. Najwa¿niejsze cele realizowane w gminach
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Z punktu widzenia realizowanego tematu najistotniejsze znaczenie ma fakt,
¿e tylko 6 gmin, tj. niespe³na 4%, wskaza³o, ¿e w swojej strategii rozwoju przyjê³o cele o charakterze innowacyjnym. Wydaje siê, ¿e takie podejœcie urzêdników do tego zagadnienia wynika z braku wiedzy na temat tego, czym s¹ innowacje9. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³y one uto¿samiane przede wszystkim
z wprowadzaniem czegoœ nowego i unikatowego. Taki wynik w swoich badaniach
otrzymali A. i B. Tuziak, którzy prowadzili badania na temat innowacyjnoœci i rozwoju gmin w województwie podkarpackim. Na pytanie otwarte dotycz¹ce rozumienia pojêcia „innowacji” w cytowanym badaniu najwiêcej respondentów
(35,4%) wskaza³o, ¿e jest to wprowadzenie czegoœ nowego10, z kolei 1/4 badanych stwierdzi³a, ¿e innowacje polegaj¹ na wprowadzeniu nowych lub zmodernizowanych technologii, produktów i us³ug11 (co na poziomie gminy ma zdecydowanie ma³¹ skalê).
W innym pytaniu badani mieli u³atwione zadanie, gdy¿ mieli wymienione
konkretne obszary, w których gmina zrealizowa³a innowacjê. Otrzymano 248
wskazañ wprowadzonych rozwi¹zañ innowacyjnych, co pokaza³o, ¿e badani
9

10

11

Autor celowo nie uj¹³ we wstêpie kwestionariusza ankiety definicji innowacji, gdy¿ mog³oby to
naprowadzaæ respondentów na konkretne odpowiedzi. Jednak ju¿ brak wskazania rozwoju innowacyjnego w ramach realizowanych strategii pokazuje, ¿e urzêdnicy wype³niaj¹cy ankiety posiadali niewystarczaj¹co rozwiniête komponenty poznawcze w zakresie innowacji na poziomie gminy.
A. i B. Tuziak, D. Borbecka-Jamro, W. Jastrzêbski, Innowacyjnoœæ i rozwój, Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszów 2006, s. 83.
Ibidem, s. 84.
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urzêdnicy nie umieli samodzielnie rozró¿niæ, czym jest innowacja, a czym
zwyk³a zmiana rozwojowa. Szczegó³owe wyniki prezentuje poni¿szy rysunek.
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Rysunek 2. Liczba wprowadzonych innowacji w podanych obszarach
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Ogólnie uzyskane odpowiedzi pokazuj¹, ¿e najwiêcej badanych urzêdników
wskaza³o na wprowadzenie w ich gminie rozwi¹zañ innowacyjnych w zakresie
e-gminy, czy e-government, co oznacza zastosowanie teleinformatyki w administracji wszystkich szczebli pañstwa12. Na rozwi¹zania w zakresie e-gminy wskaza³o w sumie 41 gmin ze wszystkich województw. Dzia³ania w tym zakresie nale¿y oceniæ bardzo pozytywnie, gdy¿ maj¹ du¿e znaczenie zarówno dla
rozwoju gospodarczego, jak i spo³ecznego. W pierwszym wymiarze umo¿liwiaj¹ skrócenie czasu za³atwienia wielu formalnoœci, jak chocia¿by zameldowanie czy za³o¿enia dzia³alnoœci, jak wiadomo maj¹ one wp³yw na poziom rozwoju gminy. Z kolei dla ludnoœci oznaczaj¹ podniesienie satysfakcji ze wspó³pracy
z urzêdem lokalnym, gdy¿ pozwalaj¹ wyeliminowaæ czas oczekiwania na
obs³ugê. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e wed³ug danych GUS roœnie liczba osób
korzystaj¹cych z tego rodzaju us³ug, co ilustruje tabela 1.
W 2012 r. odsetek osób korzystaj¹cych z us³ug e-administracji wzrós³ w skali
roku o 4,0 p.p. do 31,6%. Co czwarta osoba za pomoc¹ Internetu wyszukiwa³a
informacje na stronach administracji publicznej. Najrzadziej korzystano z us³ug
e-administarcji w celu wysy³ania wype³nionych formularzy – 10,6%.

12

Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007, s. 47.
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Tabela 1. Osoby korzystaj¹ce z us³ug administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu
(w %)
2011

2012

Osoby korzystaj¹ce z us³ug administracji publicznej
z wykorzystaniem Internetu

Wyszczególnienie

27,6

31,6

Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej

20,9

24,9

Pobieranie formularzy urzêdowych

14,4

15,1

8,8

10,6

Wysy³anie wype³nionych formularzy

ród³o: Spo³eczeñstwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf [dostêp: 17.05.2014].

Analizuj¹c dane przedstawione na rysunku 2, mo¿na wskazaæ, ¿e wœród
wprowadzonych przez badane gminy rozwi¹zañ innowacyjnych na drugim
miejscu znalaz³a siê oferta kulturalna i imprez (na tak¹ odpowiedŸ wskaza³o a¿
37 gmin, czyli blisko co czwarta badana gmina). Gminy, które zakreœli³y pozytywn¹ odpowiedŸ, poddano wyrywkowej weryfikacji w celu oceny faktycznego
poziomu innowacyjnoœci. W wiêkszoœci gmin wœród badanych ofert mo¿na faktycznie wskazaæ na zastosowanie innowacji, g³ównie w zakresie wykorzystania
znaków, tradycji, ofert czy produktów regionalnych. Wszystkie elementy
zwi¹zane z histori¹ i tradycj¹ s¹ unikatowe, a ich wykorzystanie nale¿y identyfikowaæ z innowacyjnoœci¹ gminy, która w ten sposób wykorzystuje swoje rzadkie zasoby.
Na trzecim miejscu pod wzglêdem liczby wskazañ znalaz³y siê rozwi¹zania
ekologiczne, do których dodatkowo mo¿na zakwalifikowaæ rozwi¹zania w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii. Rozwi¹zania ekologiczne to przede wszystkim oczyszczalnie œcieków i wprowadzenie gospodarki segregacji odpadów na
poziomie lokalnym. Du¿o wiêksze znaczenie innowacyjne ma zastosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii. Polski Sejm przyj¹³ w roku 2001 Strategiê Rozwoju
Energetyki Odnawialnej – dokument przewiduj¹cy 7,5% udzia³ OZE w bilansie
energetycznym kraju w roku 2010 i 14% w dziesiêæ lat póŸniej13. W 2002 r. udzia³
energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³kowitym zu¿yciu energii pierwotnej
w kraju wynosi³ 2,75%. Najwiêcej energii odnawialnej produkuj¹ województwa
pomorskie i kujawsko-pomorskie. Rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce
nie sprzyja fakt, ¿e nasz kraj posiada bogate z³o¿a wêgla kamiennego i brunatnego14.
Wœród badanych gmin, które wprowadzi³y na swoim terenie rozwi¹zania
w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii, wystêpuj¹ ró¿ne jej rodzaje, w tym: farmy wiatrowe, energia s³oneczna, energia wodna i biomasa. Rozwi¹zania w tym
13
14

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Œrodowiska, Warszawa, 23 sierpnia 2001 r.
K. Wêglarzy, I. Skrzy¿ala, B. Matros, Odnawialne Ÿród³a energii w gminie, „Magazyn Wspólnoty Europejskiej Euro 25”, s. 17, http://www.euro25.pl/srodowisko/insert-ener-odnaw.pdf [dostêp 15.05.2014].
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kierunku s¹ po¿¹dan¹ tendencj¹ i powinny byæ przez gminy realizowane w
jak najwiêkszym stopniu, gdy¿ korzyœci maj¹ znaczne prze³o¿enie na rozwój
gospodarczy i spo³eczny. Gmina uzyskuje oszczêdnoœci w bud¿ecie na skutek
wprowadzonych rozwi¹zañ, a uzyskane pieni¹dze mo¿e przeznaczyæ na inne
cele. Z kolei dla spo³eczeñstwa lokalnego w d³u¿szej perspektywie oznacza to
czystsze powietrze oraz mo¿liwoœæ korzystania z rozwi¹zañ wprowadzanych za
uzyskane przez gminê oszczêdnoœci.
Na kolejnej pozycji znalaz³y siê rozwi¹zania w obszarze ostrzegania kryzysowego, które zwi¹zane s¹ przede wszystkim z ostrzeganiem przeciwpowodziowym. Poszczególne gminy podjê³y decyzjê o budowie systemu szybkiego reagowania na poziomie ochrony przeciwpowodziowej. Jako przyk³ad mo¿na podaæ
rozwi¹zanie wspólne gmin, w ramach którego za³o¿one zosta³y kolumny z g³oœnikami i syren¹ we wszystkich so³ectwach.
Innym przyk³adem jest system powiadamiania sms. Jeœli pojawi siê zagro¿enie zwi¹zane z sytuacj¹ meteorologiczn¹, to wydawane jest ostrze¿enie w skali
mikro. Us³uga powiadamiania sms jest bezp³atna. Celem systemów ostrze¿eñ
powodziowych jest odpowiednio wczesne, bezpoœrednie zawiadamianie mieszkañców i u¿ytkowników terenów zalewowych o zagro¿eniu, umo¿liwiaj¹ce im
podjêcie dzia³añ ograniczaj¹cych straty materialne.
Ciekawe rozwi¹zania, wprowadzane jednak w polskich gminach na zdecydowanie mniejsz¹ skalê, s¹ realizowane w obszarze budowania marki gminy
oraz rozwoju produktów regionalnych. Dokonana weryfikacja pokaza³a, ¿e produkty regionalne s¹ przez gminy wykorzystywane w szerokim zakresie. W³adze
lokalne staraj¹ siê promowaæ swoj¹ tradycjê i unikatowoœæ. Niektóre z gmin
wyst¹pi³y o zatwierdzenie produktów regionalnych. Z kolei inne traktuj¹ je jako
lokaln¹ atrakcjê, co jednak nie umniejsza poziomu ich innowacyjnoœci. Nale¿y
bowiem mieæ œwiadomoœæ, ¿e produkty regionalne same w sobie s¹ unikatowe
i innowacyjne, nale¿y tylko umiejêtnie nimi zarz¹dzaæ. Jednak wiele gmin, choæ
posiada takie zasoby i wykorzystuje produkty regionalne, nie potrafi na ich
podstawie budowaæ pozytywnej marki i mocnego wizerunku, który da³by im
przewagê konkurencyjn¹.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e badane gminy, które zadeklarowa³y wprowadzenie
innowacji, uczyni³y to przede wszystkim w latach 2008–2010 (tab. 2). Taki wynik
by³ raczej do przewidzenia i wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, wzrostu
œwiadomoœci gmin na temat potrzeby dzia³ania proinnowacyjnego i dzia³añ
w zakresie rozwoju regionalnego. Z kolei drugim aspektem jest wsparcie finansowe. Jak wykazano wczeœniej, podstawowym Ÿród³em finansowania innowacji
na poziomie lokalnym s¹ œrodki unijne. Polskie gminy w okresie programowania 2007–2013 mia³y mo¿liwoœæ skorzystania z licznych dofinansowañ, co
w po³¹czeniu ze wzrostem œwiadomoœci da³o wymierne efekty.
Na rysunku 3 dokonano zestawienia ukazuj¹cego obszary rozwoju badanych
gmin, w których odnotowano wp³yw innowacyjnoœci.
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Tabela 2. Okres wprowadzania najwiêkszej liczby innowacji

