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WSTĘP

Europejska przestrzeń transportu to wizja polityki transportowej Unii 
Europejskiej, potwierdzona w 2011 r. Podstawowym wymiarem tej przestrzeni 
ma być jednolity rynek usług transportowych – zliberalizowany i zharmonizo-
wany, ponadto realizujący cele zrównoważonego rozwoju. Działania w kierunku 
urzeczywistniania tej idei mają już swoją historię, ale, jak podkreślają twórcy 
najnowszej wersji białej księgi transportu, cele nie zostały osiągnięte. Komisja 
Europejska szuka uzupełniających rozwiązań i formułuje je, by docelowo unijny 
systemu transportu był konkurencyjny i zrównoważony.

Zliberalizowany rynek, nawet w ramach jednolitego obszaru transportu, pozo-
staje strukturą dynamiczną. Uwolnione mechanizmy sprawiają, że decyzje rynkowe 
zapadają z dala od centrów politycznych i kształtują obraz rynku odbiegający od 
oczekiwań nakreślonych w długoterminowych programach rozwojowych. Rodzi się 
zatem pytanie, jak uczestnicy rynku usług transportowych mogą wspomagać ideę 
jednolitej przestrzeni transportu UE i czy ona jest realna? Opisując perspektywę 
osiągania celów od 2009 r. konieczne jest uwzględnienie kryzysu finansowego, 
a następnie gospodarczego w Europie Zachodniej oraz słabnący strumień funduszy 
pomocowych dla krajów, które do UE zostały przyjęte w 2004 r. i w kolejnych 
latach.

Próbę ustosunkowania się do postawionego pytania można znaleźć w tej 
publikacji, jakkolwiek odpowiedzi nie padają wprost. Autorzy artykułów zamiesz-
czonych w Zeszycie podejmują problematykę funkcjonowania unijnego rynku 
usług transportowych w kontekście nowych wyzwań. Poprzez odniesienie się do 
aktualnych problemów funkcjonowania rynku wskazują pożądane kierunki zmian 
oraz kreślą projekcję potencjalnych obszarów konfliktów celów.

Artykuły przygotowane w ramach międzynarodowej konferencji naukowej 
Euro-Trans 2012 pt. „Europejska przestrzeń transportu. Wizja i rzeczywistość”, 
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zorganizowanej przez Katedrę Systemu i Polityki Transportowej WZiEU US oraz 
Katedrę Transportu SGH, przyporządkowano tematycznie czterem Zeszytom 
o wspólnym tytule „Europejska przestrzeń transportu” oraz następujących pod-
tytułach: Wyzwania rynkowe (z.1), Usługi i procesy (z. 2), Infrastruktura i środki 
transportu (z. 3), Uwarunkowania mobilności (z. 4).

Oddając w Państwa ręce przegląd wyników badań naukowych prowadzonych 
w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, wyrażamy przekonanie, że 
staną się one przedmiotem analizy oraz inspiracją do szerszych badań.

elżbieta załoga
redaktor zeszytu



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZcZEcIŃSKIEgO
NR 741     PROblEmY TRANSPORTU I lOgISTYKI NR 18     2012

Dominik Boniecki
Szkoła Główna Handlowa
dominikboniecki@o2.pl

RóWNOWAgA NA RYNKU USłUg TRANSPORTU 
lOTNIcZEgO W WARUNKAch lIbERAlIZAcJI 

I REREgUlAcJI SEKTORA

Wstęp

Konwencja Chicagowska ustanowiła ramy prawne stanowiące fundamenty 
otoczenia prawnego dla międzynarodowego transportu lotniczego. Wprowadziła 
w życie umowy o komunikacji lotniczej oraz pierwsze wolności lotnicze. Od 
połowy lat 40. XX w. aż do przełomu lat 70. i 80. rządy państw wskazywały na 
konkretnych przewoźników mogących operować na trasach międzynarodowych, 
regulowały sprawy związane z podażą foteli oferowanych przez każdego z prze-
woźników, ustalały też częstotliwości połączeń i dawały wytyczne dotyczące 
wysokości cen biletów. Taryfy przewozowe były uzgadniane na konferencjach 
IATA, a sam dostęp do oferowania usługi przewozowej miał charakter restrykcyjny.

Pełna regulacja usług transportu lotniczego trwała do 1978 r., kiedy to Kongres 
USA na wniosek administracji Jimiego Cartera uchwalił Airline Deregulation 
Act – ustawę ograniczającą ingerencję rządu w krajowy, rozkładowy transport 
lotniczy, znoszącą regulacje dotyczące pojemności samolotów, częstotliwości 
lotów i wyboru portów docelowych. Celem amerykańskiego rządu było stworzenie 
konkurencyjnego rynku przewozów lotniczych oraz wzrost dostępności tej gałęzi 
przewozów dla pasażerów. Reregulacja rynku amerykańskiego została uznana 
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za sukces i zapoczątkowała proces zmian zapisów umów międzynarodowych na 
bardziej liberalne. Współcześnie coraz powszechniejsze stają się porozumienia 
multilateralne „Otwartego nieba”, gwarantujące dowolnemu przewoźnikowi posia-
dającemu siedzibę w kraju będącym stroną umowy prawo do realizowania każdych 
przelotów w ruchu rozkładowym między dowolnymi portami zlokalizowanymi 
w państwach-stronach porozumień.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procesów reregulacji i liberali-
zacji międzynarodowego transportu lotniczego po 1978 r. na równowagę rynkową 
w sektorze lotniczym. Część pierwsza przedstawia proces ewolucji umów mię-
dzyrządowych o komunikacji lotniczej zawieranych w ramach ustaleń Konwencji 
Chicagowskiej. Część druga przedstawia zastosowanie Ogólnego Porozumienia 
o Handlu Usługami opracowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu  
do przewoźników powietrznych. Część trzecia prezentuje wpływ obydwu procesów 
na równowagę popytowo-podażową w transporcie lotniczym.

liberalizacja dostępu do rynku usług lotniczych

Choć dwustronne umowy o komunikacji lotniczej są zawierane do dnia dzi-
siejszego, to na przestrzeni dekad zmienił się charakter tych porozumień. Okres 
od 1978 do 1991 r. jest określany „Fazą otwartego rynku” 1. Już w 1978 r. rząd 
USA rozpoczął serię negocjacji z rządami państw Europy na temat liberalizacji 
przepisów regulujących operowanie linii lotniczych. Waszyngton w zamian za 
ustępstwa oferował poszerzenie listy amerykańskich portów, do których mogły 
zawijać samoloty towarzystw zagranicznych. W tym samym roku podpisano 
pierwszą umowę z Holandią oraz rozpoczęto rozmowy z Belgią i Niemcami. 
Porozumienia podpisywane w tamtym czasie umożliwiały realizowanie ruchu 
rozkładowego przez towarzystwa zarejestrowane w krajach będących stronami 
umowy między dwoma dowolnymi parami lotnisk uwzględnionych w porozu-
mieniu. Dostrzegalna była jednak asymetria. Waszyngton precyzował porty, do 
których mogli zawijać przewoźnicy zagraniczni, podczas gdy podobne ogra-
niczenia nie obejmowały towarzystw amerykańskich. Obowiązywała klauzula 
narodowa, wedle której większość udziałów w liniach lotniczych, lub większość 
efektywnej kontroli nad nimi, musiała być sprawowana przez podmioty zareje-
strowane w kraju będącym stroną porozumienia. Nowe umowy gwarantowały 

1 R. Doganis, Flying off course – the economics of international airlines, Routledge, edycja 
trzecia, 2002, s. 53.
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ekstensywne prawa przewidziane przez wolność piątą, o ile zgodzi się na takie loty 
kraj trzeci. Przewoźnik amerykański miał na przykład prawo – przy zgodzie rządu 
Indii – realizować loty z Nowego Jorku do Delhi z międzylądowaniem i wymianą 
pasażerów w Amsterdamie. KLM Dutch Airlines mógł z kolei realizować loty do 
La Paz, zabierając pasażerów w Waszyngtonie, o ile uzyskał na takie przeloty zgodę 
rządu Boliwii. W niektórych przypadkach przewoźnicy mogli dokonać zmiany 
samolotu na większy lub mniejszy w porcie międzylądowania. Władze państwowe 
nie miały wpływu na częstotliwość lotów ani pojemność samolotów używanych do 
obsługiwania tras, natomiast w przypadku taryf obowiązywał zwyczaj podwójnego 
weto lub zastosowanie miała reguła kraju pochodzenia. Nielimitowane prawa 
otrzymali przewoźnicy czarterowi. Aspekty związane ze współdzieleniem kodu 
nie bywały w umowach „Otwartego rynku” poruszane.

Okres od 1991 r. do dnia dzisiejszego jest określany „Fazą otwartego nieba” 2. 
Różnice w stosunku do fazy poprzedniej polegają na tym, że w bieżących umowach 
obydwie strony porozumienia gwarantują przewoźnikom nielimitowany dostęp do 
swoich portów lotniczych, oferują pełną swobodę w ustalaniu taryf oraz stosowaniu 
współdzielenia kodu, a także coraz powszechniej wprowadzają w życie wolności 
lotnicze wyższe – od siódmej do dziewiątej. W porozumieniach tych nadal jest 
obecna klauzula narodowa. Podobnie jak w przypadku umów starszego typu 
pierwsze porozumienie nowej generacji zostało zawarte między USA a Holandią. 
W 2008 r. podpisano porozumienie między USA a Unią Europejską, liberalizując 
niebo nad północnym Atlantykiem, wyłączając jedynie niektóre zapisy w stosunku 
do portu Londyn Heathrow. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT mogą 
oferować regularne loty między dowolnymi dwoma portami USA i UE, które są 
objęte porozumieniem „Otwartego nieba” i posiadają infrastrukturę do odprawy 
samolotów i pasażerów w ruchu interkontynentalnym.

Liberalizacja dostępu do rynku w integrującej się Europie przebiegała 
etapami 3. Komisja Europejska uchwaliła w 1983 r. pierwszą dyrektywę rere-
gulacji regionalnych usług lotniczych między członkami ówczesnej Wspólnoty 
Europejskiej. Choć dyrektywa nie zmieniła w sposób widoczny rynku lotniczego 
państw członkowskich, to jest uważana za podwalinę liberalizacji we współczesnej 
Unii Europejskiej. Porozumienia „Otwartego rynku” zaczęły być podpisywane od 
1984 r., a pierwsza taka umowa została zawarta między Wielką Brytanią a Holandią. 

2 Ibidem, s. 60.
3 R. Doganis, The airline business in the Twenty-first century, Routlege, London and New York, 

2005, s. 38.
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Obejmowała ona możliwość realizowania połączenia między dowolnym portem 
WB a dowolnym lotniskiem Holandii oraz reżim podwójnego veta dla stosowa-
nych taryf. Początkowo porozumienia nowego typu między krajami Europy nie 
zawierały na ogół praw przewidzianych przez wolność piątą, a także były nieco 
mniej liberalne od porozumienia zawartego między Brytyjczykami a Holendrami. 
Zmiana trendu rozpoczęła się pod koniec lat 80, kiedy Europejska Rada Ministrów 
uchwaliła pierwsze dwa pakiety liberalizacyjne otwierające drogę do stosowania 
rozszerzonej wolności piątej w połączeniach wewnątrzwspólnotowych. Pierwszy 
pakiet liberalizacyjny został przyjęty pod koniec 1987 r. i zaczął obowiązywać 
od 1 stycznia 1988 r. Zmniejszono stosunek udziału procentowego zdolności 
przewozowych przewoźnika krajowego do pozostałych przewoźników z innych 
państw członkowskich WE; zainicjowano zmniejszanie ograniczeń dotyczących 
wyznaczania więcej niż jednego przewoźnika krajowego do obsługi danej trasy; 
przyznano trzecią i czwartą wolność lotniczą na trasach między portami węzło-
wymi, oraz wolność piątą w przypadku 30% potencjału transportowego (wiel-
kości przewozu) przewoźnika; przyjęto zasadę automatycznego zatwierdzania 
obniżonych taryf w „rozsądnych granicach”. Drugi pakiet liberalizacyjny – przy-
jęty w 1990 r. – poszerzał swobodę operowania na rynku przewozów lotniczych 
w tych samych aspektach, co pakiet pierwszy. Wolności trzecia i czwarta zostały 
rozszerzone do tras pomiędzy wszystkimi portami lotniczymi, a piąta wolność 
lotnicza odnosiła się do 50% potencjału transportowego przewoźnika; wprowa-
dzono możliwość nałożenia obowiązku służby publicznej na trasach regionalnych; 
dokonano redefinicji „rozsądnych granic” ustalania opłaty za przewóz w celu 
dalszej redukcji taryf. III pakiet reregulacyjny – zbiór aktów prawnych przyjętych 
w 1993 r. – dał prawo państwom członkowskim oraz Komisji Europejskiej do 
interweniowania w sytuacjach ustalenia przez linię lotniczą zbyt wysokiej taryfy 
podstawowej; zniósł w pełni wyznaczanie przewoźników do obsługi tras między-
narodowych oraz ograniczenia podażowe; wprowadził nieograniczony dostęp do 
operowania na trasach krajowych i międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej 
(z wyjątkiem wysp greckich oraz Azorów). IV pakiet liberalizacyjny – przyjęty 
w 1997 r. – zniósł wszelkie restrykcje związane z kabotażem. Jednolity rynek 
lotniczy Unii Europejskiej został w następnych latach rozszerzony o Norwegię, 
Islandię i Szwajcarię, a także sześć krajów Europy Środkowej, przyjętych do UE.