2000–2003

2004–2007

2008–2010

Nigdy nie
wprowadzono wiêcej
ni¿ jednej
innowacji

Dolnoœl¹skie

0

2

4

3

Kujawsko-pomorskie

0

0

4

5

9

Lubelskie

0

0

2

4

6

Lubuskie

0

0

1

4

5

£ódzkie

0

0

0

3

3

Ma³opolskie

0

0

3

2

5

Mazowieckie

0

1

10

1

12

Opolskie

0

0

6

5

11

Podkarpackie

1

1

2

2

6

Podlaskie

0

1

4

5

10

Pomorskie

0

0

3

4

7

Œl¹skie

0

1

4

3

8

Œwiêtokrzyskie

1

1

5

3

10

Warmiñsko-mazurskie

0

0

4

1

5

Wielkopolskie

0
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ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.
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Rysunek 3. Obszary rozwoju gminy, do których przyczyni³y siê wprowadzone innowacje
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.
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Z ogólnych danych wynika, ¿e wprowadzane w badanych gminach innowacje przyczyni³y siê g³ównie do rozwoju trzech obszarów: infrastruktury wodno-œciekowej, ochrony œrodowiska oraz postrzegania gminy.
Obiektywna ocena wp³ywu innowacji na wybrane obszary rozwoju gminy
jest znacznie utrudniona. Pierwsz¹ barierê stanowi fakt, ¿e osoby wype³niaj¹ce
ankietê nie umia³y poprawnie zidentyfikowaæ dzia³añ innowacyjnych, co
w konsekwencji mo¿e prowadziæ do nie w pe³ni w³aœciwych wniosków w zakresie wp³ywu polityki proinnowacyjnej na rozwój. Analiza w³asna wykaza³a,
¿e czêœæ z badanych gmin faktycznie realizuje aktywn¹ politykê nakierowan¹
na innowacjê. Nadal jednak podstawowe znaczenie maj¹ dzia³ania o charakterze
tradycyjnym. Przyk³adem mog¹ byæ zmiany w obszarze edukacji. W wiêkszoœci
gmin nie mo¿na mówiæ o innowacyjnoœci, gdy¿ podstawowe zmiany dotycz¹
remontu placówek edukacyjnych lub wybudowania nowych szkó³, ewentualnie
doposa¿enia ich w podstawowe sprzêty. Owszem, wszystkie te dzia³ania
wp³ywaj¹ na rozwój spo³eczno-gospodarczy gminy, ale nie maj¹ charakteru innowacji.
Dlatego te¿, choæ wskazañ samych ankietowanych odnoœnie do wp³ywu innowacji na rozwój wybranych obszarów gminy jest du¿o, to nale¿y podkreœliæ,
¿e w rzeczywistoœci niewiele gmin realizuje w pe³ni innowacyjne dzia³ania.
W ankiecie poproszono badanych o ocenê, jakie g³ówne bariery stanowi¹
przeszkodê do wprowadzania rozwi¹zañ innowacyjnych (por. rys. 4).
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Rysunek 4. G³ówne bariery istniej¹ce w gminie w zakresie wprowadzania innowacji
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.
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Wœród g³ównych barier w zakresie wprowadzania nowych innowacji badane
gminy wskaza³y brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych (129 wskazañ,
tj. 83,7%) lub po prostu brak wsparcia finansowego (35 wskazañ). Warto dodaæ,
¿e brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych jest barier¹ wskazywan¹ na
pierw- szym miejscu w wielu innych badaniach. W badaniu Z. Olesiñski, A. Predygier, M. Leœniewski oraz A. Rzepka, którzy weryfikowali gminy w województwie œwiêtokrzyskim, wykazali, ¿e 61% z bior¹cych udzia³ w badaniu jako
g³ówn¹ barierê rozwoju wskaza³o brak wystarczaj¹cych œrodków finansowych15.
W cytowanych wczeœniej badaniach A. i B. Tuziak stwierdzono, ¿e brak œrodków
finansowych stanowi³ barierê dla 54,1% ankietowanych gmin16.
W budowaniu innowacji du¿e znaczenie maj¹ œrodki unijne. Na wielkoœæ ich
wykorzystania przez gminy wp³yw ma œwiadomoœæ, ale równie¿ poziom wiedzy urzêdników w zakresie procedury pozyskiwania œrodków. Ogólnie bariery
w wykorzystaniu œrodków strukturalnych mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce
typy17:
– bariery finansowe,
– bariery proceduralne,
– bariery ekonomiczne (rynkowe),
– bariery prawne,
– problemy zwi¹zane ze zdolnoœci¹ instytucjonaln¹ jednostek uczestnicz¹cych
w systemie wdra¿ania,
– problemy zwi¹zane z beneficjentami,
– inne bariery.
Przy rozpatrywaniu barier proceduralnych pojawiaj¹ siê problemy zwi¹zane
z systemem wyboru i oceny projektu europejskiego oraz utrudnienia w dostêpie do œrodków strukturalnych spowodowane du¿ymi wymogami zwi¹zanymi
z wnioskami o dofinansowanie. Problemy pojawiaj¹ siê tak¿e w obszarze zbyt
w¹skiego okreœlenia projektodawców projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz przy realizacji umów o dofinansowanie, dotycz¹
równie¿ zdolnoœci instytucjonalnej jednostek, które nale¿¹ do systemu wdra¿ania œrodków strukturalnych. Pojawiaj¹ siê takie trudnoœci, jak niedobór kadry
obs³uguj¹cej wdra¿anie funduszy strukturalnych, niedostateczne doœwiadczenie w zakresie wdra¿ania i zarz¹dzania tymi funduszami, a tak¿e problemy dotycz¹ce monitoringu i kontroli procesu wdra¿ania funduszy unijnych oraz brak
wymiany informacji i wspó³pracy miêdzy instytucjami zajmuj¹cymi siê systemem wdra¿ania unijnych œrodków.
15

16
17

Z. Olesiñski, A. Predygier, M. Leœniewski, A. Rzepka, Rola gmin w kreowaniu innowacyjnoœci
regionu, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/
Documents/Rola_gmin_w_kreowaniu_innowacyjnosci_w_regionie_swietokrzyskim.pdf [dostêp
30.10.2014].
A. i B. Tuziak, D. Borbecka-Jamro, W. Jastrzêbski, Innowacyjnoœæ i rozwój…, s. 130.
Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu œrodków strukturalnych, PSDB, Warszawa 2007, s. 4.

180

Waldemar Kunz

Analizuj¹c trudnoœci zwi¹zane z barierami finansowymi, nale¿y wymieniæ
utrudnienia w pokryciu wydatków z bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹
projektów unijnych oraz wzrastaj¹ce zad³u¿enie samorz¹dów lokalnych.
Do barier po stronie beneficjenta nale¿¹ s³aboœci instytucjonalne na ka¿dym
z etapów korzystania z funduszy strukturalnych. Dotycz¹ one:
– prawid³owego przygotowania projektów,
– przygotowania dokumentacji,
– prawid³owego udokumentowania realizowanych dzia³añ,
– w³aœciwego przygotowania wniosku o p³atnoœæ oraz rozliczenie projektu.
Ostatnim pytaniem w ankiecie by³a proœba o ogóln¹ ocenê wp³ywu innowacji na rozwój gminy. Wyniki zestawiono w formie graficznej na rysunku 5.

¿aden; 10,4

bardzo du¿y; 9,7

ma³y; 22,1

du¿y; 26

œredni; 31,8

Rysunek 5. Ogólna ocena wp³ywu innowacji na rozwój gminy w opinii badanych (w %)
ród³o: Opracowano na podstawie badañ w³asnych.

Osoby wype³niaj¹ce ankietê w bardzo ró¿ny sposób ocenia³y stopieñ wp³ywu
innowacji na rozwój gminy. Najwiêcej wskazañ, tj. 31,8%, otrzymano na ocenê
œredni¹, co jest odpowiedzi¹ poœredni¹ i nie daje jasnego obrazu. Odpowiedzi
pozytywne, tj. du¿y i bardzo du¿y zakreœli³o w sumie 35,7% badanych, a oceny
negatywne, tj. ¿aden i ma³y – 32,5%. Taka struktura pokazuje, ¿e nieznacznie
wiêcej gmin dostrzega interakcjê pomiêdzy wprowadzeniem innowacji a rozwojem gminy. Otrzymane oceny powinny jednak niepokoiæ. Pokazuj¹ bowiem,
¿e jeszcze du¿o gmin nie ma odpowiedniego poziomu œwiadomoœci odnoœnie
do koniecznoœci wprowadzania innowacji lub ogólnie pojêtego rozwoju. Mo¿e
to równie¿ wynikaæ z niskiej œwiadomoœci osób wype³niaj¹cych kwestionariusz
ankiety, jednak nadal by³y to osoby reprezentuj¹ce gminê. Otrzymane wyniki
znajduj¹ potwierdzenie równie¿ w badaniach innych autorów. A. Nowakowska
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w swoim badaniu wykaza³a, ¿e w rozwoju gmin polityka proinnowacyjna posiada ni¿sz¹ rangê ni¿ polityka tradycyjna. W wnioskach autorka wskaza³a, ¿e
w³adze gmin w sposób przeciêtny postrzegaj¹ rolê regionalnej polityki innowacyjnej w kontekœcie innych polityk sektorowych18.

4. Gminne inwestycje transportowe i Ÿród³a ich finansowania
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1 najwiêcej przyjêtych
przez gminy celów strategicznych odnosi siê do obszaru transportu. W latach
2008–2013 wydatki bud¿etowe gmin ponoszone na transport i ³¹cznoœæ stanowi³y od 7 do 11% wydatków ogó³em. Najmniejszy ich udzia³ odnotowano w latach 2012–2013, a najwy¿szy w roku 2009 (por. tab. 3). Nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e inwestycje transportowe na poziomie gminy bardzo rzadko s¹ powi¹zane
z innowacjami. Inwestycje infrastrukturalne s¹ uto¿samiane przede wszystkim
z budow¹ dróg oraz urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z komunikacj¹, co
potwierdzaj¹ dane z tabeli 3, wynika z nich, ¿e oko³o 80% wydatków bud¿etowych w dziale transportu przekierowanych jest na budowê i modernizacjê dróg.
Tabela 3. Wydatki bud¿etowe gmin (bez miast na prawach powiatu) w latach 2008–2013
Wyszczególnienie
Wydatki ogó³em (w mln PLN)

2008

2009

2010

2011

2012

62 892,65 70 002,63 79 740,61 79 686,86 78 491,41

2013
79 442,5

Wydatki na transport i ³¹cznoœæ
ogó³em (w mln PLN)

5832,24

7862,58

8855,45

7646,82

5830,52

6094,05

Udzia³ wydatków na transport
i ³¹cznoœæ w wydatkach ogó³em
(w %)

9,2

11,2

11,1

9,6

7,4

7,7

4862,25

6 31,59

7375,42

6010,03

4432,0

4901,0

83,4

85,6

83,3

78,6

76,0

84,0

Wydatki w rozdzia³ach: 60005,
60011, 60013, 60014, 60015,
60016*
Udzia³ wydatków we wskazanych rozdzia³ach w wydatkach
ogó³em na transport i ³¹cznoœæ

*60005 – Autostrady p³atne, – 60011 – Drogi publiczne krajowe, – 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, – 60014 –
Drogi publiczne powiatowe, – 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, – 60016 – Drogi publiczne
gminne

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl [dostêp: 19.11.2014].