Po doświadczeniach w podpisywaniu umów nowego rodzaju między USA 
a krajami Europy, a także między członkami Unii Europejskiej, także rządy 
państw na innych kontynentach zaczęły podążać drogą liberalizacji i reregulacji. 
W 2001 r. została zawarta wielostronna umowa „Otwartego nieba” między krajami 
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członkowskimi Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Porozumienia 
dwustronne między większością państw APEC obowiązywały już w latach 
90. XX w., ale porozumienie z początku XXI w. zastąpiło wcześniejsze umowy 
i scaliło je w jeden traktat liberalizujący ruch lotniczy między dowolnymi dwoma 
krajami ugrupowania. Wprowadziło ono wolność szóstą, uwolniło taryfy, umożli-
wiło stosowanie współdzielenia kodu w granicach przewidzianych przez porozu-
mienie. Loty samolotów towarowych mogą odbywać się wedle wolności siódmej. 
Kraje członkowskie mają pełną wolność w ustalaniu zasad ruchu lotniczego z kra-
jami trzecimi.

Poluzowanie ram normatywnych dla interregionalnych połączeń lotniczych 
odbyło się w latach 90. XX w. oraz w pierwszej dekadzie XXI w. także w przy-
padku krajów stanowiących: Wspólnotę Andeatycką (1991 r., cztery państwa); 
CLMV (porozumienia multilateralne podpisane w 2003 r. między Kambodżą, 
Laosem, Birmą i Wietnamem); Wspólnotę Karaibską CARICOM (1998 r., 
9 państw); Wspólny Rynek Południa MERCOSUR (1999 r., 6 państw); Wspólnotę 
Gospodarczą Państw Afryki Środkowej CEMAC (1999 r., 6 państw); Wspólny 
Rynek Afryki Wschodniej i Południowej COMESA (1999 r., 12 państw); Unię 
Afrykańską (2000 r., 52 państwa); Ligię Arabską (2007 r., 6 państw); Forum Wysp 
Pacyficznych (porozumienie PIASA, 2007 r., 6 państw) oraz Stowarzyszenie 
Państw Karaibskich (2008 r., 7 państw i 2 terytoria) 4.

Transport lotniczy a gATS

Aneks o Usługach Transportu Powietrznego do Ogólnego Porozumienia 
o Handlu Usługami zawartego pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) reguluje handel zagraniczny usługami pomocniczymi dla transportu lotni-
czego między krajami członkowskimi WTO. Aneks wyklucza stosowanie GATS do 
nadawania praw przelotu oraz handlu usługami bezpośrednio związanymi z wyko-
rzystywaniem praw przelotu. Jego zapisy dotyczą m.in.: napraw samolotów i ich 
utrzymania, sprzedaży i marketingu usług lotniczych, używania komputerowych 
systemów rezerwacji. Lista tych usług jest przedmiotem regularnych przeglądów 
przez Radę Handlu Usługami WTO, a samo badanie ma na celu wyznaczenie 
kolejnych obszarów, które mogą być włączane pod GATS. Liberalizacja handlu 
międzynarodowego powyższymi usługami ma na celu stworzenie konkurencyjnego 

4 ICAO Secretariat, overview of Trends and Development in international air Transport, marzec 
2009, s. 3–6.



Dominik boniecki12

rynku dostawców, poprawę efektywności dostawców i kształtowanie cen przez 
siły rynkowe.

Pierwszy przegląd zastosowania GATS do usług pomocniczych dla transportu 
lotniczego dotyczył lat 1995–2000 5. Raport z przeglądu ma charakter badawczy. 
Przedstawia kierunki rozwoju biznesu oraz kierunki ewolucji otoczenia regula-
cyjnego dla dostawców usług remontowych i utrzymania samolotów oraz firm 
zarządzających komputerowymi systemami rezerwacyjnymi. Omawia aspekty 
związane ze sprzedażą i marketingiem usług lotniczych; zawieraniem między 
przewoźnikami umów franczyzny; przewozem towarów frachtem lotniczym i ich 
magazynowaniem; leasingiem statków powietrznych; dostawą cateringu; tankowa-
niem; obsługą naziemną samolotów oraz usługami lotniskowymi. Charakteryzuje 
dostawców usług kontroli ruchu lotniczego; prezentuje segment lotnictwa ogólnego 
oraz dostawców usług przewozu lotniczego wraz ze środowiskiem regulacyjnym, 
w którym operują. Przedstawia aspekty własności transnarodowej, dwustronnej 
kooperacji handlowej oraz aliansów globalnych i innych form współpracy między 
przewoźnikami lotniczymi. Nie zawiera treści postulatywnych.

Drugi przegląd obejmował lata 2000–2005 6. Tym razem raport miał cha-
rakter analityczno-postulatywny. Zawiera rekomendację, aby detaliczne biura 
sprzedaży biletów lotniczych albo włączyć do definicji komputerowego systemu 
rezerwacji zawartej w aneksie, albo uznać je za elektroniczne formy biur podróży, 
ograniczając przy tym definicję komputerowych systemów rezerwacji do aplikacji 
wykorzystywanych w charakterze business-to-business (których funkcjonalności 
są używane przez biura podróży w sprzedaży detalicznej). Raport wskazuje na 
potrzebę określenia, czy firmy dostarczające elektroniczne bazy danych z rozkła-
dami lotów należy zaliczać do usług „bezpośrednio związanych z realizowaniem 
praw przelotu”, czy też należy je sklasyfikować inaczej. Wytyka brak precyzji przy 
określeniu, czy stanowisko odpraw podróżnych linii lotniczej obsługiwane przez 
pracowników firmy trzeciej (np. agenta handlingowego czy przewoźnika sojusz-
niczego) powinno być rozumiane jako działalność sprzedażowa i marketingowa 
w rozumieniu aneksu. Podobnego uszczegółowienia wymagają wspólne działa-
nia – tego samego typu – przewoźników powietrznych (np. wzajemna sprzedaż 

5 Światowa Organizacja Handlu, air Transport and the gaTS, Documentation for the First air 
Transport review under the general agreement on Trade in Services (gaTS), 1995–2000 in review, 
WTO Publications, 2006, s. 21.

6 Światowa Organizacja Handlu, air Transport and the gaTS, Documentation for the Second air 
Transport review under the general agreement on Trade in Services (gaTS), 2000–2005 in review, 
WTO Publications, 2007, s. 20–22.
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biletów bez porozumień o współdzieleniu kodu). Raport przedstawia też możliwość 
regulowania usług pomocniczych dla transportu lotniczego przez zapisy dotyczące 
innych sektorów, takich jak usługi informatyczne czy badania rynkowe i reklama, 
a z drugiej strony zawiera możliwość ich pełnego wyjęcia spod GATS. Podobne 
pytania autorzy raportu kierują do zagadnień związanych z obszarami zarządzania, 
sprzedaży i marketingu, jak np. zawierania wielostronnych sojuszy lotniczych, 
usług wystawiania biletów elektronicznych czy usług rozliczeń billingowych 
między liniami lotniczymi a biurami podróży. Precyzyjne włączenie określonych 
rodzajów usług do porozumienia otworzyłoby drogę do dalszej liberalizacji ich 
handlu między krajami członkowskimi WTO.

GATS nakłada na rządy państw członkowskich obowiązek systematycznego 
liberalizowania handlu usługami w ramach rund negocjacji. W trwającej obecnie 
Rundzie Doha prowadzone negocjacje dotyczą głównie rozszerzania regulacji 
GATS w zakresie handlu usługami handlingowymi 7, a także liberalizacji handlu 
usługami zarządzania portami lotniczymi, zarządzania ruchem lotniczym, usługami 
lotnictwa generalnego oraz przelotów krajowych 8, jak również usług utrzymania 
i napraw samolotów 9. W listopadzie 2005 państwa członkowskie WTO uzgodniły 
wspólne zobowiązanie do przejrzenia wszystkich zapisów GATS dotyczących 
transportu lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem usług handlingowych, co 
do których państwa członkowskie mają najwięcej wątpliwości w zakresie ram 
pokrycia przez GATS. Liberalizacja handlu usługami pomocniczymi dla przewo-
zów powietrznych przekłada się na wzrost konkurencji między przedsiębiorstwami 
z tego sektora i czyni ich ofertę bardziej dostępną dla linii lotniczych.

Równowaga na rynku usług transportu lotniczego w warunkach 
liberalizacji dostępu do rynku i reregulacji sektora

Procesy reregulacji i liberalizacji zapoczątkowały zmiany otoczenia eko-
nomicznego dla linii lotniczych. Nowe regulacje stworzyły ramy prawne dla 

7 Światowa Organizacja Handlu, communication from Japan, canada and the united States on 
Trade in air Transport Services, Council for Trade in Services, Special Session, TN/S/W/33, 18 
lutego 2005, s. 2–3.

8 Światowa Organizacja Handlu, communication from new zealand on negotiating Proposal for 
air Transport Services, Council for Trade in Services, Special Session, S/CSS/W/92, 26 czerwca 
2001, s. 2–3.

9 Światowa Organizacja Handlu, communication from costa rica on aircraft repair and mainte-
nance Services, Council for Trade in Services, Special Session, S/CSS/W/138, 19 marca 2002, s. 2.
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działalności przewoźników niskokosztowych oraz zwiększyły dostępność do 
rynków dla przewoźników tradycyjnych. Zapoczątkowana została rywalizacja 
o pasażera.

Zniesienie restrykcji i wytycznych dotyczących ustalania cen biletów, podaży 
foteli i stosowania kabotażu, a także umożliwienie przewoźnikom operowania 
w oparciu o nowe modele biznesowe, przełożyło się w ujęciu światowym na wzrost 
liczby odprawianych podróżnych 10. Wedle ostatniego raportu Banku Światowego, 
w latach 1978–2009 liczba odprawianych pasażerów w transporcie lotniczym 
wzrosła kilkukrotnie. W krajach będących członkami Unii Europejskiej w 2009 r. 
odprawiono 4,85 razy więcej pasażerów niż w 1978 r.; w krajach o wysokim 
dochodzie iloraz ten wyniósł 3,30; na całym świecie – 3,94 11.

W latach 2001–2010 przewoźnicy niskokosztowi kilkukrotnie zwiększyli 
udział w oferowaniu podaży foteli w ruchu regionalnym na całym świecie. W przy-
padku połączeń między krajami Unii Europejskiej wzrost ten zwiększył się z 6,0% 
w 2001 r. do 37,9% w 2010 r., w Ameryce Środkowej i Południowej – z 3,2% do 
29,9%, w regionie Azji i Pacyfiku – z 1,1% do 17,7%, a w połączeniach między 
portami w Afryce – odpowiednio z 0,3% do 10,3%. W ogólnej światowej podaży 
miejsc w samolotach wzrost udziału przewoźników niskokosztowych zwiększył 
się z 8,0% w 2001 r. do 24,3% w 2010 r. 12

Liberalizacja i reregulacja w lotnictwie otworzyła także drogę dla procesów 
fuzji i przejęć w tej branży. Powyższe procesy mogły zacząć się odbywać pod 
warunkiem, że nie blokuje ich klauzula narodowa. Fuzje i przejęcia wpływają na 
wzrost konkurencyjności i efektywności grup przewoźników przez synchronizację 
siatek połączeń oraz efekty skali. W 2010 r. dwie z trzech światowych najwięk-
szych grup tradycyjnych towarzystw lotniczych pod względem uzyskiwanych 
przychodów – Grupa Lufthansy, United-Continental Holdings oraz Delta Air 
Lines – były organizmami powstałymi na skutek przejęcia (przejęcie BMI, Austrian, 
Swiss i Brussels Airlines przez Lufthansę) lub fuzji (połączenie United Airlines 
i Continental) 13. Powyższe trzy grupy lotnicze dysponowały łączną liczbą 2130 

10 R. Piermartini, L. Rousova, liberalization of air Transport Services and Passenger Traffic, 
World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD-
2008–06, grudzień 2008, s. 15.

11 Bank Światowy, world Development indicators & global Development Finance, 15 marca 2012.
12 CAPA Centre for Aviation, lcc capacity Share (%) of Total Seats: 2001–2010, http://www.

centreforaviation.com/profiles/hot-issues/low-cost-carriers-lccs#lcc, stan na 7.12.2011.
13 L. Dunning-Mitchell, M. Cox, Top airline groups by revenue, „Airline Business”, sierpień 

2011, s. 42.
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samolotów i uzyskały przychody w wysokości 101,835 mld USD. Fuzje i przejęcia 
są obserwowane we wszystkich regionach świata i dotyczą zarówno towarzystw 
flagowych, dysponujących rozległą flotą samolotów krótkiego i dalekiego zasięgu, 
jak i przewoźników niskokosztowych i regionalnych dysponujących relatywnie 
niewielką liczbą statków powietrznych.

Wzrost konkurencji między liniami lotniczymi spowodował w ujęciu glo-
balnym znaczne amplitudy wahania zysków i strat branży lotniczej 14. Na trasach 
realizowanych w środowisku zliberalizowanym odnotowano spadki realnych cen 
biletów oraz marż przewoźników. W przypadku przewoźników amerykańskich 
w ruchu międzynarodowym, yield uzyskiwany od jednego pasażera za transport na 
odległość jednej mili po odliczeniu podatków w 1978 r. wyniósł 27,94 centa USD 
w ruchu krajowym i 24,65 centa USD w ruchu międzynarodowym (ceny stałe dla 
2009 r.), podczas gdy w 2009 r. wyniósł on odpowiednio 12,07 centa USD i 11,37 
centa USD (ceny stałe dla 2009 r.). Po uwzględnieniu inflacji oznacza to spadek 
yieldów krajowych o 56,8%, a międzynarodowych o 53,9% 15. W ujęciu globalnym 
realny pasażerski yield w latach 1975–2005 spadał średnio o 2,6% rocznie 16.

Kolejnym ekonomicznym efektem liberalizacji i reregulacji była zmiana 
modelu zarządzania przewoźnikami tradycyjnymi. Towarzystwa flagowe – zna- 
ne z czasów protekcjonistycznych z wysokich kosztów operowania – zostały 
zmuszone w warunkach konkurencji do szukania oszczędności. Skrócono czas 
postoju samolotów na lotniskach i zwiększono średnią liczbę ich rotacji na dobę. 
Zrezygnowano z wielu luksusowych udogodnień, takich jak np. muzyka grana 
na żywo podczas lotu 17. Uproszczono serwowane menu, a w licznych przypad- 
kach – zwłaszcza na trasach regionalnych – zaczęło ono być dostępne za dodatkową 
opłatą. Dokonano standaryzacji produktu oferowanego na pokładzie, wliczając 
w to dążenie do posiadania jak najbardziej jednolitej floty samolotów. Dodatkowo 
przewoźnicy tradycyjni – w obliczu rosnącej konkurencji zarówno ze strony linii 
niskokosztowych, jak i innych towarzystw tradycyjnych – zaczęli organizować 
się w wielostronne sojusze lotnicze. Celem zawierania powyższych porozumień 

14 H. Jiang, R. J. Hansman, an analysis of Profit cycles in the airline industry, American Institute 
of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2006–7732, 2006 r, s. 3–6.

15 Air Transport Association, when america flies, it works, 2010 Economic Report, 2010, s. 12–13.
16 S. Holloway, Straight and level – Practical airline economics, Ashgate, edycja trzecia, 2008, 

s. 178–182.
17 A. Hoszman, wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego, Oficyna Wydaw-

nicza SGH, Warszawa 2012, s. 15.
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było zwiększenie efektywności operowania (strona podażowa), jak również wzrost 
konkurencyjności oferty przewozowej (strona popytowa).

Regulacja transportu powietrznego dotycząca m.in. liczby oferowanych na 
rynku foteli oraz wysokości taryf skutkowała relatywnie wysoką ceną usług lot-
niczych w komunikacji między krajami A i B – ceną P1, którą można wyznaczyć 
metodą graficzną jako rezultat przecięcia prostej ograniczającej podaż z krzywą 
popytu w warunkach regulacji D1 (rysunek 1) 18. Zniesienie ograniczeń po stronie 
podaży oraz uwolnienie taryf spowodowały relatywne obniżenie ceny usług lotni-
czych – cena P2 – otrzymanej z przecięcia krzywej popytu D1 z krzywą średniego 
kosztu produkcji usługi przewozowej na jednego pasażera C1. Dalsze procesy 
liberalizacji i reregulacji oraz ich rezultat w postaci oddziaływania sił rynkowych 
z jednej strony oraz obniżania kosztów działalności towarzystw lotniczych z dru-
giej strony – spowodowały przesunięcie krzywych D1 i C1 w prawo, w wyniku 
czego powstały krzywe D2 i C2 odzwierciedlające popyt i koszty w warunkach 
liberalizacji.

Rys. 1. Zmiana równowagi rynkowej w globalnym transporcie lotniczym w warunkach 
procesów liberalizacji i reregulacji otoczenia regulacyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

18 K. Button, The impacts of globalization on international air Transport activity – Past trends 
and future perspectives, Global Forum on Transport and Environments in a Globalising World 10–12 
November 2008, Guadalajara, s. 12.
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P1 – cena usługi przewozowej transportu lotniczego w warunkach regulacji
P2 – cena usługi po zniesieniu regulacji podaży i taryf
P3 – cena usługi w warunkach liberalizacji
Q1 – popyt na usługi przewozowe transportu lotniczego w warunkach regulacji
Q2 – popyt po zniesieniu regulacji podaży i taryf
Q3 – popyt w warunkach liberalizacji
D1 – krzywa popytu w warunkach regulacji
D2 – krzywa popytu w warunkach liberalizacji
C1 – krzywa kosztów operowania przewoźników powietrznych w warunkach 

regulacji
C2 – krzywa kosztów w warunkach liberalizacji
Podsumowując, nastąpiła zmiana równowagi rynkowej w globalnym trans-

porcie lotniczym. Kierunek zmiany jest zaznaczony strzałką, a jej skutkiem jest 
obniżenie realnych cen biletów lotniczych (P3 < P1), wzrost podaży oraz wzrost 
popytu na usługi transportu lotniczego (Q3 > Q1).

Zakończenie

Procesy reregulacji i liberalizacji transportu lotniczego na rynku global-
nym umożliwiły dostęp do usług przewozowych transportu powietrznego dla 
milionów nowych konsumentów, którzy nie skorzystaliby z tej gałęzi transportu 
(a w przypadkach, gdzie linie lotnicze mają monopol na przewóz – zrezygnowaliby 
z podróży w ogóle), gdyby nie atrakcyjne taryfy przewoźników tradycyjnych, 
dostępne na długo przed podróżą, oraz gdyby nie oferta przewoźników niskokosz-
towych. Procesy będące przedmiotem analizy wzmocniły efekty dostępności do 
usług transportu lotniczego przez wzrost podaży miejsc w samolotach. Nastąpiło 
przesunięcie krzywych popytu i podaży, w wyniku czego zmieniła się równowaga 
rynkowa obrazowana jako zmiana położenia punktu przecięcia tych krzywych.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę zmiany równowagi popytowo-podażowej w globalnym 
transporcie lotniczym zapoczątkowanej przez procesy liberalizacji i reregulacji rynku 
lotniczego. Omawia się obydwa procesy w aspekcie ewolucji umów międzynarodowych 
o komunikacji lotniczej, dla których ramy prawne stanowi Konwencja Chicagowska, oraz 
w świetle zapisów zawartych w Ogólnym Porozumieniu Handlu Usługami pod auspicjami 
Światowej Organizacji Handlu. Prezentuje się wpływ powyższych procesów na wysokość 
realnych cen biletów, liczbę odprawianych podróżnych, oferowaną pracę przewozową 
oraz zyskowność linii lotniczych.

MARKet equIlIBRIuM foR AIR tRANSpoRt SeRvIceS IN the 
ProceSSeS of Sector liberalization and reregulation

Summary

The article presents the analysis of change in the demand-supply equilibrium for air 
transport services as the result of sector liberalization and reregulation. It describes the 
processes as evolution of Air Service Agreements as well as discusses the rules applicable 
to airlines inhibited in the General Agreement on Trade in Services under auspicious of the 
World Trade Organization. It explains how these processes have changed the real ticket 
prices, number of passengers, supply of available seat-miles and profitability of air carriers.

Translated by Dominik boniecki
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WYKORZYSTANIE hOmEOSTATU AShbY’EgO  
W OPISIE ZmIAN TRANSPORTU W UE

Wstęp

Transport w gospodarce każdego państwa ma bardzo duże znaczenie. Z uwagi 
na swój infrastrukturalny, sieciowy, a więc przestrzenny charakter, należy do pod-
stawowych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zarówno 
regionów, państw, jak i wykształcających się ugrupowań ponadnarodowych, do 
których zalicza się Unię Europejską. Transport ulega ciągłym przemianom m.in. 
w reakcji na zmieniające się potrzeby jego użytkowników, ale także poprzez 
dostosowanie do wymogów prowadzonej polityki transportowej. Konsekwencją 
przemian najbardziej widoczną i ułatwiającą ocenę ze względu na prowadzone 
statystyki jest zmiana w wielkości przewozów i wykonywanej pracy przewozo-
wej. Artykuł ma na celu zaproponowanie wykorzystania homeostatu Ashby’ego 
w analizie rosnącej roli transportu w Unii Europejskiej oraz zachodzących w nim 
przemian.
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Działalność transportowa realizowana jest w określonym układzie charaktery-
stycznym dla każdej gałęzi transportu, a wszystkie gałęzie transportu na obszarze 
państwa, choć jeszcze raczej nie na terytoriach ugrupowań ponadnarodowych, 
tworzą system transportowy. W artykule została scharakteryzowana struktura 
systemu transportowego, zaprezentowano powiązania i wzajemne oddziaływania 
pomiędzy elementami transportowego homeostatu Ashby’ego. W ostatniej części 
artykułu zostały omówione czynniki mające istotny wpływ na kształtowanie 
systemów transportowych poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy statutowej 1 realizowanej 
w Instytucie Transportu Samochodowego w okresie 2010/2012.

Transport w Unii Europejskiej, jego rola i zmiany

Transport z jednej strony jest działem produkcji materialnej, a z drugiej obsłu-
guje produkcję materialną, działalność nieprodukcyjną oraz zaspokaja określone 
potrzeby ludności. Transport umożliwia kooperację i specjalizację produkcji mate-
rialnej, a więc – inaczej mówiąc – społeczny podział pracy. Jest niezbędnym 
warunkiem każdej produkcji na skalę masową oraz istnienia rynku towarowego 
i gospodarki rynkowej. Integruje elementarne poczynania gospodarcze, inwesty-
cyjne, społeczne, kulturalne i polityczne, zarówno w wymiarze lokalnym, regio-
nalnym, jak i międzynarodowym. Transport jest jednym z ważnych czynników 
lokalizacji produkcji i osadnictwa. Inwestycje transportowe pociągają za sobą 
inwestycje w przemyśle, usługach, rolnictwie i sieci osadniczej, stanowiąc istotny 
element infrastruktury społeczno-gospodarczej państw i ich ugrupowań integra-
cyjnych. Transport jest także ważnym czynnikiem ruchliwości komunikacyjnej 
ludności i tak cenionej współcześnie jej mobilności przestrzennej (m.in. ruch 
zarobkowy, turystyczny) 2. Znaczenie transportu jest kluczowe dla harmonijnego, 
możliwie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Europy i dlatego 
też jego ranga w polityce gospodarczej Unii Europejskiej jest wysoka.