Taka sytuacja ma dwa podstawowe Ÿród³a. Po pierwsze, infrastruktura transportowa w Polsce, zw³aszcza na poziomie gmin, nie jest wystarczaj¹co rozwiniê18

A. Nowakowska, Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego,
£ódŸ 2011, s. 176.
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ta lub dopiero znajduje siê w trakcie rozwoju. Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakoœci dróg i systemu po³¹czeñ jest dla w³adz samorz¹dowych
priorytetem. W tej sytuacji wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyjnych zdecydowanie schodzi na dalszy plan. Determinantem s¹ równie¿ bariery finansowe.
Powodzenie i sukces innowacyjnego produktu lub technologii opiera siê nie tylko na dobrym pomyœle, ale równie¿ na dostêpie do œrodków finansowych, dziêki którym mo¿liwe jest sfinalizowanie projektu. Niestety wiele innowacyjnych
projektów, w tym równie¿ na poziomie gminy i z zakresu polityki transportowej, nigdy nie doczeka siê wdro¿enia ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci finansowe ich twórców19, co potwierdzaj¹ równie¿ wyniki badañ autora.
Finansowanie zadañ gminnych z zakresu infrastruktury transportu opiera
siê na nastêpuj¹cych Ÿród³ach20:
– œrodkach bud¿etu pañstwa,
– œrodkach bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego,
– œrodkach unijnych – pochodz¹cych z dostêpnych funduszy pomocowych
i programów rozwojowych oraz innych Ÿróde³ zagranicznych,
– œrodkach uzyskiwanych od u¿ytkowników infrastruktury,
– kredytach komercyjnych i po¿yczkach.
Gminy s¹ zobowi¹zane do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
w sprawach zwi¹zanych z transportem zarówno w zakresie zadañ o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej, jak i utrzymania infrastruktury technicznej. G³ówne
Ÿród³o finansowania zadañ gminy dotycz¹cych transportu zbiorowego i infrastruktury transportu oraz innych zadañ z zakresu transportu stanowi¹ dochody
w³asne gminy. Ponadto istotne znaczenie w finansowaniu tych dzia³añ odgrywaj¹ œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zagranicznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej. Wed³ug danych za rok 2011 wydatki na transport jednostek samorz¹dów terytorialnych z tytu³u œrodków zagranicznych stanowi³y 19% ogó³u
wydatków dzia³u 600 – Transport i ³¹cznoœæ, podczas gdy w roku 2010 udzia³ ten
wyniós³ – 15,2%, a rok wczeœniej – 11,4%21. Jednak œrodki te przeznaczane s¹
przede wszystkim na budowê i modernizacjê dróg, czêsto na poziomie podstawowym.
Gminy pozbawione s¹ mo¿liwoœci finansowania infrastruktury drogowej ze
œrodków Krajowego Funduszu Drogowego22, który zosta³ stworzony w celu fi19

20

21
22

Finansowanie innowacji, http://www.inventor-factory.pl/oferta/dofinansowanie-pl-i-ue [dostêp:
12.10.2014].
M. Korolewska, Wydatki publiczne na infrastrukturê transportu l¹dowego w Polsce, „Studia BAS” 2012,
nr 4, s. 80.
Ibidem, s. 101.
Zob.: OdpowiedŸ sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upowa¿nienia ministra – na zapytanie nr 5030 w sprawie wykorzystania podatków zawartych w cenie paliwa na remonty infrastruktury drogowej. Posiedzenia Sejmu. Interpelacje, zapytania, pytania i oœwiadczenia poselskie, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?
key=7DAC6702&view=2 [dostêp: 13.10.2014].
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nansowania budowy i przebudowy dróg krajowych realizowanych przez
GDDKiA, finansowania przygotowania, wdro¿enia, budowy lub eksploatacji systemu elektronicznego poboru op³at elektronicznych, dokonywania p³atnoœci na
rzecz spó³ek z tytu³u realizacji przez nie obowi¹zków wynikaj¹cych z umowy
o budowê i eksploatacjê albo wy³¹cznie eksploatacjê autostrady (tzw. autostrady
koncesyjne), finansowania przedsiêwziêæ drogowych powierzonych drogowej
spó³ce specjalnego przeznaczenia, finansowania kosztów us³ug doradczych
zwi¹zanych z budow¹ i przebudow¹ dróg krajowych, w tym autostrad23. Mog³y
natomiast skorzystaæ ze œrodków finansowych Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004–200624 oraz ze œrodków finansowych UE w ramach odpowiednich osi priorytetowych ujêtych w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007–201325.

5. Przewidywane kierunki w zakresie gminnych innowacji
w obszarze transportu
Jak wynika z przedstawionego materia³u, jak i badañ przeprowadzonych
przez autora pracy, nie mo¿na oceniæ gmin w Polsce jako znacz¹co innowacyjnych, choæ s¹ gminy, które potrafi¹ kreowaæ swój innowacyjny potencja³.
Dzia³alnoœæ inwestycyjna polskich gmin w du¿ej mierze polega na powielaniu
dawno stosowanych rozwi¹zañ. Takim w³aœnie obszarem jest transport, choæ
równie¿ tutaj mo¿liwe jest wprowadzanie innowacyjnych lub chocia¿by nowatorskich rozwi¹zañ.
Przyk³adem mo¿e byæ niemieckie miasto Wuppertal, gdzie mo¿na podró¿owaæ podwieszan¹ jednoszynow¹ kolejk¹ SCHWEBEBACHN. Linia na odcinku
10 km przebiega nad rzek¹ Wupper, a d³ugoœæ ca³ej jej trasy wynosi niemal 14 km.
Poci¹g ma dwa wagony i porusza siê ze œredni¹ prêdkoœci¹ 27 km/h, zaœ maksymalnie mo¿e osi¹gn¹æ prêdkoœæ 60 km/h. Kolejka zatrzymuje siê na 20 przystankach, nie musi uwa¿aæ na œwiat³a ani nie stoi w korku, gdy¿ porusza siê 8 metrów nad poziomem ulicy oraz 12 metrów nad rzek¹26.
W Unii Europejskiej du¿y nacisk k³adzie siê równie¿ na tzw. zrównowa¿ony
rozwój transportu, powinien on byæ realizowany ju¿ na poziomie gmin. Przedstawiona koncepcja kolejki napowietrznej z ca³¹ pewnoœci¹ wpisuje siê w kanon
23

24

25

26

Krajowy Fundusz Drogowy. Leksykon bud¿etowy Sejmu, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/ BASLeksykon.xsp?id=9BD3E53FD8085FEEC1257A5D00348863&litera=K [dostêp: 14.11.2014].
Zob.: Koñcowy raport z postêpu wdra¿ania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego
2004–2006, http://www.zporr.gov.pl/NR/rdonlyres/2B798B9B-0499-4F54-BAA5-810D3F5F27EC/50111/
ZPORR_raportkoncowy_Iczesc_15112011.pdf [dostêp: 14.11.2014].
Zob.: Dokumenty RPO na Portalu Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx [dostêp: 14.11.2014].
Wuppertal, //www.schwebebahn.de/EN/html/fs_schwebebahn.htm [dostêp: 16.11.2014].
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tej strategii. Polskie gminy najczêœciej kopiuj¹ rozwi¹zania stosowane w krajach
zachodnich, jednak s¹ to rozwi¹zania bardzo pozytywne i dlatego warto chocia¿by o nich wspomnieæ.

Rysunek 6. Kolejka napowietrzna w mieœcie Wuppertal
ród³o: Tramwaj powietrzny. Niemcy wci¹¿ maj¹ najd³u¿sz¹ podwieszan¹ kolejkê na œwiecie,
http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,13684105,Tramwaj_powietrzny._Niemcy_wciaz_maja_najdluzsza_podwieszana.html [dostêp: 19.11.2014].

Integracja systemów transportowych przejawia siê w tworzeniu i organizacji
wêz³ów przesiadkowych, które zapewniaj¹ mo¿liwoœæ przesiadania siê pomiêdzy ró¿nymi œrodkami transportu publicznego (np. z autobusu na autobus,
z autobusu na kolej). Jego funkcja mo¿e byæ tak¿e szersza, gdy umo¿liwia przesiadanie siê pomiêdzy systemami transportu indywidualnego i publicznego.
Taki rodzaj wêz³a przesiadkowego nale¿y do systemu odbywania podró¿y nazywanego „Parkuj i JedŸ” (Park & Ride oraz Bike & Ride). Celem tworzenia takich systemów (i takich wêz³ów przesiadkowych) jest zachêcanie do odbywania
podró¿y ³¹czonej (np. samochód–poci¹g) i ograniczenie liczby dojazdów samochodami w danym obszarze. Rozwi¹zanie to jest obecnie najczêœciej wykorzystywane w du¿ych miastach. Jednak bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wiele mniejszych gmin po³o¿onych jest w pobli¿u du¿ych aglomeracji, system „Parkuj
i JedŸ” powinien byæ równie¿ tam stosowany, gdy¿ wielu mieszkañców doje¿d¿a do pracy w du¿ych miastach. Maj¹c mo¿liwoœæ zaparkowania samochodu

Inwestycje drogowe a innowacje w polskich gminach

185

na wêŸle przesiadkowym i odbycia ³¹czonej podró¿y do pracy z wykorzystaniem œrodków transportu publicznego, czêœæ mieszkañców na pewno by z tego
rozwi¹zania skorzysta³a. Przyk³adem mo¿e byæ gmina Teresin, która jest ma³¹
gmin¹ wiejsk¹ po³o¿on¹ w województwie mazowieckim. Choæ zastosowany tu
projekt infrastruktury nie jest na miarê europejsk¹, to jednak wype³nia swoj¹
rolê i na poziomie lokalnym jest dzia³aniem innowatorskim, a w budowaniu
œwiadomoœci lokalnej wrêcz innowacyjnym.

Rysunek 7. Rozwi¹zanie „Parkuj i JedŸ” w ma³ej gminie Teresin
ród³o: http://www.e-sochaczew.pl/sochaczew-zdjecia,parkuj-i-jedz-w8230-teresinie,58531.html [dostêp: 22.11.2014].

Bior¹c pod uwagê efekty spo³eczne, system taki przynosi liczne korzyœci,
w tym:
– zmniejszenie natê¿enia ruchu samochodowego w obszarach œródmiejskich
i zwiêkszenie efektywnoœci transportu publicznego (rezygnacja z samochodu
prowadzi do zwiêkszenia liczby u¿ytkowników transportu publicznego),
– zmniejszenie kosztów spo³ecznych wynikaj¹cych z zat³oczenia dróg (koszty
czasu),
– ograniczenie emisji ha³asu i zanieczyszczeñ od pojazdów samochodowych,
– zmniejszenie liczby wypadków (w porównaniu do podró¿y samochodem,
w przypadku mo¿liwoœci ograniczania liczby miejsc parkingowych w centrum oraz poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego.
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Kolejnym rozwi¹zaniem jest budowa i promocja œcie¿ek rowerowych. Rower
staje siê coraz powszechniejszym œrodkiem transportowym wykorzystywanym
do podró¿owania w miastach i aglomeracjach miejskich. Dotyczy to przede
wszystkim wykorzystywania roweru jako samodzielnego œrodka transportu
w podró¿ach krótkich oraz jako œrodka dojazdowego do wêz³a przesiadkowego
na transport publiczny (autobus, tramwaj, kolej). Obecnie realizowana w Polsce
polityka w zakresie budowania miejskich œcie¿ek rowerowych wykazuje du¿o
niespójnoœci zarówno w ich d³ugoœciach, jak i systematyce po³¹czeñ. Poszczególne gminy, jak i miasta realizuj¹ zró¿nicowan¹ politykê w zakresie dróg rowerowych. Dla przyk³adu mo¿na podaæ dane statystyczne dla Gdañska i Koœcierzyny (por. tab. 4). W Gdañsku ogólna d³ugoœæ dróg rowerowych, wed³ug stanu
z 2013 r., wynosi³a 147,8 km, czyli o blisko 10 razy wiêcej ni¿ w Koœcierzynie. Jednak w przeliczeniu na 10 tys. mieszkañców wiêcej dróg posiada³a Koœcierzyna,
tj. 6,5 km. Jednoczeœnie ma ona zdecydowanie wiêcej dróg w systemie ci¹g³ej
komunikacji, co jest podstawowym elementem sprawnie funkcjonuj¹cej komunikacji rowerowej jako alternatywy komunikacji zbiorowej. Jednoczeœnie nale¿y
podkreœliæ, ¿e w obu przypadkach powa¿n¹ barier¹ ograniczaj¹c¹ rozwój ³¹czonej komunikacji jest brak infrastruktury dodatkowej, w tym dostosowanych
parkingów i stojaków rowerowych, choæ w ostatnich dwóch latach ten element
zaczyna siê coraz bardziej zmieniaæ na korzyœæ.
Tabela 4. Porównanie d³ugoœci dróg rowerowych Gdañska i Koœcierzyny wed³ug danych za rok 2013
Wyszczególnienie
D³ugoœæ dróg rowerowych (w km)
D³ugoœæ drogi rowerowej (w km) w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkañców

Gdañsk

Koœcierzyna

147,8

15,3

3,2

6,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych zwartych w pracy oraz http://ww.statgov.pl [dostêp: 05.11.2014].

W tym miejscu warto wspomnieæ o inteligentnych systemach transportowych, które stanowi¹ obecnie now¹, w Polsce nie do koñca jeszcze rozpoznan¹
i wykorzystan¹, dziedzinê transportu27. W tej dziedzinie w naszym kraju obserwuje siê olbrzymie opóŸnienia w stosunku do systemów zarz¹dzania transportem istniej¹cych w miastach i regionach europejskich. S¹ ju¿ jednak pozytywne
przyk³ady ich zastosowania chocia¿by takie jak trójmiejski system inteligentnego

27

K.B. Wydro, Us³ugi i systemy telematyczne w transporcie, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”
2008, nr 3–4, s. 23.
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transportu aglomeracyjnego TRISTAR i inne28. TRISTAR swoim zasiêgiem obejmie ponad 130 skrzy¿owañ. Sytuacjê na drogach obserwowaæ bêdzie ponad 100
kamer. Œwiat³a bêd¹ sterowane tak, by kierowcy jak najszybciej opuszczali
skrzy¿owania29. Jednak rozwi¹zania tego typu s¹ w bardzo ma³ym zakresie
wprowadzane na poziomie ma³ych i œrednich gmin.

6. Podsumowanie
W Polsce bardzo dynamiczny rozwój regionalizmu nast¹pi³ po zmianach
ustrojowych na prze³omie lat 80. i 90. XX w. Mimo ¿e w poprzednim ustroju pojêcie regionalizmu nie by³o ca³kowicie obce, z wiadomych wzglêdów ustrojowych nie by³o ono eksponowane, przynajmniej nie w takim znaczeniu jak obecnie, a niektóre formy regionalizmu by³y formalnie nieakceptowane przez
pañstwo. Ustalenia z 1989 r. poczynione w trakcie negocjacji Okr¹g³ego Sto³u,
a przede wszystkim kwestie dotycz¹ce rozwoju samorz¹dnoœci by³y si³¹ napêdow¹ dla szeroko pojêtego regionalizmu w Polsce. Dodatkow¹ rangê nada³o regionalizmowi cz³onkowstwo w UE. W wyniku tych procesów zlikwidowane zosta³y bariery polityczne i instytucjonalne uniemo¿liwiaj¹ce wyra¿anie swojej
odrêbnoœci regionalnej czy interesów regionalnych. Znaczny wp³yw na rozwój
regionalizmów mia³y kwestie ekonomiczne, wed³ug standardowych definicji
bêd¹ce jednym ze Ÿróde³ regionalizmu.
Innowacyjnoœæ i wiedza przes¹dzaj¹ o tempie i efektywnoœci procesów
modernizacyjnych, nie zawsze jednak maj¹ najistotniejszy wp³yw na rozwój
spo³eczno-ekonomiczny. Nie umniejsza to faktu wp³ywu innowacji na rozwój
gmin, jednak w przypadku w³adz samorz¹dowych innowacje nale¿y postrzegaæ
w sposób odmienny ni¿ tradycyjnie, czyli ³¹czyæ je z wynalazkami i nowoczesnymi procesami.
Przeprowadzone badania w³asne pokaza³y, ¿e w³adze samorz¹dowe w bardzo
ma³ym zakresie maj¹ wiedzê na temat innowacji i innowacyjnoœci. W ma³ych
i œrednich gminach realizowane s¹ przede wszystkim projekty nowatorskie, które dla danego regionu s¹ innowacyjne, jednak w innych jednostkach czêsto s¹
rozwi¹zaniami stosowanymi ju¿ od wielu lat. Taki schemat dzia³ania mo¿na dostrzec miêdzy innymi w przypadku inwestycji gminy w obszarze transportu.
Bior¹c pod uwagê, ¿e transport jest jedn¹ z najwa¿niejszych dziedzin gospodarki narodowej, a jego sprawnoœæ ma decyduj¹cy wp³yw na rozwój gospodarki,
wymianê dóbr oraz us³ug, turystykê i mobilnoœæ spo³eczn¹, szczególnej wagi
28

29

J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji
procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/
Ekspertyzy_ aktualizacja_SRK [dostêp: 30.10.2014].
http://www.zkmgdynia.pl/ [dostêp: 5.11.2014].
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nabiera jego sprawnoœæ. Dotyczy to nie tylko procesów transportowych, ale i zagadnieñ organizacyjnych w szerokiej skali. W Polsce wydatki bud¿etowe na
transport i ³¹cznoœæ najczêœciej zajmuj¹ trzecie miejsce po wydatkach na edukacjê i opiekê spo³eczn¹. Ponad 80% tych œrodków finansowych jest przeznaczanych na budowê i modernizacjê dróg. Du¿e znaczenie w finansowaniu inwestycji gminnych maj¹ œrodki pochodz¹ce ze œrodków unijnych, jednak na skutek
d³ugoletnich braków w strukturze wydatków na transport, dotacje te nie s¹
przeznaczane na dofinansowywanie innowacyjnych rozwi¹zañ.
Nieco inaczej sytuacja wygl¹da w du¿ych miastach, gdzie nowoczesne, czêsto innowacyjne rozwi¹zania s¹ z finansowym wsparciem unijnym systematycznie wprowadzane. Wydaje siê, ¿e ma³ym i œrednim gminom w Polsce potrzeba wiêcej czasu, aby mog³y zacz¹æ myœleæ i dzia³aæ w kierunku budowania
i kreowania innowacji.
Literatura
Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych,
ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_
regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy, dane G³ównego Urzêdu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl.
Dobiega³a-Korona B., Strategie innowacji w budowie kapita³u klienta, [w:] Zarz¹dzanie wartoœci¹
klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiega³a-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa
2010.
Inventor-Factory, http://www.inventor-factory.pl/oferta/dofinansowanie-pl-i-ue.
Tramwaj powietrzny? Niemcy wci¹¿ maj¹ najd³u¿sz¹ podwieszan¹ kolejkê na œwiecie,
http://podroze.gazeta.pl/podroze/1,114158,13684105,Tramwaj_powietrzny_Niemcy_
wciaz_maja_najdluzsza_podwieszana.html.
EFS, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_
efs/Documents/Rola_gmin_w_kreowaniu_innowacyjnosci_w_regionie_swietokrzyskim.pdf.
Sochaczew, http://www.e-sochaczew.pl/sochaczew-zdjecia,parkuj-i-jedz-w8230-teresinie,
58531.html.
Gdynia, http://www.zkmgdynia.pl.
Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu œrodków strukturalnych, PSDB, Warszawa
2007.
Janasz W., Kozio³ K., Determinanty dzia³alnoœci innowacyjnej przedsiêbiorstw, PWE, Warszawa
2007.
Kasperkiewicz W., Innowacyjnoœæ, konkurencyjnoœæ i rynek pracy w procesie transformacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2009.
Korolewska M., Wydatki publiczne na infrastrukturê transportu l¹dowego w Polsce, „Studia
BAS” 2012, nr 4.
National Innovation Systems, OECD, http://www.oecd.org/science/inno/2101733.pdf.
Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
£ódzkiego, £ódŸ 2011.
Spo³eczeñstwo informacyjne – problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.

Inwestycje drogowe a innowacje w polskich gminach

189

Œwitalski W., Innowacje i konkurencyjnoœæ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2005.
Tucker R., Driving growth through innovation, Berrett-Koehler Publisher, San Francisco 2008.
Tuziak A. i B., Borbecka-Jamro D., Jastrzêbski W., Innowacyjnoœæ i rozwój, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
Wêglarzy K., Skrzy¿ala I, Matros B., Odnawialne Ÿród³a energii w gminie, „Magazyn Wspólnoty
Europejskiej Euro 25”, s. 17, http://www.euro25.pl/srodowisko/insert-ener-odnaw.pdf.
Wuppertal, //www.schwebebahn.de/EN/html/fs_schwebebahn.htm.
Wydro K.B., Us³ugi i systemy telematyczne w transporcie, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2008, nr 3–4.

ROAD INVESTMENTS VERSUS INNOVATIONS
IN POLISH COMMUNITIES
(Summary)
In Poland a very dynamic development of regionalism occurred after changes in political system at the turn of the eighties and nineties. In the previous regime, the concept
of regionalism was not completely alien, but it was rather not much exposed, and some
forms of regionalism were even formally unacceptable by the state. Findings of the
Round Table and issues of home rule development were the driving force for the development of a regionalism in Poland. Innovation and knowledge decide about the pace and
efficiency of modernization processes, however, they not always have the most important influence on the socioeconomic development. The impact of innovations on the development of municipalities is not understated, however, in case of local authorities innovations should be seen differently, not related with inventions and modern processes.
Carried out own research has shown that local authorities have little awareness of innovations. Small and medium-sized municipalities primarily implement innovative projects,
which for a given region are innovative, but compared to other units are often solutions
that have been used for many years. Such scheme can be seen in case of investments in
transport. Considering that transport is one of the most important areas of the national
economy and its efficiency has a decisive influence on its development, the exchange of
goods and services, tourism and social mobility.
In Poland the administrative expenditure on transport and communication represent
the third volume. However, over 80% of these funds is earmarked for the construction
and modernization of roads. Of great importance for the financing of municipal investments are EU funds, however, as a result of long-term deficiencies in the structure of expenditures on transport, these subsidies are not shifted to finance innovative solutions.
Situation in large cities is slightly different, where modern, often innovative solutions
are supported by the EU funds and are systematically implemented. It seems that for
small and medium-sized municipalities in Poland it takes more time to introduce innovations.
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UWARUNKOWANIA ROZBUDOWY
SYSTEMU ZARZ¥DZANIA RUCHEM TRISTAR
NA OBSZAR METROPOLII TRÓJMIASTA

1. Wprowadzenie
Trójmiejski System Zarz¹dzania Ruchem TRISTAR, którego budowê samorz¹dy Gdañska, Gdyni i Sopotu rozpoczê³y w 2011 r., sta³ siê pocz¹tkiem, swoistym kamieniem milowym dla zarz¹dzania ruchem w województwie pomorskim.
To najbardziej zaawansowany, innowacyjny i kompleksowy system ITS (Inteligentne Systemy Sterowania) w Polsce. Wed³ug stanu na koniec 2014 r., ¿adne
inne polskie miasto nie posiada³o tak unikalnych narzêdzi do optymalizacji
przep³ywu ruchu. Dodatkowo system z za³o¿enia jest bardzo otwarty i podatny
na implementacjê nowych elementów czy te¿ ca³ych obszarów, a przy wykorzystaniu niewielkich zasobów finansowych mo¿na w prosty sposób rozbudowaæ
jego funkcjonalnoœæ. Narzêdzia ITS poza inteligentn¹ „zielon¹ fal¹” mog¹ przyczyniæ siê do zmniejszenia tendencji spadkowej udzia³u transportu zbiorowego w przewozach pasa¿erskich i stopniowe zwiêkszanie jego udzia³u w ruchu miejskim.
Szacuje siê, ¿e wprowadzanie rozwi¹zañ telematycznych w transporcie mo¿e
przynieœæ: poprawê bezpieczeñstwa o oko³o 30–40%; zmniejszenie zanieczyszczeñ
œrodowiska o oko³o 10%; zwiêkszenie efektywnoœci dzia³ania transportu o oko³o
20% (zmniejszenie kosztów zarz¹dzania taborem drogowym, kosztów utrzymania i renowacji nawierzchni, zu¿ycia paliwa itp.); lepsze wykorzystanie infrastruktury (np. 20–25% zwiêkszenie przepustowoœci ulic); umo¿liwienie integracji ró¿nych rodzajów transportu oraz po³¹czenia z innymi systemami;
zwiêkszenie ogólnogospodarczych korzyœci poszczególnych krajów i regionów1.
1

Raport koñcowy. Ocena najwa¿niejszych problemów wystêpuj¹cych w projektach z zakresu
transportu drogowego wybranych w trybie konkursowym w ramach dzia³añ 6.1 oraz 8.2, WYG
PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2012.