Przemiany zachodzące w produkcji przemysłowej i rolnej, powodujące 
jej wzrost, przyczyniły się w okresie ostatnich trzech wieków do znacznego 
zwiększenia roli transportu w życiu gospodarczym. Należy jednak zaznaczyć, że 

1 Praca statutowa nr 6030/ITS pt. analiza najważniejszych zmian w transporcie unii europejskiej 
w ostatniej dekadzie.

2 J. Brdulak, Transport, w: geografia gospodarcza świata, red. I. Fierla, wyd. III, PWE, War-
szawa 2003, s. 430 oraz J. Brdulak, infrastruktura transportowa, w: geografia ekonomiczna unii 
europejskiej, red. I. Fierla, wyd. II, PWE, Warszawa 2011, s. 272.
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zaawansowanie w drugiej połowie XX w. procesów jakościowego rozwoju społe-
czeństw postindustrialnych przyniosło szczególnie gwałtowny rozwój łączności we 
wszystkich jej odmianach, co w konsekwencji zmniejszyło z jednej strony zapotrze-
bowanie na usługi transportowe i ruchliwość komunikacyjną człowieka, z drugiej 
natomiast przyspieszyło procesy gospodarcze tak bardzo, że postawiło przed 
transportem nowe wyzwania jakościowe (przewozy kombinowane, w relacjach 
dom–dom, na określony czas, w ramach tworzonych łańcuchów logistycznych).

Rozwój transportu od lat niesie za sobą wiele przemian gospodarczych krajów 
Unii Europejskiej. Oczekiwania w stosunku do transportu wzrosły na tyle mocno, 
że pociągnęło to za sobą zmiany w przewozach gałęziowych.

Dominującą rolę w przewozach transportowych od wielu lat odgrywa transport 
samochodowy, obsługuje prawie połowę przewozów ładunków i pasażerów państw 
Unii Europejskiej, co wywołuje w konsekwencji poważne problemy (zwiększoną 
wypadkowość, zanieczyszczenie powietrza, terenochłonność, konieczność kosz-
townej utylizacji zużytych pojazdów, ograniczoną przepustowość infrastruktury 
drogowej, zmiany w strukturze przestrzeni zurbanizowanych). W grupie 27 państw 
Unii Europejskiej (EU 27) transport towarowy wykonał w 2009 r. pracę przewo-
zową 3,6 bln tonokilometrów (tkm). Na transport samochodowy przypadł z tej 
wielkości udział 46,6%. W przypadku pracy przewozowej transportu pasażerskiego 
Unii Europejskiej wyrażaną w pasażerokilometrach (pkm), to z ogólnej pracy 
systemu transportowego UE 27 6,5 bln pkm aż 73,5% przypadało na transport 
samochodowy 3.

Potwierdzenie kluczowej roli transportu samochodowego w przewozach 
towarowych Unii Europejskiej potwierdza statystyka pracy przewozowej wykona-
nej przez poszczególne gałęzie transportowe. Tablica 1 ilustruje wyniki ilościowe 
przekładające się na udziały procentowe. Uwzględnienie transportu morskiego 
i w mniejszym stopniu lotniczego relatywizuje pozycję wszystkich lądowych gałęzi 
transportowych. Dlatego też warto odnieść rezultaty przewozowe transportu samo-
chodowego do pracy przewozowej wykonywanej przez gałęzie w ruchu wewnątrz 
unijnym – tablica 2. Tu na transport samochodowy przypada prawie trzy czwarte 
pracy przewozowej systemu transportowego EU 27 i udział ten systematycznie 
rośnie, kosztem kolei i transportu wodnego śródlądowego.

Zwraca uwagę wyraźny spadek przewozów towarowych transportu Unii 
Europejskiej w latach 2008–2009 w reakcji na spowolnienie gospodarcze 

3 Dane statystyczne zaczerpnięte z: eu transport in figures, European Commission, Statistical 
Pocketbook 2011, s. 19.
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wywołane skutkami globalnego kryzysu finansowego. Tylko nieliczne państwa 
unijne utrzymały w tym okresie dodatnie tempo wzrostu PKB (m.in. Polska). Nie 
mogło to jednak zmienić ogólnie trudnej sytuacji europejskiego transportu i utrwa-
lającego się w następnych latach spadkowego trendu przewozów europejskiego 
systemu transportowego, zarówno w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. 
O wyjątkowo gwałtownych zmianach zachodzących w europejskiej i światowej 
gospodarce świadczą zjawiska 2010 roku. Po spadku w 2009 r. o 2,3% globalny 
PKB 4 wzrósł w 2010 r. o 3,6%. Światowy eksport po spadku w 2009 r. o 2,0% 
zwiększył się w następnym roku aż o 14,5% (jednak głównie wartościowo). Dzięki 
tak turbulentnym zmianom światowe przewozy kontenerowe w transporcie mor-
skim, które są swoistym probierzem koniunktury globalnej, wzrosły w 2010 r. 
o 13,0% (-10,0% w 2009 r.) 5. Globalne ożywienie gospodarcze i transportowe 
w międzynarodowych relacjach nie miało jednak większego przełożenia na trudną 
sytuację systemu transportowego Unii Europejskiej. Praca przewozowa transportu 
samochodowego w EU 27 spadła w 2010 r. aż o 13,5%. Dla porównania w Rosji 
spadek ten wyniósł 8,1%. Można dodać, że transport kolejowy w EU 27 zmniejszył 
w tym samym czasie pracę przewozową o 16,0%, a transport morski – o 4,2%. 
Zupełnie wyjątkowa była sytuacja transportu lotniczego, którego praca przewo-
zowa wzrosła w Unii Europejskiej w 2010 r. o 15,1% (w USA dla porównania 
tylko o 1,1%) 6. Jeżeli uwzględnimy w tym momencie sytuację unijnego transportu 
lotniczego, który rok później wpadł w głęboki kryzys, skutkujący bankructwami 
wielu dużych linii lotniczych (włoskich, hiszpańskich, węgierskich), to wydaje 
się, zdaniem autorów, że analizę zmian w transporcie należy przeprowadzić na 
podstawie danych statystycznych „spokojniejszego” okresu pierwszej dekady 
obecnego wieku.

4 Cała światowa gospodarka.
5 key Transport Statistics, 2010 Data, International Transport Forum, OECD, Paris 2011.
6 Tamże.



wykorzystanie homeostatu ashby’ego w opisie zmian transportu w ue 25

Tabela 1

Udział transportu samochodowego w przewozach towarowych UE  
(układ gałęziowy)

Miliard tonokilometrów

Samocho-
dowy Kolejowy

Wodny 
śród-

lądowy

Przesy-
łowy Morski Lotniczy Ogółem

2000 1 519 404 134 127 1 314 2,5 3 499

2001 1 556 386 133 133 1 334 2,5 3 544

2002 1 606 384 133 128 1 355 2,4 3 608

2003 1 625 392 124 130 1 378 2,4 3 652

2004 1 742 416 137 132 1 427 2,5 3 856

2005 1 794 414 139 136 1 461 2,6 3 946

2006 1 848 440 138 135 1 505 2,7 4 069

2007 1 914 453 145 127 1 532 2,8 4 175

2008 1 881 443 143 124 1 498 2,7 4 091

2009 1 691 362 120 120 1 336 2,5 3 632

2000–2009 11,4% -10,4% -10,5% -5,1% 1,7% 1,2% 3,8%

na rok 1,2% -1,2% -1,2% -0,6% 0,2% 0,1% 0,4%

2008–2009 -10,1% -18,3% -16,3% -2,9% -10,8% -8,1% -11,2%

Procent (%)

2000 43,41 11,53 3,83 3,63 37,5 0,1 100%

2001 43,9 10,9 3,76 3,76 37,6 0,08 100%

2002 44,51 10,6 3,69 3,54 37,6 0,06 100%

2003 44,52 10,73 3,41 3,57 37,7 0,07 100%

2004 45,18 10,78 3,55 3,42 37,01 0,06 100%

2005 45,46 10,49 3,52 3,45 37,02 0,06 100%

2006 45,42 10,8 3,39 3,32 37 0,07 100%

2007 45,84 10,85 3,49 3,05 36,7 0,07 100%

2008 45,97 10,83 3,5 3,03 36,61 0,06 100%

2009 46,56 9,98 3,3 3,3 36,79 0,07 100%

Źródło: Eurostat, International Transport Forum.
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Tabela 2

Udział transportu samochodowego w przewozach towarowych UE  
(transport lądowy i transport wodny śródlądowy - układ gałęziowy)

Miliard tonokilometrów

Samochodowy Kolejowy Wodny 
śródlądowy Przesyłowy Ogółem

2000 1 519 404 134 127 2 183

2001 1 556 386 133 133 2 208

2002 1 606 384 133 128 2 251

2003 1 625 392 124 130 2 271

2004 1 742 416 137 132 2 427

2005 1 794 414 139 136 2 483

2006 1 848 440 138 135 2 562

2007 1 914 453 145 127 2 640

2008 1 881 443 143 124 2 590

2009 1 691 362 120 120 2 293

2000–2009 11,4% -10,4% -10,5% -5,1% 5,0%

na rok 1,2% -1,2% -1,2% -0,6% 0,5%

2008–2009 -10,1% -18,3% -16,3% -2,9% -11,5%

Procent (%)

2000 69,6 18,5 6,1 5,8 100%

2001 70,5 17,5 6,0 6,0 100%

2002 71,4 17,1 5,9 5,7 100%

2003 71,6 17,3 5,4 5,7 100%

2004 71,8 17,2 5,6 5,4 100%

2005 72,3 16,7 5,6 5,5 100%

2006 72,1 17,2 5,4 5,3 100%

2007 72,5 17,2 5,5 4,8 100%

2008 72,6 17,1 5,5 4,8 100%

2009 73,8 15,8 5,2 5,2 100%

Źródło: Eurostat, International Transport Forum.
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homeostat Ashby’ego

Działalność transportową realizuje się w określonym układzie. Z jednej 
strony występują przedsiębiorstwa transportowe (przewoźnik, operator logistyczny, 
spedytor, przeładowca), które korzystają z tzw. technicznych elementów transportu, 
czyli środków transportu (samochodów, pociągów, samolotów, barek rzecznych, 
statków), infrastruktury liniowej (linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów 
morskich, korytarzy powietrznych itp.) oraz infrastruktury punktowej transportu 
(stacji kolejowych, przystanków autobusowych, portów morskich, rzecznych, 
lotnisk). Z drugiej natomiast użytkownik transportu przekazuje tym przedsiębior-
stwom ładunek (może być sam przedmiotem przewozu), który często jest również 
obsługiwany przez zaplecze składowo-magazynowe transportu. Przedstawiony 
układ jest charakterystyczny dla każdej gałęzi transportu, a wszystkie gałęzie 
transportu na obszarze państwa, choć jeszcze raczej nie na terytoriach ugrupowań 
ponadnarodowych, tworzą system transportowy. Omawianą strukturę systemu 
transportowego najlepiej można scharakteryzować, posługując się uogólnionym 
pojęciem homeostatu Ashby’ego 7.

Na rysunku 1 pokazane zostały powiązania i wzajemne oddziaływania 
pomiędzy elementami transportowego homeostatu Ashby’ego 8. Specyficzne cechy 
transportu towarowego i pasażerskiego przesądzają o konieczności przestawie-
nia elementów w homeostatach opracowanych dla poszczególnych rodzajów 
transportu. Mogą występować również zróżnicowania gałęziowe, wśród których 
najpoważniejsze dotyczą transportu przesyłowego. Wszystkie gałęzie i rodzaje 
transportu składają się na całość tworzącą realną sferę gospodarowania 9, w której 
zachodzą procesy wykonawczo-technologiczne.

Sfera realna transportu musi być całością – krajową lub międzynarodową – 
zorganizowaną w sposób odpowiadający stawianym przed nią celom i zadaniom. 
Właściwa organizacja powinna stanowić podstawę uporządkowania sfery realnej 
transportu, zgodnie z określonymi zasadami, np. prawnymi. Poszczególne gałęzie 
i rodzaje transportu znajdują się we wzajemnych związkach kooperacyjnych (tzw. 

7 Szczegóły w: W.R. Ashby, wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1961, s. 67 i nast.
8 Stosowanie tego homeostatu jest narzędziowo praktykowane w naukach ekonomicznych. Na 

przykład prof. S. Mynarski opracował czteroelementowy homeostat rynku (cybernetyczne aspekty 
analizy rynku, PWN, Warszawa 1976) zaadaptowany dla potrzeb ekonomii transportu przez prof. 
E. Teichmanową (Transport i spedycja w handlu zagranicznym, pr. zbiorowa, SGPiS, Warszawa 
1981, s. 102 i nast.).

9 Według J. Kornaia procesy w sferze gospodarowania dzielą się na procesy realne i procesy 
regulacyjne. Por.: J. Kornai, anti-equilibrum, PWN, Warszawa 1973, s. 68–72.
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kooperacja międzygałęziowa lub międzyrodzajowa). Charakter tych związków 
określają decyzje i działania elementów systemu transportowego wchodzących 
w skład sfery realnej transportu.

Rys. 1. Homeostat transportu

Źródło: opracowanie J. Brdulak, praca statutowa nr 6030/ITS pt. analiza najważniejszych 
zmian w transporcie unii europejskiej w ostatniej dekadzie.
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Decyzje i działania porządkujące system transportowy mogą pochodzić 
również z zewnątrz gałęzi czy też rodzajów transportu, np. z ośrodków władzy 
szczebla rządowego lub ponadnarodowego (tu: Unii Europejskiej). Mamy wtedy 
do czynienia z koordynacją ponadgałęziową lub ponadrodzajową w systemie 
transportowym 10. Zarówno organizacja, jak i koordynacja, a częściowo także 
kooperacja, wchodzą w zakres działań zarządczych kadr kierowniczych trans-
portu oraz właściwych instytucji centrum kierowania gospodarczego transportem. 
Jest ono istotnym elementem systemu transportowego, a jego decyzje i działania 
kształtują sferę regulacji transportu, zapewniając funkcjonowanie systemu.

System transportowy, mimo że jest wewnętrznie zintegrowany, jest bardzo 
zróżnicowany. Jego elementami są przede wszystkim nieporównywalne przewozy 
osób i ładunków. Zupełnie inny charakter mają pasażerskie przewozy w aglome-
racjach miejskich, a inny dalekobieżne przewozy międzyosiedlowe. Różnią się 
również bardzo od siebie podsystemy przewozu ładunków masowych (np. ropy 
naftowej, rud metali, węgla, zbóż) od przewozu ładunków drobnicowych, rozpro-
szonych. W ostatnich latach znaczenia nabierają międzygałęziowe technologie 
przewozu ładunków (tzw. transport kombinowany), np. przewozy kontenerowe, na 
paletach czy też w różnych pojemnikach. W każdej z tych technologii urządzenia 
transportowe (znormalizowany kontener, paleta, pojemnik) są przewożone różnymi 
gałęziami transportu, co wydatnie skraca czas transportu i ogranicza jego koszt.

System transportowy – czynniki go kształtujące

Transport (lub dokładnie systemy transportowe poszczególnych państw) 
kształtuje się pod wpływem różnych czynników 11. Pogrupowane, stanowią 
także uwarunkowania rozwoju omawianej dziedziny gospodarowania w Unii 
Europejskiej. Jedną z grup są czynniki historyczne. Poziom rozwoju transportu 
jest wprost proporcjonalny do poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu 
czy też państwa. Dotyczy to zwłaszcza stopnia uprzemysłowienia i serwicyza-
cji 12. Historycznie ukształtowany poziom rozwoju sił wytwórczych decyduje 

10 Szerzej na ten temat w: I. Tarski, koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968.
11 J. Brdulak, Transport, w: geografia gospodarcza świata…, op.cit., s. 433 i nast.
12 Pojęcie „serwicyzacji” związane jest z dominacją usług w strukturach gospodarek wysoko 

rozwiniętych krajów, a jednocześnie ze zwiększającym się ich znaczeniem w krajach średnio i słabiej 
rozwiniętych. Obejmuje zjawisko stawania się przez produkcję przemysłową coraz bardziej wyra-
finowaną usługą. Szerzej na ten temat w: J. Brdulak, handel i usługi, w: geografia ekonomiczna, 
red. K. Kuciński, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 302 i nast.
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o możliwości wdrażania postępu technicznego w transporcie oraz możliwościach 
inwestycyjnych. Innym czynnikiem historycznym wpływającym na rozwój trans-
portu są zmiany granic państwowych. Ze względu na to, że infrastruktura trans-
portowa jest długowieczna i zarazem najczęściej tworzona systemowo w obrębie 
określonych państw, ewentualne zmiany granic zmuszają do uzupełnienia lub 
przebudowy sieci transportowej. Obecnie jednym z priorytetów polityki transpor-
towej Unii Europejskiej jest m.in. likwidacja barier granicznych rozwoju transportu 
w rozszerzającym się i integrującym ugrupowaniu ponadnarodowym.

Nie bez znaczenia dla rozwoju transportu pozostają czynniki przyrodni-
cze. Ukształtowanie powierzchni wywiera duży wpływ na możliwości rozwoju 
infrastruktury liniowej transportu i koszty inwestycji transportowych. Dotyczy 
to przede wszystkim tych gałęzi transportu, które korzystają ze sztucznych dróg 
transportowych (transport samochodowy, koleje, w mniejszym stopniu transport 
przesyłowy i żegluga śródlądowa). Ważnym czynnikiem są również warunki 
klimatyczne, które mogą znacznie utrudnić działalność transportową. Przykładem 
są zimowe przerwy w nawigacji na śródlądowych drogach wodnych w Europie 
Środkowej. Rozwój żeglugi śródlądowej warunkowany jest zresztą w dużej mierze 
stopniem rozwoju sieci rzecznej. O rozwoju transportu decyduje także dogodny 
dostęp do morza i rozległość terytorium państwowego.

Bardzo ważną grupą czynników kształtujących rozwój transportu są czynniki 
ekonomiczne. Wśród nich można wymienić poziom uprzemysłowienia. Jest 
ogólną prawidłowością, że transport szczególnie szybko rozwija się na obszarach 
uprzemysłowionych i w ośrodkach przemysłowych, gdzie rodzą się największe 
potrzeby przewozowe. Poziom rozwoju transportu danego kraju zależy w dużej 
mierze od jego udziału w międzynarodowym podziale pracy. Transport może 
zapewnić z jednej strony obsługę własnej wymiany międzynarodowej, z drugiej 
zaś może być eksporterem usług transportowych. Jako przykład mogą posłużyć 
Holandia i Belgia, które czerpią od wieków zyski z przeładunków w swoich 
portach morskich towarów innych państw. Czynnikiem ekonomicznym o dużej 
wadze jest zamożność społeczeństw. Ma ona wpływ na ruchliwość komunikacyjną 
ludności, rozwój motoryzacji indywidualnej, a szczególnie na rozwój przewozów 
turystycznych.

Odrębną grupę czynników wpływających na rozwój transportu stanowią 
czynniki demograficzne. Zagęszczenie jednostek osadniczych lub duża gęstość 
zaludnienia są równoznaczne z ukształtowaniem się gęstej sieci transportowej. 
Przykładem mogą być wielkie aglomeracje, okręgi i ośrodki przemysłowe, niektóre 
gęsto zaludnione doliny rzeczne.



wykorzystanie homeostatu ashby’ego w opisie zmian transportu w ue 31

Znaczną rolę w kształtowaniu systemów transportowych odgrywają czynniki 
związane z obronnością państw. Względy militarne zmuszają do określonych inwe-
stycji infrastrukturalnych lub na przykład do utrzymywania rezerw transportowych. 
Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej transportu, zwłaszcza samochodowego, 
kolejowego i lotniczego, podporządkowany jest również w pewnym stopniu wymo-
gom obrony. Często wprowadzanie nowych technologii w transporcie cywilnym 
jest inspirowane przez technikę wojskową. Tak było na przykład z konteneryzacją.

Wśród czynników wpływających na rozwój systemów transportowych szcze-
gólnego znaczenia zaczęła nabierać w ostatnich latach polityka gospodarcza 
państw i ugrupowań ponadnarodowych. Charakterystyczna pod tym względem 
jest Europa, będąca kontynentem o najgęstszej sieci transportowej i o najinten-
sywniejszych przewozach międzynarodowych. Niezbyt duży przeciętny obszar 
państw europejskich (poza Rosją) oraz wysoki poziom rozwoju i aktywności gospo-
darczej przyczyniają się do występowania problemów transportowych, których 
rozwiązanie przekracza możliwości pojedynczych państw i wymaga koordynacji 
wysiłków w zakresie polityki rozwojowej całej społeczności europejskiej. Do naj-
ważniejszych z nich zalicza się 13, po pierwsze, mankamenty fizycznego połączenia 
ciągów transportowych, które nie zapewniają wystarczającej zwartości europejskiej 
sieci transportowej. Pierwszym z nich są przejścia graniczne, drugim – różnice 
standardów technicznych i jakości usług transportowych w poszczególnych pań-
stwach, a trzecim – zróżnicowanie technologii, stanu utrzymania, zdolności do 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej transportu. Drugi problem 
łączy się z zachodzącymi na przełomie wieków XX i XXI zmianami w przestrzen-
nych powiązaniach w europejskim handlu międzynarodowym i ruchu osobowym. 
Załamały się wówczas tradycyjne powiązania wewnątrz dawnego bloku wschod-
niego i uwidocznił się brak w pełni ukształtowanych, nowych powiązań między 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej a dawnymi krajami RWPG oraz pełniej-
szej współpracy między państwami kreującymi politykę transportową a pomiotami 
gospodarczymi, szczególnie w młodych gospodarkach rynkowych. Trzeci problem 
to pogłębianie się stopnia integracji gospodarczej i transportowej w rozszerza-
jącej się Unii Europejskiej, przy jednoczesnych procesach dezintegracyjnych 
we wschodniej Europie. W dniu 1 maja 2004 r. Unia Europejska rozszerzyła się 
o dziesięciu nowych członków, spośród których Polska, Czechy, Słowacja i Węgry 

13 TranS’95. wspólna europa. Szanse i zagrożenia transportu, red. W. Januszkiewicz, SGH, 
Warszawa 1995, s. 30–31, W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transpor-
towa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 68 i nast. oraz J. Brdulak, infrastruktura 
transportowa, w: geografia ekonomiczna unii…, op.cit., s. 273–274.
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będą stanowić w przyszłości transportowy pomost między zachodnią i wschodnią 
Europą. Po kolejnym rozszerzeniu Unii Europejskiej o Rumunię i Bułgarię proble-
mem staje się stworzenie infrastrukturalnych, transportowych związków z Ukrainą 
i Turcją, a także ważną gospodarczo Rosją i Dalekim Wschodem. Sytuacja ta kom-
plikuje, szczególnie w trudnym gospodarczo okresie, szybsze tworzenie jednolitej 
sieci międzynarodowych połączeń transportowych Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przemiany zachodzące w transporcie w krajach Unii Europejskiej są nie-
zwykle istotne i mają ogromne znaczenie w rozwoju poszczególnych krajów 
unijnych i całej Unii Europejskiej. Integracja poszczególnych systemów trans-
portowych państw członkowskich mająca na celu ujednolicenie transportu w całej 
Unii Europejskiej powinna być kierowana mądrze, tak by przynosiła wartość 
dodaną dla wszystkich państw członkowskich oraz zabezpieczała te państwa przed 
ponoszeniem negatywnych konsekwencji błędnych decyzji odnoszących się do 
rozwoju nie tylko transportu, ale także gospodarki.

Zadaniem ogólnoeuropejskiej polityki transportowej jest przezwycięże-
nie ledwie zarysowanych w artykule trudności, tak aby m.in. zwiększyć szansę 
i możliwości pełnego dostępu nowych członków Unii Europejskiej 14 oraz państw 
wschodnioeuropejskich do wspólnego rynku transportowego, a także zapewnić 
przewoźnikom wszystkich państw możliwości równoprawnego działania na tym 
rynku. Stąd najważniejsze cele polityki transportowej:

 – ujednolicenie ekonomicznych warunków działalności przedsiębiorstw 
transportowych (opłat, podatków itp.);

 – ujednolicenie standardów i technicznych parametrów środków transportu;
 – wyeliminowanie infrastrukturalnych „wąskich gardeł” w regionach nad-

granicznych i przeszkód na przejściach granicznych;
 – stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci logistyczno-spedycyjno-akwizytor-

skiej, pracującej na podstawie powszechnie akceptowanych zasad;
 – transfer technologii w celu wyrównania różnic technicznych zniekształ-

cających ogólnoeuropejski system transportowy;
 – harmonizacja reguł i przepisów dotyczących dostępu do zawodu prze-

woźnika, warunków socjalnych pracy w transporcie, norm w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu;

14 Od 2012 r. szeregi państw członkowskich Unii Europejskiej poszerza Chorwacja.



wykorzystanie homeostatu ashby’ego w opisie zmian transportu w ue 33

 – współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu budowy międzynarodowej 
infrastruktury transportu (autostrady, drogi ekspresowe, nowoczesne 
linie kolejowe, lotniska, porty morskie), co przesądzi o wykształceniu 
się sprawnego, nowoczesnego i zintegrowanego systemu transportowego 
rozszerzonej Unii Europejskiej.