192

Karol Kozak

Dotychczasowe obserwacje zarz¹dców dróg, na których funkcjonuj¹ rozwi¹zania z obszaru ITS, wskazuj¹, ¿e s¹ one konieczne do prawid³owego i zrównowa¿onego rozwoju polskich miast. Jest to zwi¹zane tak¿e z tym, ¿e œcis³a zabudowa przestrzenna miast i ograniczone rezerwy terenowe utrudniaj¹
budowê wielu nowych dróg – co spowodowa³o potrzebê poszukiwania nowoczesnych rozwi¹zañ niweluj¹cych zjawisko kongestii. By³ to katalizator szerszych dzia³añ, sformalizowanych w 2013 r. w zwi¹zku z podpisaniem Zintegrowanych Porozumieñ Terytorialnych (ZPT)2 przez GOM – Gdañski Obszar
Metropolitalny i NORDA – Metropolitalne Forum Wójtów i Burmistrzów, Prezydentów i Starostów, jego efektem sta³ siê pomys³ rozbudowy Trójmiejskiego Systemu Zintegrowanego Sterowania Ruchem TRISTAR o kolejne gminy województwa pomorskiego.
Niniejszy artyku³ przedstawia mo¿liwoœci rozbudowy systemu w pozosta³ych miastach i gminach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT). Jest
podsumowaniem dotychczas poczynionych prac, ukazuje tak¿e zagro¿enia,
które wystêpuj¹, a z biegiem czasu mog¹ staæ siê nierozwi¹zywalne, je¿eli nie
nast¹pi¹ zmiany prawne dotycz¹ce nadzoru nad drogami publicznymi województwa. W artykule skupiono siê równie¿ nad elementami sprzyjaj¹cymi integracji transportu oraz rol¹ jak¹ powinien odegraæ MZKZG (Metropolitalny
Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej) w ramach rozbudowy systemu sterowania ruchem dla Obszaru Metropolii Trójmiasta.

2. Pocz¹tki systemu sterowania ruchem w badanym regionie
Na Pomorzu pierwsze systemy sterowania ruchem transportu indywidualnego powsta³y w 2001 r. w Malborku i na drodze krajowej S6 w Wejherowie,

2

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) jednym z instrumentów jej realizacji bêd¹ Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT). S¹ one instrumentem s³u¿¹cym uzgodnieniu zakresu interwencji publicznej podejmowanej w ramach polityki rozwoju regionu istotnej dla danego obszaru funkcjonalnego. Tryb koordynacji wsparcia w ramach
ZPT bêdzie stosowany dla obszarów funkcjonalnych, których rozwój w szczególny sposób wymaga wspó³pracy wielu podmiotów ponad granicami poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz wielotematycznego podejœcia i koordynacji wsparcia z ró¿nych Ÿróde³. Obszary niewchodz¹ce w sk³ad ¿adnego obszaru funkcjonalnego nie bêd¹ wykluczone ze wsparcia, ale bêd¹
siê o nie mog³y ubiegaæ wed³ug innych ni¿ ZPT procedur. ZPT bêd¹ oparte na analizie problemów
rozwojowych i konsensusie co do wspólnego interesu partnerów reprezentuj¹cych obszar funkcjonalny. Ich efektem powinny byæ pakiety przedsiêwziêæ z ró¿nych obszarów tematycznych,
s³u¿¹ce wykorzystaniu szans rozwojowych i prze³amaniu barier cechuj¹cych dany obszar. Ujête
w ZPT przedsiêwziêcia, o ile spe³ni¹ formalne warunki uzyskania wsparcia i osi¹gn¹ na czas odpowiedni stopieñ gotowoœci realizacyjnej, powinny uzyskaæ priorytetowy dostêp do ró¿nych instrumentów wsparcia pozostaj¹cych w dyspozycji samorz¹du województwa. http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/zpt/zpt [dostêp: 21.12.2014].
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obydwa obs³ugiwane przez GDDKiA w Gdañsku3. Te pionierskie i obecnie bardzo przestarza³e systemy, które w za³o¿eniach mia³y byæ zacz¹tkiem budowy
ogólnopolskiego systemu ITS, w rzeczywistoœci nigdy nie zosta³y rozbudowane
o nowe elementy, a ich niew³aœciwa kalibracja i sterowanie z odleg³ego o kilkadziesi¹t kilometrów Gdañska sprawi³y, ¿e w oczach u¿ytkowników indywidualnych koszty przewa¿y³y korzyœci. Mimo ¿e system aktualnie jeszcze funkcjonuje, to w po³owie 2015 r. rozpocznie siê budowa nowego, drugiego mostu przez
rzekê Nogat, a w ramach tej inwestycji zaplanowana jest budowa 2 nowych sygnalizacji, przebudowa 2 istniej¹cych i modernizacja pozosta³ych (przewidziano
wymianê sterownika oraz modernizacjê ca³ego istniej¹cego systemu sterowania
ruchem). Obecnie trwaj¹ tak¿e przygotowania do budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiasta4, jej oddanie spowoduje, ¿e system UTOPIA na trasie S6 –
w Wejherowie przejdzie, wraz z drog¹, pod zarz¹d starostwa powiatowego
w Wejherowie lub gminy miejskiej Wejherowo.
Kolejnym systemem w województwie pomorskim by³ SCATS, który powsta³
w 2007 r. w Gdyni, i w zamyœle mia³ byæ tak rozbudowywany, by stanowiæ podstawê przysz³ego systemu TRISTAR. Ten adaptacyjny system sterowania ruchem
powsta³ w wyniku realizacji postanowieñ umowy pomiêdzy Gmin¹ Miasta
Gdynia a firm¹ Budizol (zgodnie z art. 13 ustawy o drogach publicznych). Zosta³
zainstalowany na 9 skrzy¿owaniach wzd³u¿ fragmentu ulicy Morskiej –
pocz¹wszy od Morskiej – Warszawskiej, a koñcz¹c na Morskiej – Chyloñskiej5,
w³¹czono w to tak¿e priorytety dla trolejbusów. Sterowanie sygnalizacj¹ œwietln¹
na tych skrzy¿owaniach zosta³o zoptymalizowane, co spowodowa³o zmniejszenie
zat³oczenia na skrzy¿owaniach i znacz¹co skróci³o przejazd przez ten obszar.
Ponadto 2 skrzy¿owania6 zosta³y gruntownie przebudowane, co tak¿e mia³o
3

4

5

6

UTOPIA (Urban Traffic Optimisation by Integrated Automation) to system nadzorczy, który dostarcza
danych o warunkach ruchu do poszczególnych sterowników, prowadz¹c równoczeœnie ci¹g³y
monitoring sytuacji na drogach i diagnostykê poszczególnych urz¹dzeñ systemu.
Ten odcinek, wed³ug zapowiedzi GDDKiA w Gdañsku, do roku 2022 zostanie przekazany pod
zarz¹d Gminie Miasta Gdyni i stanie siê drog¹ miejsk¹. Jest to zwi¹zane z budow¹ Trasy Kaszubskiej
i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej bêdzie drog¹ ekspresow¹ dwujezdniow¹ z rezerw¹ pod trzeci pas. Rozpocznie siê od wêz³a Chwaszczyno, wspólnym
z drog¹ S6 tzw. Tras¹ Kaszubsk¹ (Lêbork – Gdynia), prowadz¹c na wschód od drogi krajowej nr 20
w pobli¿u ¯ukowa i dalej na po³udnie od drogi krajowej nr 7 w kierunku wêz³a Gdañsk-Po³udnie
(skrzy¿owania S7 Po³udniowej Obwodnicy Gdañska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Integraln¹ czêœci¹
tej inwestycji bêdzie obwodnica ¯ukowa (o parametrach drogi GP). OMT umo¿liwi sprawny przejazd tranzytowy drogami ekspresowymi S6 i S7, zapewni dostêpnoœæ komunikacyjn¹ terenów
le¿¹cych wzd³u¿ obecnych dróg krajowych 7 i 20 oraz odblokuje centra ¯ukowa i Chwaszczyna.
Ponadto odci¹¿y czêœciowo istniej¹c¹ drogê S6 Obwodnicê Trójmiasta http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/
17327/Decyzja-srodowiskowa-dla-Obwodnicy-Metropolii-Trojmiejskiej [dostêp: 21.12.2014].
System SCATS obejmowa³ ulice: Warszawsk¹ – Wolnoœci, Morsk¹ – Warszawsk¹, Morsk¹ – Okoniewskiego, Morsk¹ – Grabowo, Morsk¹ – Mireckiego, Morsk¹ – Przybyszewskiego, Morsk¹ – Kalksztajnów, Morsk¹ – Kwiatkowskiego, Morsk¹ – Chyloñsk¹.
Przebudowie uleg³y skrzy¿owania Morska – Grabowo i Morska – Mireckiego, które zyska³y dodatkowe bezkolizyjne lewoskrêty.
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du¿e znaczenie w osi¹gniêciu wskaŸników poprawy ruchu. W 50 pojazdach komunikacji miejskiej zamontowano komputery pok³adowe, w których zainstalowano odbiorniki GPS lokalizuj¹ce ka¿dy z pojazdów, system móg³ nadawaæ im
priorytet przejazdu w momencie wykrycia opóŸnienia. Z racji tego, ¿e SCATS
by³ wdro¿ony tylko na fragmencie ci¹gu g³ównego arterii komunikacyjnej Gdyni, ulicy Morskiej, efekty jego pracy w odczuciu globalnym by³y niewielkie. Dodatkowo, mimo mo¿liwoœci korzystania z priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej, zabrak³o porozumienia w sprawie op³at za transfer danych GPRS
z komputera pok³adowego autobusu do sterownika, w efekcie priorytet przejazdu dla transportu zbiorowego nigdy nie zosta³ wykorzystany, po okresie testów
zosta³ on porzucony. System SCATS w Gdyni w zwi¹zku z licznymi problemami,
m.in. niedostosowan¹ do warunków lokalnych detekcj¹, a tak¿e budow¹ kompleksowego systemu sterowania ruchem TRISTAR zosta³ w 2013 r. wy³¹czony.