W państwach Unii Europejskiej wspólna polityka transportowa powinna być 
rozumiana jako jeden z najważniejszych czynników warunkujących ich rozwój, 
a przez to całej Unii Europejskiej.
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Streszczenie

Transport jest działem produkcji materialnej o bardzo dużym znaczeniu dla gospo-
darki każdego państwa. Z uwagi na swój infrastrukturalny, sieciowy, a więc przestrzenny 
charakter, należy do podstawowych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Dotyczy to zarówno regionów, państw, jak i wykształcających się ugrupowań ponadnarodo-
wych, do których zalicza się Unię Europejską. Transport ulega ciągłym przemianom m.in. 
w reakcji na zmieniające się potrzeby jego użytkowników, ale także poprzez dostosowanie 
do wymogów prowadzonej polityki transportowej. 

Zadaniem ogólnoeuropejskiej polityki transportowej jest przezwyciężenie trudności, 
tak aby m.in. zwiększyć szanse i możliwości pełnego dostępu nowych członków Unii 
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Europejskiej oraz państw wschodnioeuropejskich do wspólnego rynku transportowego, 
a także zapewnić przewoźnikom wszystkich państw możliwości równoprawnego działania 
na tym rynku. W Unii Europejskiej wspólna polityka transportowa należy do ważnych 
czynników warunkujących integrację poszczególnych krajów członkowskich i ich dalszy 
rozwój. Natomiast konsekwencją polityki transportowej Unii Europejskiej są zachodzące 
na jej obszarze zmiany w rozwoju infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu wraz 
z ich uwarunkowaniami. 

Konsekwencją przemian najbardziej widoczną i ułatwiającą ocenę ze względu na pro-
wadzone statystyki jest zmiana w wielkości przewozów i wykonywanej pracy przewozowej. 
Działalność transportowa realizowana jest w określonym układzie charakterystycznym dla 
każdej gałęzi transportu, a wszystkie gałęzie transportu na obszarze państwa, choć jeszcze 
raczej nie na terytoriach ugrupowań ponadnarodowych, tworzą system transportowy. 

W artykule została scharakteryzowana struktura systemu transportowego, zapre-
zentowano powiązania i wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami transportowego 
homeostatu Ashby’ego. W ostatniej części artykułu zostały omówione czynniki mające 
istotny wpływ na kształtowanie systemów transportowych poszczególnych państw Unii 
Europejskiej.

changeS in the tranSPort of the euroPean union, 
tRANSpoRtAtIoN Model cReAted By W.R. AShBy

Summary

Transportation is a division of material production of very high importance to the 
economy of each country. Because of its spatial character, transportation is one of the 
fundamental determinants of socio-economic development. This applies to regions, states 
and transnational groups, also the European Union.

Transportation is constantly changing, e.g. in response to the changing needs of 
transport users, but also by adapting to the requirements of transport policy. The most vis-
ible changes are in the volume of freight transport. Article aims to show the increasingly 
important role of transport in the European Union and the transformation taking place in 
transportation.

The article characterized the structure of the transport system, presents links and 
interactions between elements of the transportation model created by W. R. Ashby. The 
final part of article discusses the factors that have a significant impact on the transport 
systems of European Union countries.

Translated by Piotr Pawlak
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bAdANIA KONIUNKTURY W cIĘżAROWYm TRANSPORcIE 
SAmOchOdOWYm W POlScE

Wstęp

Badania koniunktury stanowią jedną z metod monitorowania i oceny bieżą-
cej sytuacji w gospodarce lub wybranym jej dziale, jak również przewidywania 
kierunków zmian w odniesieniu do najbliższej przyszłości, czyli dokonywania 
krótkookresowych prognoz. W Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) od 
1997 r. prowadzone są badania koniunktury w przewozach ładunków ciężarowym 
transportem samochodowym. Badania koniunktury są prowadzone w Polsce od sze-
regu lat i obejmują wszystkie najważniejsze sektory krajowej gospodarki, jak rów-
nież jej relacje z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej. Dotychczasowy 
dorobek w tej materii, nawet jeśli ograniczyć się jedynie do publikacji z kilku 
ostatnich lat, jest znaczący. Przykładowo, można w tym miejscu przytoczyć prace 
Adamowicz, Dudka, Pachuckiego, Walczyka (2012), Drozdowicz-Bieć (2012), 
Barczyka, Konopczak, Lubińskiego, Marczewskiego (2010), Skrzypczyńskiego 
(2010), Pieregud (2003) i innych badaczy.
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Na koniunkturę w sektorze ciężarowego transportu samochodowego wywie-
rają wpływ warunki ekonomiczne, sytuacja gospodarcza zarówno w kraju, jak i na 
świecie oraz różnorodne czynniki determinujące kondycję firm przewozowych. 
O koniunkturze decydują między innymi: popyt i podaż usług transportowych, 
koszty prowadzenia działalności przewozowej, w tym ceny paliw, sytuacja na 
rynku pracy, konkurencja wśród przewoźników, system prawny i podatkowy itp.

Badania koniunktury polegają na rejestrowaniu zmian samych przedsię-
biorstw transportowych jak i ich otoczenia gospodarczego. Kierunki tych zmian 
oraz poziom nasilenia poszczególnych zjawisk pozwalają na dokonywanie oceny 
sytuacji firm przewozowych, określanie przebiegu wahań koniunkturalnych, jak 
też analizę ich przyczyn.

metoda badań

W badaniach koniunktury w przewozach ładunków ciężarowym transportem 
samochodowym prowadzonych w ITS wykorzystuje się metodę testu koniunk-
tury, w której podstawę stanowią dane o charakterze jakościowym, pozyskiwane 
z wypełnianych anonimowo ankiet. Badaniami objęto zarówno przedsiębiorstwa 
krajowego, jak i międzynarodowego transportu ładunków, a wyniki publikowane 
są w ukazującym się raz na kwartał biuletynie „Koniunktura w Transporcie”.

Respondenci dostarczają ogólnych informacji charakteryzujących przed-
siębiorstwa, m.in. odnośnie do formy własności, wielkości zatrudnienia, liczby 
eksploatowanych samochodów ciężarowych, a także województwa, w którym 
znajduje się dane przedsiębiorstwo. W przypadku prowadzenia przewozów mię-
dzynarodowych dodatkową informacją są kierunki dokonywanych przewozów 
ładunków.

Zakres badań koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym ładun-
ków stanowią różnorodne, a jednocześnie najbardziej podstawowe aspekty dzia-
łalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa przewozowe. Do podstawowych 
obszarów, uwzględnianych w badaniach koniunktury należą m.in. zmiany ogólnej 
i finansowej sytuacji w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową, 
zmiany w wielkości przewozów oraz w liczbie zaangażowanych w nie pojazdów, 
tendencje w kształtowaniu się cen za przewozy, zadłużenie przedsiębiorstw czy 
opóźnienia w regulowaniu należności przez klientów. Podstawą wnioskowania są 
statystyki opracowane na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów 
na poszczególne pytania zawarte w ankiecie.
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Przedmiotem analizy jest wyłącznie kierunek zmian, co nie wymaga od 
ankietowanych ujawniania danych liczbowych i dzięki temu ułatwia udzielanie 
odpowiedzi. Przedsiębiorstwa transportowe dokonują jakościowej oceny zmian, 
które miały miejsce w kwartale bieżącym w stosunku do kwartału poprzedniego 
oraz jakich oczekują w kwartale następnym w stosunku do kwartału bieżącego. 
Odpowiedzi przez nich udzielane są wynikiem subiektywnej oceny stanu danego 
zjawiska poprzez wskazanie na poprawę, pogorszenie lub brak zmian w stosunku 
do stanu przyjętego przez nich za bazowy. Wyniki uzyskiwane są poprzez wyli-
czenie procentowego udziału poszczególnych odpowiedzi z uwzględnieniem wag, 
czyli zróżnicowanego znaczenia przypisywanego poszczególnym odpowiedziom 
ze względu na niejednorodność podmiotów, od których pochodzą. Badaną zbioro-
wość tworzą bowiem przedsiębiorstwa różnej wielkości, różniące się czy to pod 
względem liczby zatrudnionych osób, czy też liczebności taboru ciężarowego 
angażowanego do przewozów. Faktem jest, że przedsiębiorstwa duże znacznie 
silniej niż małe oddziałują na sytuację w całej zbiorowości. Odpowiedzi ankietowe 
pozwalają, po odpowiednim uogólnieniu wyników, wnioskować o zachowaniach 
dominujących w całej populacji przedsiębiorstw transportowych.

Analizując przekrojowo strukturę wielkości przedsiębiorstw biorących udział 
w badaniach koniunktury w transporcie, można zaobserwować pewną prawidło-
wość. W 1997 r. małe firmy (posiadające od 1 do 5 samochodów ciężarowych), 
stanowiły ponad 80% ogółu populacji biorącej udział w badaniu, podczas gdy 
firmy większe (posiadające powyżej 5 samochodów ciężarowych), niespełna 20%. 
Restrukturyzacja transportu oraz jego dynamiczny rozwój stały się podstawowymi 
czynnikami fluktuacji wśród małych firm transportowych (mających do 5 pojazdów 
używanych do przewozu ładunków). Wiele z firm nie przetrwało próby czasu 
i upadło, w ich miejsce natomiast pojawiły się nowe. W II kwartale 2012 r. małe 
firmy stanowiły niewiele ponad 40% wśród przedsiębiorstw biorących udział 
w badaniach, większe – niemal 60%.

mierniki badania koniunktury w transporcie samochodowym

Podstawową i syntetyczną wielkością służącą ocenie koniunktury w ciężaro-
wym transporcie samochodowym oraz najbardziej popularną formą prezentowania 
wyników testu koniunktury są odpowiednio dobrane mierniki, tj. wskaźniki – 
koniunktury, kondycji ekonomicznej czy zdolności przewozowej. Każdy ze wskaź-
ników może przyjmować zarówno wartości dodatnie, co świadczy o tendencjach 
pozytywnych, jak i ujemne, co wskazuje na tendencje niekorzystne. Minimalnie 
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wskaźnik mógłby wynosić -100 w przypadku, gdy wszystkie ankietowane przedsię-
biorstwa wskazałyby na zmniejszenie wielkości wybranego czynnika w badanym 
bieżącym kwartale i przewidywałyby podobną tendencję w nadchodzącym kwar-
tale, natomiast maksymalnie mógłby on przyjąć wartość +100 w sytuacji, kiedy 
wszyscy respondenci stwierdziliby wzrost wielkości wybranego czynnika. Tak 
skrajne sytuacje nie miały jednak miejsca w wieloletniej historii badań koniunktury 
w transporcie, prowadzonych w ITS. Wartość wskaźników rośnie, gdy zwiększa 
się udział przedsiębiorstw, które w swoich ankietach deklarują wzrost poziomu 
badanego zjawiska w bieżącym i (lub) przyszłym kwartale, a maleje, kiedy ich 
udział się zmniejsza.

Wskaźnik koniunktury w transporcie krajowym (WKT)

Wskaźnik koniunktury wyraża istniejące i przewidywane tendencje w zakresie 
podstawowej działalności przedsiębiorstw transportowych, tj. wielkości przewo-
zów ładunków. Przy jego wyznaczaniu uwzględniana jest wielkość przedsiębiorstw 
transportowych według liczby posiadanych samochodów ciężarowych.

Średnia wartość wskaźnika koniunktury w ostatnich 4 kwartałach (są to 
kolejno: III i IV kw. 2011 r. oraz I i II kw. 2012 r.) równa -21.5, jest niższa od 
średniej jego wartości w całym okresie badań (równej -13.3). We wspomnianych 
kwartałach wartości wskaźnika koniunktury w przewozach krajowych były nastę-
pujące (kolejność chronologiczna): -6.4, -29.8, -26.2, -23.4.

Warto porównać te wielkości ze średnimi wartościami tego wskaźnika 
w kolejnych kwartałach – dla pierwszych kwartałów (lat okresu I kw. 1997 r. –  
II kw. 2012 r.) średnia jest równa -19.8, w przypadku drugich -8.7, trzecich -5.4, 
w ostatnich natomiast -19.2. Warto także odnieść ostatnie wyniki do średnich 
z kilku ostatnich lat. Były one następujące: -11.7 (rok 2005), 3.8 (rok 2006), 9.1 
(rok 2007), -33.4 (rok 2008), -39.8 (rok 2009), -7.1 (rok 2010), -14.5 (rok 2011). 
Wskaźnik ten charakteryzuje się dość dużą zmiennością: największy spadek war-
tości wskaźnika koniunktury miał amplitudę 83.3 (por. okres II kw. 2007 oraz I kw. 
2009). Odpowiednio maksymalny wzrost o wielkości 65.4 wyznaczają wartości 
tego wskaźnika w I kw. 2009 oraz kw. III 2010.

Wartości wskaźnika koniunktury w transporcie w okresie I kwartał 1997 r. – II 
kwartał 2012 r. przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Wartości wskaźnika koniunktury w krajowym ciężarowym transporcie samocho-
dowym (WKT) w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 2012 r. Linia przerywana 
odpowiada średniej wartości (-13,1) tego wskaźnika we wspomnianym okresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunk-
tura w Transporcie”, nr 1–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 
1997–2012.

W wyróżnionych grupach przedsiębiorstw sytuacja przedstawia się nastę-
pująco (rys. 2):

 – wyznaczona dla grupy przedsiębiorstw państwowych wartość wskaźnika 
koniunktury dla ostatnich czterech kwartałów jest równa -8.0, czyli jest 
wyższa od średniej wartości (-8.9) w całym okresie badań koniunktury 
(od I kw. 1997 r. do chwili obecnej),

 – obliczona dla grupy przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika 
koniunktury dla ostatnich czterech kwartałów jest równa -22.2, co ozna-
cza, że jest niższa od średniej wartości (-13.6) w całym okresie badań 
koniunktury,

 – w przypadku przedsiębiorstw małych wartość wskaźnika koniunktury dla 
ostatnich czterech kwartałów, równa -36.1, jest niższa od średniej wartości 
(-25.0) w całym okresie badań koniunktury,

 – dla przedsiębiorstw większych wartość wskaźnika koniunktury dla ostat-
nich czterech kwartałów, równa -18.0, jest niższa od średniej wartości 
(-7.9) w całym okresie badań koniunktury.
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Rys. 2. Wartości wskaźnika koniunktury w krajowym ciężarowym transporcie samo-
chodowym (WKT) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego formy 
własności (odpowiednio lewy i prawy panel) w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 
2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunk-
tura w Transporcie”, nr 1–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 
1997–2012.

Odnośnie do przestrzennego zróżnicowania wskaźnika koniunktury można 
stwierdzić, iż w ostatnich czterech kwartałach stosunkowo najlepszą średnią war-
tość wskaźnika koniunktury notujemy w regionie 5, południowym, najniższą 
wartość wskaźnika ma region 3, wschodni. Dynamikę wskaźnika koniunktury 
obliczonego dla poszczególnych regionów w ostatnich 5 latach pokazano na rys. 3.

Wskaźnik koniunktury w transporcie międzynarodowym (WKTm)

Średnia wartość tego wskaźnika w ostatnich czterech kwartałach (są to 
kolejno: III i IV kw. 2011 r. oraz I i II kw. 2012 r.) jest niższa od średniej jego 
wartości w całym okresie badań (równej -3.85). We wspomnianych kwartałach 
wartości wskaźnika koniunktury w przewozach międzynarodowych były nastę-
pujące (kolejność chronologiczna): -8.9, -28.6, -26.0, -26.6. 
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 Rys. 3. Zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźnika koniunktury w krajowym cię-
żarowym transporcie samochodowym (WKT) 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunk-
tura w Transporcie”, nr 41–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 
2007–2012.

Warto porównać te wielkości ze średnimi wartościami tego wskaźnika 
w kolejnych kwartałach – w pierwszych kwartałach jest równa -8.0, w drugich 
-5.4, trzecich 4.9, w ostatnich natomiast -6.6. Warto także odnieść ostatnie wyniki 
do średnich z kilku ostatnich lat. Były one następujące: -39.9 (rok 2008), -36.9 
(rok 2009), 9.0 (rok 2010), -12.1 (rok 2011). Wskaźnik ten charakteryzuje się 
dość dużą zmiennością: największy spadek wartości wskaźnika koniunktury miał 
amplitudę 112.52 (okres II kw. 2007 oraz kw. IV 2008). Odpowiednio maksymalny 
wzrost, o wielkości 91.3 wyznaczają wartości tego wskaźnika w IV kw. 2008 oraz 
kw. III 2010.

Wartości wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym w okresie 
I kwartał 2008 r. – II kwartał 2012 r. przedstawiono na rys. 4.

1  Przyjęto następujący podział na regiony: region 1, nadmorski – województwa: pomorskie  
i zachodniopomorskie; region 2, środkowy – mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódz-
kie, świętokrzyskie; region 3, wschodni – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie; 
region 4, zachodni – lubuskie i dolnośląskie; region 5, południowy – opolskie, śląskie i małopolskie.
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Rys. 4. Wartości wskaźnika koniunktury w międzynarodowym ciężarowym transporcie 
samochodowym (WKTM) w okresie od I kw. 2008 r. do II kw. 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunktura 
w Transporcie”, nr 45–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008–2012.

 Rys. 5. Wartości wskaźnika koniunktury w międzynarodowym ciężarowym transporcie 
samochodowym w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego formy wła-
sności (odpowiednio lewy i prawy panel) w okresie od I kw. 2008 r. do II kw. 2012 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunktura 
w Transporcie”, nr 45–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008–2012.
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W wyróżnionych grupach przedsiębiorstw sytuacja przedstawia się następu-
jąco (por. także rys. 5):

 – wyznaczona dla grupy przedsiębiorstw państwowych wartość wskaź-
nika koniunktury w transporcie międzynarodowym dla ostatnich czterech 
kwartałów jest równa -1.75, czyli jest wyższa od średniej wartości (-11.1) 
w okresie (I kw. 1997 r. do chwili obecnej),

 – obliczona dla grupy przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika 
koniunktury dla ostatnich czterech kwartałów jest równa -23.7, co oznacza, 
że jest niższa od średniej wartości (-21.3) w całym okresie badań koniunktury.

W ostatnich czterech kwartałach stosunkowo najlepszą średnią wartość 
wskaźnika koniunktury w transporcie międzynarodowym notujemy w regionie 
1, nadmorskim, najniższą wartością wskaźnika koniunktury charakteryzuje się 
region 4, zachodni. Bardziej szczegółowo sytuację w poszczególnych regionach 
przedstawiono na rys. 6 2.

 Rys. 6. Zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźnika koniunktury w międzynaro-
dowym ciężarowym transporcie samochodowym. Terytorialny zasięg regionów 
podano przy rys. 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunktura 
w Transporcie”, nr 45–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008–2012.

2 Wartości wskaźnika WKTM obliczone dla danego regionu odnoszą się do wyników w przewozach 
międzynarodowych uzyskanych przez przedsiębiorstwa mające swoje siedziby w danym regionie.
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bariery i ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw transportowych

Pytanie o rodzaj barier ograniczających rozwój przedsiębiorstwa jest jedną 
z ważniejszych części ankiety. Wyróżniono przy tym 9 następujących przypadków:
1. Brak barier
2. Niedostateczny popyt na usługi transportowe
3. Brak pracowników zatrudnionych w przewozach ładunków
4. Wysokie koszty prowadzenia działalności
5. Trudności w pozyskiwaniu kredytów
6. Niedostosowanie struktury i specjalizacji taboru
7. Niedostateczna gotowość techniczna taboru
8. Niedostateczna infrastruktura techniczna firmy (brak magazynów, placów, 

urządzeń do mechanizacji robót ładunkowych itp.)
9. Inne (wśród nich respondenci najczęściej wymieniali: dużą, często nie do 

końca uczciwą, konkurencję pomiędzy przewoźnikami; zbyt wysokie opro-
centowanie kredytów obrotowych i inwestycyjnych; trudności w ich uzyska-
niu; zbytnie obciążenie przedsiębiorstw różnego rodzaju podatkami; niespójne 
przepisy wykonawcze, w szczególności prawo przewozowe; bardzo wysokie 
koszty paliwa; zbyt dużą liczbę różnego rodzaju opłat transportowych; nie-
bezpiecznie wysoki koszt eksploatacji taboru; niezbyt dobrą organizację 
w wielu punktach naładunku i wyładunku, w konsekwencji mniejszą ilość 
czasu na jazdę; duże wahania kursów (szczególnie PLN/EURO); zbyt mocną 
złotówkę; znaczące utrudnienia drogowe w miejscu prowadzenia działalności 
transportowej).
Średnią częstość wskazywania poszczególnych rodzajów barier w ostatnich 

latach pokazano na rys. 7.
Przedsiębiorstwa transportowe, w obawie przed bankructwem, poszerzają 

zakres swoich usług i oferują między innymi magazynowanie towarów, czynności 
naładunku i wyładunku, obsługę techniczną i naprawy pojazdów itp. Poszerzenie 
profilu działalności pozwala na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zakończenie

Dzięki badaniom koniunktury w transporcie samochodowym pozyskiwane 
są informacje trudno dostępne lub niemożliwe do uzyskania w inny sposób. 
Respondenci zwracają uwagę na występowanie barier utrudniających rozwój 
i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportu samochodowego.
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 Rys. 7. Częstotliwość wskazań poszczególnych rodzajów barier rozwoju przedsiębiorstw 
transportowych – ostatnie 5 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w biuletynach „Koniunk-
tura w Transporcie”, nr 41–62, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 
2007–2012.

Wyniki uzyskane dzięki wieloletnim badaniom koniunktury dostarczają infor-
macji o zmianach, jakie zachodziły w przeszłości, a także pozwalają prognozować 
przyszłe wahania koniunktury. Wnioski z badań mogą służyć organom decyzyjnym 
do podejmowania prób kształtowania sytuacji w transporcie poprzez stosowanie 
określonych narzędzi polityki transportowej. Być może okażą się pomocne w zapo-
bieganiu negatywnym zjawiskom na rynku transportowym.
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Streszczenie

Badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym prowa-
dzone są w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) od 1997 r. Mają one na 
celu systematyczne monitorowanie sytuacji w branży transportowej, jak również 
pozyskiwanie informacji dotyczących przewidywanych zmian tej sytuacji w naj-
bliższej przyszłości.

W badaniach wykorzystywana jest metoda testu koniunktury, bazująca na 
badaniach ankietowych. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą różnorodnych, ale 
jednocześnie najbardziej podstawowych aspektów prowadzonej działalności 
transportowej i zostały dobrane w taki sposób, aby poprzez ich weryfikację jak 



badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce 47

najpełniej można było oddać przebieg procesów koniunkturalnych. Do analizowa-
nych obszarów należą między innymi zmiany w wielkości krajowych i międzyna-
rodowych przewozów ładunków transportem samochodowym czy zmiany ogólnej 
i finansowej sytuacji w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową.

Celem artykułu jest prezentacja syntetycznych wyników badań i analiz 
(wskaźniki: koniunktury w transporcie krajowym i międzynarodowym, kondycji 
ekonomicznej i zdolności przewozowej przedsiębiorstw transportowych), wraz 
z uzyskaną na ich podstawie prognozą na kolejny kwartał.

buSineSS activity in freight tranSPort in Poland

Summary

Studies on business activity in freight transport in Poland have been made in Motor 
Transport Institute since 1997. The main objective of these studies is to obtain information 
about current situation in transport and short-time forecasts.

The paper summarizes the results of survey studies (especially about financial situ-
ation of firms, the volume of cargo freight, investment, competition, barriers in transport 
market development etc.). It also formulates and tests the model of transport market in 
Poland.