3. Zarys systemu TRISTAR
Koncepcja powstania funkcjonuj¹cego obecnie systemu oparta jest na 3 diagnozach7 wykonanych w latach 2002–2005 na zlecenie samorz¹dów lokalnych
Gdañska, Gdyni i Sopotu, w 2007 r. opracowano precyzyjne plany budowy i architektury systemu zintegrowanego zarzadzania ruchem, tym razem uszczegó³owione dla Gdañska, Gdyni i Sopotu. Od samego pocz¹tku przewidziano
pe³n¹ kompleksowoœæ, tzn. poza samym sterowaniem ruchem mia³y siê pojawiæ
systemy priorytetów dla transportu zbiorowego, systemy nadzoruj¹ce bezpieczeñstwo podró¿nych, modu³y wykrywania zdarzeñ drogowych czy te¿ tablice
informuj¹ce o aktualnej sytuacji drogowej. Jak napisali autorzy8 koncepcji – system TRISTAR powinien stanowiæ zbiór narzêdzi umo¿liwiaj¹cych sprawne
i efektywne zarz¹dzanie infrastruktur¹ transportow¹ oraz sprawn¹ obs³ugê
podró¿nych w ca³ej Aglomeracji Trójmiasta.
TRISTAR sk³ada siê z kilku kompatybilnych ze sob¹ systemów, podsystemów
i modu³ów m.in. systemu zarzadzania ruchem drogowym, systemu zarzadzania
transportem zbiorowym, systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem ruchu drogowego, systemu informacji dla kierowców.
G³ównym zadaniem systemu jest czuwanie nad p³ynnym i zgodnym z przepisami przejazdem przez skrzy¿owania, na których on funkcjonuje. To nadrzêdne zadanie jest realizowane przez ponad 14 tys. detektorów, które na bie¿¹co
przesy³aj¹ do komputera centralnego informacje o wielkoœci ruchu, a ten decy7

8

K. Jamroz, J. Oskarbski i in., Koncepcja ogólna Systemu Zarz¹dzania Ruchem dla Gdyni, Katedra In¿ynierii Drogowej PG, Gdañsk 2002; K. Jamroz, J. Oskarbski i in., Koncepcja ogólna Systemu Zarz¹dzania Ruchem dla Sopotu, Katedra In¿ynierii Drogowej PG, Gdañsk 2003; K. Jamroz, J. Oskarbski i in., Koncepcja
ogólna Systemu Zarz¹dzania Ruchem Gdañska, Katedra In¿ynierii Drogowej PG, Gdañsk 2005.
Koncepcja ZSZR TRISTAR dla Gdañska, Gdyni i Sopotu, Konsorcjum Fundacja In¿ynierii L¹dowej/Politechnika Gdañska, Gdañsk 2007.
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duje, który kierunek powinien otrzymaæ wiêcej zielonego œwiat³a, aby zatory
by³y mniej uci¹¿liwe. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ dla systemu bardzo istotne jest, by
poruszaæ siê po drogach Trójmiasta zgodnie z przepisami, tj. nie przekraczaæ
dozwolonych prêdkoœci, nie pozostawiaæ zbyt du¿ych odstêpów pomiêdzy poprzedzaj¹cym pojazdem czy te¿ doje¿d¿aæ do linii warunkowego zatrzymania.
Ma to zwi¹zek z tym, ¿e system jest zaadaptowany do warunków i przepisów
lokalnych i ka¿da anomalia wystêpuj¹ca na sieci powoduje jego destabilizacjê
i niew³aœciw¹ pracê.
Dla pojazdów komunikacji miejskiej najwa¿niejsz¹ funkcj¹ systemu jest priorytet przejazdu. Ka¿dy pojazd organizatora transportu w Trójmieœcie, tj. ZKM
Gdynia i ZTM Gdañsk, zosta³ wyposa¿ony w autokomputer, który wysy³a do
systemu informacjê o swoim po³o¿eniu, dziêki temu system oblicza, kiedy dojedzie do danego przystanku – a ta informacja pojawia siê na tablicach przystankowych. Gdy pojazd transportu zbiorowego jest opóŸniony, modyfikacji podlega czas trwania fazy œwiat³a zielonego w programie sygnalizacyjnym, tak by
pojazd komunikacji miejskiej móg³ przejechaæ przez skrzy¿owanie bez zatrzymywania siê lub ze skróconym czasem oczekiwania na œwiat³o zielone. Dla pasa¿erów oznacza to krótszy czas podró¿y i mniej zawodne po³¹czenia ni¿ przed
implementacj¹ systemu. Dla organizatora transportu zbiorowego priorytety
maj¹ wymiar ekonomiczny, gdy¿ dziêki temu, ¿e czas przejazdu jest krótszy, pojazdy zu¿ywaj¹ mniej paliwa/energii elektrycznej, co przek³ada siê na wzrost
wskaŸników ekonomicznych oraz na mniejsz¹ emisjê CO2 do atmosfery.
Wszystkie elementy systemu zarz¹dzania ruchem s¹ ze sob¹ zintegrowane,
a nad ich prawid³ow¹ prac¹, poza inteligentnym oprogramowaniem, czuwaj¹
operatorzy, in¿ynierowie ruchu oraz dyspozytorzy w Centrach Sterowania Ruchem w Gdañsku i w Gdyni.

4. Rozbudowa systemu w ramach ZIT
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)9 to nowy europejski instrument
rozwoju terytorialnego, przyczyniaj¹cy siê do realizacji zintegrowanej strategii
9

ZIT to narzêdzie, które po raz pierwszy pojawi³o siê w aktach prawnych na now¹ perspektywê
przedstawionych przez Komisjê Europejsk¹, w Polsce minister El¿bieta Bieñkowska 22 lipca 2013 r.
zatwierdzi³a dokument Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce,
przek³ada on na praktykê propozycjê wprowadzenia tego instrumentu zawart¹ w unijnych projektach rozporz¹dzeñ dla polityki spójnoœci. Za pomoc¹ tego instrumentu partnerstwa jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) miast i obszarów powi¹zanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorz¹dy znajduj¹ce siê w jego oddzia³ywaniu) mog¹ realizowaæ wspólne przedsiêwziêcia, ³¹cz¹ce
dzia³ania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. ZIT to tak¿e wyjœcie poza sztywne granice administracyjne JST i wiêksze mo¿liwoœci oddzia³ywania projektów unijnych. ZIT realizowane bêd¹ przede wszystkim na terenie
miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto zarz¹d województwa bêdzie móg³
zdecydowaæ o finansowaniu ZIT w mniejszych oœrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powi¹zanych z nimi funkcjonalnie (za: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Zasady_ZIT.aspx) [dostêp: 21.12.2014].
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rozwoju obszaru miejskiego. G³ównym jego zadaniem jest zwiêkszenie zaanga¿owania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarz¹dzanie œrodkami strukturalnymi UE. Strategie terytorialne realizowane w formule ZIT znajduj¹ umocowanie
w aktach prawa Unii Europejskiej10, ale szczegó³owe metody ich realizacji i zasady
rozdysponowywania œrodków finansowych nastêpuj¹ na gruncie pañstw cz³onkowskich UE.
W Gdañsku 14 lutego 2014 r. zosta³o podpisane porozumienie ZIT przez 36
samorz¹dów11 województwa pomorskiego (rys. 1), stworzy³y one wspólnie Zwi¹zek
ZIT i wyrazi³y wolê pog³êbiania wspó³pracy przez realizacjê wspólnych inwestycji12 Zwi¹zek ZIT bêdzie mia³ do dyspozycji na inwestycje w latach 2014–2020
kwotê oko³o 1,06 mld PLN13.
Wspó³praca 36 pomorskich samorz¹dów zosta³a oparta na 10 osiach priorytetowych, dla których przewidziano zastosowanie instrumentu ZIT. Realizacja
ZIT odbywa siê w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na terenie
miast wojewódzkich i powi¹zanych z nim funkcjonalnie obszarami.
Jedna z osi priorytetowych (OP) dotyczy transportu – OP 9 Mobilnoœæ (PI 4.5),
najistotniejszym problemem jest tu przeci¹¿enie istniej¹cego uk³adu drogowego
i nasilaj¹ce siê zjawisko kongestii. Przyczynia siê to do znacznego wzrostu natê¿enia ha³asu oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji oddala tereny Obszaru Metropolitalnego od spe³nienia kryteriów zrównowa¿onego transportu14.
Samorz¹d gdyñski, jako wdra¿aj¹cy zintegrowany system sterowania ruchem TRISTAR, przygotowa³ projekt rozszerzenia systemu na pozosta³e gminy
Obszaru Metropolii Trójmiasta, jeœli warunki dotycz¹ce ruchu drogowego bêd¹
tego wymaga³y. Od po³owy 2013 r. podczas licznych spotkañ i konsultacji zarówno z zarz¹dcami dróg, jak i œrodowiskiem naukowym opracowano projekt
rozbudowy systemu obejmuj¹cy najbardziej newralgiczne obszary metropolii.
10

11
12

13

14

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj¹ce wspólne przepisy dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoœci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotycz¹cych celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporz¹dzenia (WE) nr 1080/2006), http://
www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIR/Obowiazujace+prawo [dostêp: 21.12.2014].
http://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/porozumienie_ZIT.pdf [dostêp: 21.12.2014].
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdañskiej
na lata 2014–2020, Gdañsk 2014, s. 8.
Bêd¹ to dodatkowe inwestycje powstaj¹ce poza projektami realizowanymi i finansowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru…, s. 93.
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Na listê punktów do rozbudowy trafi³a gmina miejska i wiejska Pruszcz Gdañski do wêz³a w Rusocinie, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gmina wiejska Wejherowo15 wzd³u¿ obecnej trasy S6. W za³o¿eniu ma to byæ naturalne wyd³u¿enie
systemu sterowania ruchem na Trójmiejskiej Trasie Œrednicowej.

Rysunek 1. Zasiêg Obszaru Metropolii Trójmiasta
ród³o: http://www.urzad.pomorskie.eu/res/umwp/aktualnosci/2014/01/omt_zasieg.jpg [dostêp: 21.12.2014].

W Rumi (rys. 2) rozbudowaæ trzeba 7 czterowlotowych skrzy¿owañ i 4 przejœcia dla pieszych, przewidziano tak¿e jedn¹ tablicê zmiennej treœci, która w razie potrzeby mia³aby kierowaæ na ulicê Hutnicz¹ w Gdyni, a w przysz³oœci na
OPAT – Obwodnicê Pó³nocn¹ Aglomeracji Trójmiasta. Przy wa¿nych punktach
handlowych oraz przy parkingach przesiadkowych nale¿y zlokalizowaæ
urz¹dzenia TRIP – czyli terminale informacji prasa¿erskiej, które pozwalaj¹ zaplanowaæ podró¿ wszystkimi œrodkami komunikacji publicznej wraz z dok³adnymi godzinami przyjazdu i odjazdu.
15

Wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego Trójmiasto zamieszkuje 747,4 tys. osób, Pruszcz Gdañski
– 29,0 tys., Rumiê – 47,5 tys., Redê – 23,3 tys., Wejherowo – 50,3 tys., gminê wiejsk¹ Pruszcz Gdañski – 25,3 tys., gminê wiejsk¹ Wejherowo – 23,4 tys., województwo pomorskie ogó³em – 2 298,8 tys.
osób (stan na dzieñ 30 czerwca 2014 r.).
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Rysunek 2. Rozszerzenie systemu TRISTAR o Rumiê
¯ród³o: Materia³y Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdyni.

W Pruszczu Gdañskim (rys. 3) do systemu powinno zostaæ w³¹czonych
9 skrzy¿owañ. Analiza wykaza³a, i¿ istnieje potrzeba monta¿u tablic zmiennej
treœci, bêd¹ one s³u¿yæ przekazywaniu informacji o aktualnych warunkach panuj¹cych na drogach, na których funkcjonuje system, a tak¿e o mo¿liwoœciach
objazdu, jeœli nast¹pi wypadek lub bêd¹ prowadzone prace remontowe na odcinku, którym podró¿ujemy. Tablice te, wraz ze znakami zmiennej treœci, bêd¹
prowadziæ tak¿e na parkingi typu Park & Ride. Ich lokalizacja jest œciœle
powi¹zana z mo¿liwoœci¹ wyboru drogi alternatywnej, a jej monta¿ musi odbyæ
siê w takim miejscu, aby pozostawiæ kierowcy czas na decyzjê przed zjazdem na
drogê alternatywn¹ lub na parking przesiadkowy. Piêæ urz¹dzeñ typu ANPR
(Automatic Number Plate Recognition) pozwoli na przekazanie dok³adnych czasów
przejazdu na danym odcinku sieci, a to z kolei pozwoli na otrzymanie dok³adnej
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Rysunek 3. Rozszerzenie systemu TRISTAR o Pruszcz Gdañski
¯ród³o: Materia³y Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdyni.
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informacji o aktualnych warunkach ruchu jeszcze przed wyruszeniem w podró¿. Do tych urz¹dzeñ dochodz¹ tak¿e drogowe stacje meteorologiczne i kamery
nadzoru wizyjnego. Komplet takich urz¹dzeñ pozwoli na sprawne zarz¹dzanie
ca³¹ sieci¹ dróg w tym rejonie metropolii.
Analizy ruchu pokazuj¹, i¿ w Redzie (rys. 4) do systemu powinno byæ
pod³¹czonych 12 skrzy¿owañ wraz z przejœciami dla pieszych, a tablica zmiennej treœci powinna pojawiæ siê przed skrzy¿owaniem z ul. Obwodow¹, na któr¹
w razie du¿ych zatorów bêdzie kierowany sezonowy ruch w stronê Helu. Podobna sytuacja jest na ulicy Gdañskiej w rejonie ulicy Poprzecznej, tablice tam zlokalizowane bêd¹ kierowaæ podró¿uj¹cych w kierunku Helu na trasê przez Wejherowo, aby unikn¹æ du¿ych zatorów drogowych, a wracaj¹cych od strony
Szczecina – na ul. Obwodow¹ w celu ominiêcia centrum Redy.

Rysunek 4. Rozszerzenie systemu TRISTAR o Redê
ród³o: Materia³y Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdyni.

W Wejherowie (rys. 5) i Bolszewie, które bêd¹ stanowi³y zarówno pocz¹tek,
jak i koniec systemu w tej czêœci Obszaru Metropolii Trójmiasta, zostanie
pod³¹czonych 13 skrzy¿owañ i 2 tablice zmiennej treœci informuj¹ce o aktualnych warunkach ruchu. System zostanie zakoñczony 2 stacjami pomiarowymi
oraz tablic¹ zmiennej treœci na koñcu drogi dwupasmowej (Bolszewo). Dodatkowo przewidziano na ca³ym obszarze 100 urz¹dzeñ typu ANPR – ich zadaniem
ma byæ rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, co pozwoli na estymacjê czasów

¯ród³o: Materia³y Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rysunek 5. Rozszerzenie systemu TRISTAR o Wejherowo
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przejazdu, na automatyczne liczenie pojazdów oraz na poinformowanie odpowiednich s³u¿b, jeœli zostanie wykryty pojazd z bia³ej lub czarnej listy16.
Na wszystkich drogach objêtych systemem zostan¹ te¿ zainstalowane skanery urz¹dzeñ mobilnych, które pomog¹ w wykrywaniu incydentów drogowych,
badaniu macierzy podró¿y oraz bêd¹ zasila³y System Planowania Ruchu (pilota¿owo skanery dzia³aj¹ m.in. w Gdañsku: na ul. Armii Krajowej, Spacerowej, Trasie
Sucharskiego; w Gdyni: Droga Ró¿owa, Trasa Kwiatkowskiego).
Na ca³ym obszarze, poza systemem zarz¹dzania ruchem miejskim, zostanie
wdro¿ony system zarz¹dzania transportem miejskim. Organizatorzy transportu
miejskiego w Gdañsku i Gdyni s¹ tak¿e organizatorami transportu w Pruszczu
Gdañskim oraz Rumi i Redzie. W Wejherowie, Goœcicinie oraz w Redzie i Rumi
kursuj¹ tak¿e pojazdy MZK Wejherowo, który jest zarówno organizatorem, jak
i przewoŸnikiem w tym rejonie. MZK Wejherowo posiada obecnie 32 autobusy
(stan na grudzieñ 2014 r.) i obs³uguje 16 linii, co przy flocie ZKM i ZTM (719 pojazdów) stanowi niewielki u³amek. W zwi¹zku z tym koszt instalacji i przeszkolenia z u¿ytkowania autokomputera jest niewielki. W Gdyni wszystkie pojazdy
7 przewoŸników realizuj¹cych us³ugi transportowe na zlecenie ZKM zosta³y
wyposa¿one w urz¹dzenia ITS (331 pojazdów), w Gdañsku w autokomputer zosta³y wyposa¿one pojazdy ZKM Gdañsk (388 pojazdów). Doposa¿one bêd¹ musia³y byæ pojazdy przedsiêbiorstw PKS Gdañsk i P.A. Gryf, realizuj¹ce po³¹czenia
m.in. na terenie Pruszcza Gdañskiego.
Opracowane zosta³y g³ówne za³o¿enia, które pozwalaj¹ na okreœlenie przybli¿onych kosztów projektu rozszerzaj¹cego istniej¹cy system zarz¹dzania ruchem TRISTAR oraz zares iloœciowo-jakoœciowy prac. Na podstawie œrednich
cen rynkowych obliczono koszty pod³¹czenia i modernizacji 48 skrzy¿owañ,
u³o¿enia 45 km sieci œwiat³owodowej, monta¿ 18 tablic zmiennej treœci, 6 stacji
meteorologicznych oraz 64 tablic przystankowych informuj¹cych o aktualnych
i rzeczywistych odjazdach pojazdów transportu zbiorowego na ca³ym OMT.
Przybli¿ony koszt powy¿szych prac, wraz z pod³¹czeniem do obecnie funkcjonuj¹cych CSR (Centrum Sterowania Ruchem), powinien zamkn¹æ siê w kwocie
89 mln z³otych (wed³ug cen rynkowych z 2014 r.).

16

Bia³a lista – pojazdy uprzywilejowane (pojazdy: zawodowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej, ambulanse zespo³ów ratownictwa medycznego, policji, stra¿y gminnej ( miejskiej), stra¿y granicznej,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu, Inspekcji Transportu Drogowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S³u¿by Wiêziennej, S³u¿by Ratownictwa Chemicznego,
Kontroli Skarbowej, Si³ Zbrojnych, S³u¿by Celnej, S³u¿by Parku Narodowego, S³u¿by do wykonywania zadañ w zakresie Ratownictwa Górskiego i Wodnego oraz inne wydane na podstawie zezwolenia ministra).Czarna lista – pojazdy skradzione i poszukiwane.
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5. Potencjalne zagro¿enia rozbudowy systemu na obszar OMT
Aktualnym zarz¹dc¹ dróg na obszarze, na którym system sterowania ruchem powinien byæ zaimplementowany, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak najbardziej newralgiczny odcinek trasy S6 (Rumia,
Reda i Wejherowo) ma do koñca 2022 r. zostaæ przekazany samorz¹dom lokalnym, ze wzglêdu na wybudowanie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Daje to
du¿e mo¿liwoœci realizacji systemu na tym obszarze i partycypacji w kosztach
inwestycji, która powinna wynosiæ minimum 15% skali ca³ego projektu. Problemem mo¿e okazaæ siê droga krajowa 91, prowadz¹ca od granicy Gdañska przez
Pruszcz Gdañski do ronda w Cieplewie – zjazd na autostradê A1. Ten 6,5-kilometrowy odcinek jest niezwykle istotny, a aktualne warunki ruchu wystêpuj¹ce
na nim, wymuszaj¹ koniecznoœæ w³¹czenia go do systemu TRISTAR. Jest to spowodowane du¿ym ruchem zarówno miejskim, jak i tranzytowym. Pruszcz Gdañski
i okoliczne gminy od kilku lat sta³y siê sypialni¹ gdañszczan, którzy pracuj¹
w centrum Gdañska, a mieszkania, domy maj¹ poza miastem. Analogiczna sytuacja jest w Rumi, Redzie i Wejherowie, które dla wielu gdynian w ostatnich latach sta³y siê miejscem zamieszkania. Decyzje o wyprowadzce podyktowane
by³y tym, ¿e przez wiele lat funkcjonowa³ sprawny i wygodny uk³ad komunikacyjny zarówno dla transportu zbiorowego, jak i indywidualnego. Do tego dochodzi³a ni¿sza œrednia cena mieszkañ i domów, a dziêki opisanemu uk³adowi
komunikacyjnemu dostêp do centrum Gdyni, Gdañska i Sopotu by³ stosunkowo szybki i sprawnie osi¹gany. Niestety w ostatnich latach wskaŸnik motoryzacji w badanym regionie gwa³townie wzrós³ i dla poszczególnych miast w Obszarze Metropolii Trójmiasta jego wartoœæ jest porównywalna ze wskaŸnikiem
motoryzacji w innych miastach Polski czy te¿ krajów Europy Zachodniej17,
prze³o¿y³o siê to na ogromne zat³oczenie na drogach dojazdowych i wyjazdowych z Trójmiasta. W najbli¿szych latach, dziêki porozumieniu pomiêdzy
GDKKiA, samorz¹dami lokalnymi i marsza³kiem województwa, mo¿na by³oby
rozpocz¹æ projektowanie oraz budowê systemu na obszarze od Rumi przez
Redê, Wejherowo a¿ do Goœcicina, zagro¿eniem mo¿e siê jednak okazaæ droga
91 przebiegaj¹ca przez Pruszcz Gdañski. W najbli¿szych latach droga 91 nie zostanie przekazana ani samorz¹dowi, ani zarz¹dowi województwa i wystêpuje

17

Dane za 2013 r. dotycz¹ce wskaŸnika zmotoryzowania przedstawia³y siê nastêpuj¹co: Gdañsk –
523,5 pojazdów osobowych/1000 mieszkañców, Sopot – 865,4/1000, Gdynia – 521/1000; powiat wejherowski 431/1000; powiat gdañski – 552/1000, Poznañ 578,1/1000, Warszawa 598/1000, Berlin
320/1000. Dla porównania pod koniec 2003 r. w Polsce by³o zarejestrowanych 11,2 mln samochodów
osobowych, czyli na 1000 mieszkañców Polski przypada³y 294 pojazdy osobowe. W 2013 r. wskaŸnik
ten wynosi³ œrednio 504 pojazdy osobowe na 1000 mieszkañców. Œrednia dla krajów UE w 2012 r.
wynios³a 487 samochodów, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/
transport-wyniki-dzialalnosci-w-2013-r-notatka-informacyjna,13,1.html [dostêp: 21.12.2014].
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potrzeba znalezienia przez GDDKiA Ÿróde³ wspó³finansowania projektu.
Koszty wybudowania infrastruktury na obszarze od Cieplewa do granic Gdañska obliczono wstêpnie na ok. 10 mln z³, jeœli projekt mia³by byæ dofinansowany
ze œrodków Unii Europejskiej, nale¿a³oby zapewniæ wk³ad w³asny w wysokoœci
oko³o 15%. Œrodki te powinny zostaæ wygospodarowane przez GDDKiA lub
przez marsza³ka województwa, który móg³by zainwestowaæ w drogê krajow¹
lub przej¹æ j¹ w zarz¹dzanie. Zawi³oœci prawne powoduj¹, ¿e w perspektywie
finansowej na lata 2014–2020 budowa systemu na tym odcinku mo¿e siê nie rozpocz¹æ. Do tego czasu mo¿na jednak opracowaæ szczegó³ow¹ koncepcjê budowy systemu na ca³ym obszarze, opieraj¹c siê na diagnozie problemów komunikacyjnych opracowanej na zlecenie Zwi¹zku ZIT. Alternatyw¹ jest formu³a
„zaprojektuj i wybuduj” – która w tym przypadku mog³aby zostaæ wprowadzona,
gdy¿ nie istnieje obawa, jak przy wdra¿aniu systemu w Trójmieœcie, i¿ bêdzie on
zamkniêty i bez mo¿liwoœci rozbudowy. W tym przypadku formu³a bêdzie dotyczyæ zaprojektowania, wybudowania, a przede wszystkim do³¹czenia do istniej¹cego ju¿ systemu. Tak wiêc jej architektura zostanie niejako wymuszona na
potencjalnym wykonawcy, który bêdzie musia³ skorzystaæ z ju¿ istniej¹cych
wzorców.
Zagro¿eniem jest tak¿e rola operatora systemu dla ka¿dego z poszczególnych miast. Aktualnie w Trójmieœcie s¹ dwa Centra Sterowania Ruchem (CSR) –
w Gdyni i Gdañsku, przy czym CSR w Gdañsku zarz¹dza tak¿e systemem
w Sopocie. Po rozbudowie systemu CSR w Gdañsku powinno mieæ mo¿liwoœæ
zarz¹dzania ruchem tak¿e w Pruszczu Gdañskim – jako naturalnym przed³u¿eniem Traktu œw. Wojciecha, a CSR w Gdyni ruchem w Rumi, Redzie i Wejherowie. W ka¿dym z tych miast powinno istnieæ stanowisko obserwatora i mo¿liwoœæ awaryjnego rêcznego sterowania ruchem na obszarze miasta. Powy¿sze
wi¹¿e siê z rozbudow¹ CSR w Gdañsku i w Gdyni oraz zatrudnieniem dodatkowych pracowników do obs³ugi tych 4 miast. Oczywiœcie poza wol¹ polityczn¹
potrzebne s¹ dodatkowe decyzje, kto bêdzie pokrywa³ koszty pracownicze oraz
czy pracownik MZK Wejherowo, podobnie jak pracownicy ZKM Gdynia, bêdzie
nadzorowa³ ruch pojazdów komunikacji miejskiej obs³uguj¹cej w³asne linie
z poziomu CSR w Gdyni, czy z pozycji dyspozytorni w Wejherowie, a w CSR
bêdzie jedynie podgl¹d aktualnych warunków ruchu tych pojazdów i w razie
koniecznoœci, po kontakcie telefonicznym, przydzielany rêcznie przez operatora
w CSR priorytet przejazdu lub wprowadzane zmiany dotycz¹ce kursowania pojazdów na tablicach informacyjnych.
Zagro¿eniem dla budowy i przysz³ego funkcjonowania systemu s¹ tak¿e koszty utrzymywania systemu. Aktualnie koszty utrzymania systemu w Gdañsku
to oko³o 5 mln PLN rocznie, a w Gdyni oko³o 2 mln PLN. Koszty utrzymania systemu dla Rumi, Redy i Wejherowa powinny zamkn¹æ siê sum¹ 2 mln rocznie
i musz¹ byæ pokrywane przez zarz¹dcê drogi. Jest to wydatek mniej wiêcej
dwukrotnie wiêkszy ni¿ obecne koszty utrzymania samej sygnalizacji œwietlnej
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pracuj¹cej poza systemem. Zwi¹zane jest to z tym, i¿ do kosztów utrzymania samej sygnalizacji œwietlnej systemu dochodzi wiele elementów dodatkowych18,
które nale¿y prawid³owo konserwowaæ, aby ich praca by³a ci¹g³a i zadowalaj¹ca.
Poniewa¿ tej pozycji nie przewidziano aktualnie w œrodkach bud¿etowych
gmin, dotychczas sygnalizacje s¹ utrzymywane przez zarz¹dcê drogi, czyli
GDDKiA, to koszty mog¹ siê okazaæ mocno obci¹¿aj¹ce bud¿ety lokalne – co
mo¿e spowodowaæ niechêæ do rozbudowy systemu na proponowanych obszarach. Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, i¿ partycypacja w budowie systemu i póŸniejszej jego eksploatacji to niedu¿y koszt jak na korzyœci spo³eczno-ekonomiczne
w postaci sprawnie funkcjonuj¹cego transportu zbiorowego, mniejszej kongestii
tak¿e w sezonie letnim, a przede wszystkim mniejszego zanieczyszczenia powietrza i w efekcie wiêkszego zadowolenia mieszkañców z ¿ycia w danej gminie.

6. Podsumowanie
Istniej¹cy w Trójmieœcie system sterowania ruchem, obejmuje blisko 750 tys.
osób, a jeœli doliczyæ Rumiê, Redê, Wejherowo i Pruszcz Gdañski oraz gminy
wiejskie, to niemal 900 tys. osób. Stanowi to prawie 40% populacji województwa pomorskiego, która codziennie bêdzie korzysta³a z zalet systemu sterowania ruchem. Ich potrzeby komunikacyjne, wynikaj¹ce z mobilnoœci, s¹ zwi¹zane
z dojazdami do miejsca zamieszkania, pracy, nauki, rekreacji czy chocia¿by z zaspokojeniem potrzeb kulturowo-rozrywkowych. Istotne dla mieszkañców jest
stworzenie sprawnego systemu komunikacyjnego na ca³ym opisanym obszarze,
co wa¿ne, powinien siê on opieraæ na transporcie zbiorowym. Jak wspomniano,
wskaŸnik motoryzacji jest ju¿ bardzo wysoki, pozwala to wnioskowaæ, ¿e zgodnie z tendencjami zachodniej Europy w najbli¿szych latach nie ulegnie on ju¿
gwa³townym zmianom. Ponadto coraz dynamiczniejsze kampanie miast zachêcaj¹ do zmiany zachowañ mobilnoœciowych, a ich efektem jest coraz wiêkszy
udzia³ transportu rowerowego i wspó³dzielenia siê kosztami przejazdu pojazdem samochodowym w codziennych podró¿ach. Dodatkowo proces starzenia
siê spo³eczeñstwa wymaga coraz wiêkszego nacisku na kwestie u¿ytecznoœci
transportu publicznego, szczególnie w kontekœcie obs³ugi transportem publicznym obszarów peryferyjnych oraz rozwi¹zañ multimodalnych19.
18

19

Dodatkowe elementy w systemach sterowania ruchem to m.in. tablice zmiennej treœci, znaki
zmiennej treœci, stacje meteorologiczne, kamery nadzoru wizyjnego, kamery ANPR, lokalne wêz³y
transmisji danych czy choæby wynagrodzenie zatrudnionych operatorów.
T. Komornicki, P. Rosik, Infrastruktura transportowa OM na tle uwarunkowañ przestrzennych,
Materia³y prezentacji podczas konsultacji wewnêtrznych w ramach projektu pt. „Opracowanie
strategii rozwoju gdañskiego obszaru metropolitalnego do 2030 roku”, diagnoza sektorowa,
Gdynia, 26 czerwca 2014 r., http://www.metropoliagdansk.pl/upload/files/Infrastruktura%20warsztaty%202_wersja%203%281%.pdf [dostêp: 21.12.2014].
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Rozbudowa systemu zarz¹dzania ruchem TRISTAR na Obszarze Metropolii
Trójmiasta pozwoli tak¿e pierwotnemu systemowi lepiej funkcjonowaæ, gdy¿
objêta nim zostanie ca³a trasa œrednicowa, która jest osi¹ metropolii. Oczywiœcie
osoby odpowiadaj¹ce za jego wdro¿enie powinny postawiæ sobie za cel poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug przez komunikacjê zbiorow¹. Powsta³y w 2007 r.
Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej powinien staæ siê
organizatorem transportu publicznego na ca³ym OMT, co pozwoli na wiêksz¹
i ³atwiejsz¹ jego integracjê. Obecna formu³a jest niezadawalaj¹ca, gdy¿ wystêpuj¹ problemy zwi¹zane m.in. z systemem rozliczeñ pomiêdzy przewoŸnikami,
zbyt du¿¹ ró¿norodnoœci¹ biletów, a przede wszystkim nieefektywnoœci¹
po³¹czeñ przesiadkowych. Efektem w³aœciwej organizacji bêdzie wiêksza punktualnoœæ odje¿d¿aj¹cych pojazdów, jasnoœæ i czytelnoœæ rozk³adów i po³¹czeñ,
dok³adnoœæ realizowanych rozk³adów jazdy, a co za tym idzie, wiêksze zadowolenie pasa¿erów z u¿ytkowania transportu zbiorowego, a w rezultacie wiêksze
wp³ywy ze sprzeda¿y biletów.
Dzia³aj¹c komplementarnie, mo¿na systemowo zmieniæ strukturê mobilnoœci
w mieœcie, w d³u¿szym okresie przyniesie to bardziej celowe wykorzystanie
transportu zbiorowego. Bêdzie to mia³o wp³yw nie tylko na wskaŸniki ekonomiczne organizatorów transportu zbiorowego, ale tak¿e na zmiany w œwiadomoœci
osób korzystaj¹cych z jego us³ug.
Analizuj¹c wy¿ej wskazan¹ problematykê, mo¿na wywnioskowaæ, i¿ rozbudowa systemu zarz¹dzania ruchem na Obszarze Metropolii Trójmiasta jest niezbêdna. Obecnie nie mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ system jest niepe³ny, tzn. zaczyna siê w Gdañsku i koñczy w Gdyni, i mimo ¿e ca³kiem sprawnie funkcjonuje,
to poprawia przepustowoœæ tylko w tych miastach, a p³ynniejszy i szybszy przejazd powoduje wystêpowanie wiêkszego zat³oczenia w Pruszczu Gdañskim i na
obszarze Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego20. Koszt jego budowy, obliczony na
niespe³na 90 mln z³otych, nie jest wielk¹ kwot¹, a mo¿e przyczyniæ siê do poprawy warunków ruchu w ca³ym obszarze funkcjonalnym metropolii Trójmiasta.
Projekt bez wzglêdu na to, czy zostanie sfinansowany ze œrodków ZIT, czy funduszy unijnych, czy œrodków w³asnych samorz¹dów powinien zostaæ zrealizowany do czasu wybudowania Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta (2022 r.).
Oddanie tak wa¿nej arterii komunikacyjnej, a jednoczeœnie wdro¿enie obszarowego systemu sterowania ruchem z uwzglêdnieniem priorytetów dla transportu
zbiorowego zmieni rozk³ad ruchu w regionie, podró¿ po nim stanie siê przyjaŸniejsza i efektywniejsza.

20

Jest to nazwa zespo³u trzech miast w powiecie wejherowskim, na pó³nocny zachód od Trójmiasta.
W jego sk³ad wchodz¹: Wejherowo, Reda i Rumia. Zespó³ miejski zwi¹zany jest z istnieniem
Stowarzyszenia Gmin „Ma³e Trójmiasto Kaszubskie”, zawi¹zanego przez w³adze tych¿e miast w
2001 r. Zwi¹zkowi przewodniczy najwiêksze miasto – Wejherowo (za http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma% C5%82e_Tr%C3%B3jmiasto_Kaszubskie [dostêp 21.12.2014].
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CONDITIONS AND OPPORTUNITIES
FOR EXPANSION OF TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM INTO
THE TRI-CITY METROPOLIS
(Summary)
TRISTAR is the biggest and the most innovative partnership project of metropolitan
type in Poland, and is being carried out by neighboring cities: Gdynia, Gdansk and Sopot.
The system facilitates movement within the agglomeration, having an influence on reducing the amount of urban road congestion. The TRISTAR is managing the traffic lights
to regulate traffic and public transport drivers to leave the intersection as soon as possible, which is to prevent traffic jams. This innovative instrument should expand into the
Pruszcz Gdañski, and small Kashebian Tri-City (Rumia, Reda, Wejherowo) as a result of
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cooperation of the Gdansk Metropolitan Area and Territorial Forum of Mayors, Commune
Heads and County Heads of Norda. The aim of this article is how could the expansion
of intelligent transport systems will solve problems with traffic jams, increase competitiveness of public transport and will lead to improvement of the whole transport system
in metropolis Tri-City.