Translated by iwona balke
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KSZTAłTOWANIE WIZJI INTERNAlIZAcJI KOSZTóW 
ZEWNĘTRZNYch TRANSPORTU W POlITYcE UNII 

EUROPEJSKIEJ

Wstęp

Zjawisko powstawania zewnętrznych efektów działalności gospodarczej jest 
dobrze rozpoznane przez teorię nauki. Badania nad jego przyczynami, specyfiką 
i skalą prowadzone są od wielu dziesięcioleci. W najprostszym ujęciu efekty 
te występują w przypadku, gdy produkcja dóbr lub usług wywołuje pozytywne 
lub negatywne efekty w jakości życia obywateli nieuczestniczących w procesach 
produkcji, handlu lub konsumpcji dobra lub usługi. W przypadku gdy efekty te są 
negatywne, określa się je jako koszty zewnętrzne. Koszty zewnętrzne transportu 
są bardzo znaczące, ale również bardzo rozmaite. W miejscu tym można zapro-
ponować specyficzny podział koszów zewnętrznych uwzględniający sferę ich 
oddziaływania. Należy tu wymienić koszty:

 – infrastrukturalne – związane z tworzeniem i eksploatacją infrastruktury 
transportowej; można do nich zaliczyć między innymi koszty: trwałej 
utraty cech środowiska naturalnego, zachwiania jego ekosystemów, koszty 
kongestii, wypadków transportowych;
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 – zmian środowiska naturalnego – trwałe przekształcenie, zachwianie funk-
cjonowania ekosystemów, ograniczanie bioróżnorodności, zanieczyszcze-
nia wody, lądu i powietrza; zmiany klimatyczne;

 – socjalne – wpływające na jakość życia obywateli – hałas i wibracje, koszty 
utraty zdrowia, obniżenie wartości gruntów i nieruchomości, lokalne zanie-
czyszczenie powietrza.

Negatywne efekty transportu są obecnie przedmiotem zainteresowania poli-
tyków Unii Europejskiej. Działania Unii Europejskiej w kwestiach internalizacji 
kosztów zewnętrznych transportu można rozpatrywać w trzech płaszczyznach. Po 
pierwsze, w odniesieniu do działań strategicznych, określających fundamentalne 
zasady realizacji tej polityki, wyznaczających główne nurty tworzonych rozwiązań 
legislacyjnych. Po drugie, poprzez pryzmat działań, jakie zostały podjęte celem 
ograniczenia i internalizacji poszczególnych rodzajów negatywnych efektów. Po 
trzecie w ujęciu gałęziowym, tj. działań podejmowanych w odniesieniu do poszcze-
gólnych gałęzi transportu. Ze względu na złożoność zagadnienia i ograniczenia 
wydawnicze artykuł niniejszy ukazuje kwestię internalizacji kosztów zewnętrznych 
transportu jedynie w ujęciu przekrojowym, w zakresie kształtowania ogólnej wizji. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób kształtowana była 
wizja strategii Unii Europejskiej w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych 
transportu, a także próba określenia, w jaki sposób wizja ta będzie realizowana 
w przyszłości.

Pierwsze kroki – lata 1970–1994

Pierwsze działania podejmowane przez Unię Europejską, które zgodnie 
z obowiązującymi dziś definicjami należałoby oceniać jako kroki w kierunku 
internalizacji kosztów transportu, podejmowano już na początku lat 70. Początkowo 
dotyczyły one prawie wyłącznie transportu samochodowego. Ponadto pojmowane 
one były raczej jako ochrona środowiska naturalnego, a nie podnoszenie społecznej 
efektywności transportu. Należały do nich:

 – 1970 Dyrektywa ograniczająca zanieczyszczenie powietrza spalinami 
z pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym; 1

1 Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of 
motor vehicles.
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 – 1988 Dyrektywa ograniczająca zanieczyszczenie powietrza spalinami 
z pojazdów z silnikami Diesla 2;

 – Dyrektywy te były wielokrotnie nowelizowane, a od 1993 wprowadzono 
spójny program w tworzenia norm ekologicznych, tzw. Norm EURO;

 – 1985 Dyrektywa ograniczająca zawartość ołowiu w benzynach i olejach 
silnikowych. Dziś górną granicą zawartości ołowiu w paliwach jest 0,15 g/l;

 – 1993 Dyrektywa odnosząca się do kwestii zawartości siarki w benzynach 
i olejach napędowych 3. Obowiązująca górna granica zawartości siarki to 
0,05% wagowego;

 – 1996 Dyrektywa w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego 
powietrza 4. Znowelizowana ona została w roku 2003 5.

 – 1998 Dyrektywa dotycząca przede wszystkim zasad produkcji, handlu 
i kontroli w zakresie składu chemicznego używanych w Wspólnocie paliw 6;

 – 1999 Dyrektywa w sprawie zawartości siarki w paliwach żeglugowych 7.

Kompleksowa identyfikacja problemów – lata 1995–2007

Zielona Księga z 1995 roku, dotycząca uczciwych i efektywnych opłat trans-
portowych 8 była pierwszym dokumentem, w którym jednoznacznie, choć jesz-
cze nie kompleksowo zaznaczono kwestię występowania kosztów zewnętrznych 
transportu. Stwierdzono, iż efekty zewnętrzne transportu oddziałują negatywnie na 
środowisko naturalne i ekonomiczną stronę życia obywateli. Ponadto mają swoją 
specyfikę, różnorodną w odniesieniu do cech geograficznych i społecznych otocze-
nia, w jakim są generowane. W ślad za tym twierdzeniem wnioskowano, iż polityka 
internalizacji kosztów zewnętrznych powinna być, przynajmniej w pierwszej 
fazie, skoncentrowana na obszarach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 

2 Directive 88/77/EEC of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines 
for use in vehicles; Official Journal L 036; 09/02/1988.

3 Directive 93/12/EEC relating to the sulfur content of certain liquid fuels; Official Journal L 074; 
27/03/1993.

4 Directive 96/62/EC; On ambient air quality assessment and management; 27 September 1996.
5 Directive 2003/1882/EC of 31 November 2003.
6 Directive 98/70/EC of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and 

amending Council Directive 93/12/EEC; Official Journal L 350; 28/12/1998.
7 Directive 1999/32/EC; As regards the sulfur content of marine fuels; 26 April 1999.
8 COM (95) 691; Green Paper. Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for 

internalizing the external costs of transport in the European Union.
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ponadto działania w kierunku internalizacji tych kosztów powinny mieć charakter 
lokalny, narodowy. W wyniku tego w Białej Księdze z 1998 roku 9 umieszczono 
ogólne zasady zachęcające państwa członkowskie UE do wprowadzania systemów 
opłat (dla transportu samochodowego) w obszarach aglomeracji.

W roku 1996 w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej w sprawie Przyszłej 
Polityki Dotyczącej Hałasu 10 zapisano, iż największym problemem publicznym 
odnoszącym się do transportu kolejowego jest stały wzrost wywoływanego przez 
niego hałasu.

W roku 1999 weszła w życie Dyrektywa nr 1999/62/EC w sprawie pobierania 
opłat od pojazdów ciężarowych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
określana często jako Dyrektywa-Eurowiniety I. Dotyczyła ona wyłącznie trans-
portu drogowego i została stworzona w reakcji na występującą w różnych krajach 
Unii Europejskiej odmienność systemów opodatkowania przewoźników. Był to 
pierwszy akt prawny odnoszący się do kosztów zewnętrznych w ujęciu gałęziowym 
i jako taki stanowił bazę dla rozwoju polityki internalizacji kosztów zewnętrznych 
zarówno transportu drogowego, jak i innych gałęzi transportu. Dyrektywa przewi-
dywała możliwość ujmowania w opłatach infrastrukturalnych dodatkowej opłaty 
od ciężkich pojazdów drogowych, ale jedynie w obszarach górskich, o znacznych 
walorach przyrodniczych i szczególnie zatłoczonych.

Prace nad Dyrektywą-Eurowiniety I oraz kontrowersje, jakie wywołała, spo-
wodowały, iż dalsze działania badawcze i legislacyjne zaczęły być prowadzone 
dużo intensywniej. W efekcie w okresie od 1999 do 2007 powstało kilka dokumen-
tów o fundamentalnym znaczeniu dla polityki internalizacji kosztów zewnętrznych 
transportu i ochrony środowiska naturalnego:
1. W roku 2001 opublikowano Białą Księgę europejska Polityka Transportowa: 

czas na decyzje 2010 11. Kluczowym założeniem dokumentu było, iż należy 
stopniowo wprowadzać systemy opłat za korzystanie z infrastruktury. 
Powinny one opierać się na zasadach: „użytkownik płaci” i „trujący płaci”. 
Podkreślano, że systemy takie powinny obejmować koszty zewnętrzne 
i umożliwiać tym samym redukcję kongestii oraz kosztów środowiskowych. 
Drugim narzędziem miały być akcyzy paliwowe wymuszające ograniczenia 
w emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie Komisja Europejska sugerowała, 

9 COM(98) 466 final; White Paper of Fair payment for infrastructure use: a phased approach to 
a common transport infrastructure charging framework in the EU.

10 COM (96) 540 final version; Green Paper of Future Noise Polisy; 4 November 1996.
11 COM(2001) 370 final; White Paper. European transport policy for 2010: time to decide; Brussels, 

12.9.2001.
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że prawdopodobnym efektem wprowadzenia systemów pobierania opłat za 
korzystanie z infrastruktury transportu, pozwalających na pokrycie kosztów 
infrastrukturalnych i całkowitych kosztów zewnętrznych, będzie wzmoże-
nie konkurencji międzygałęziowej, a także urealnienie rachunku kosztów 
poprzez przynajmniej częściową ich internalizację i w efekcie tego prze-
sunięcia międzygałęziowe popytu z transportu drogowego do transportu 
kolejowego i wodnego. W dokumencie stwierdza się ponadto, że przyszła 
polityka w zakresie pobierania opłat transportowych, w tym internalizacyj-
nych, powinna być oparta na założeniach, iż wysokość pobieranych opłat 
musi odzwierciedlać marginalne koszty społeczne związane z użytkowa-
niem infrastruktury transportowej; rachunek kosztów powinien być możliwie 
pełny – w tym obejmować koszty zewnętrzne; opłaty powinny pokrywać 
infrastrukturalne koszty bezpośrednie transportu; system poboru naliczania 
wysokości opłat powinien precyzyjnie rozgraniczać koszty infrastrukturalne 
oraz opłaty z tytułu generowania kosztów zewnętrznych; opłaty te powinny 
stać się podstawowym narzędziem finansowania infrastruktury transportowej.

2. Dyrektywa 2002/49/EC w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowi-
sku 12. Dokument ten przede wszystkim wyznaczał strategiczne kierunki dzia-
łań w zakresie przeciwdziałania i zarządzania hałasem. Ponadto przedstawiał 
sposoby kalkulowania poziomu hałasu w środowisku naturalny, wyznaczał 
jego normy dla różnego rodzaju przestrzeni społecznej. W kwestii ogra-
niczania kosztów zewnętrznych wskazane zostały środki, jakie mogą być 
podejmowane w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem spowodowane 
przez transport drogowy w otoczeniu rozbudowanej infrastruktury oraz aglo-
meracjach. Dokument przewidywał również stworzenie tzw. map hałasu 
wokół lotnisk oraz linii transportu drogowego i kolejowego.

W wyniku identyfikacji problemu oraz proponowanych priorytetów 
i strategii Komisja Europejska wystosowała w 2008 roku do Parlamentu 
Europejskiego komunikat zatytułowany: Działania w celu ograniczenia 
hałasu kolejowego w zakresie istniejącego taboru 13. W dokumencie tym 
stwierdza się, iż mimo obowiązywania standardów technicznych, odnoszą-
cych się do poziomu generowanego hałasu, przy projektowaniu i budowie 
nowego taboru kolejowego, stary tabor będzie wykorzystywany i uciążliwy 

12 Directive 2002/49/EC of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environ-
mental noise.

13 COM(2008) 432; Rail noise abatement measures addressing the existing fleet; final version; 
Brussels; 8.7.2008.
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jeszcze przez wiele lat. Dlatego konieczne jest podjęcie działań jednolitych 
na szczeblu Wspólnoty.

3. Dyrektywa 2003/96/EC z 2003 14 roku w sprawie restrukturyzacji wspól-
notowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej. Kształt dyrektywy w znacznej mie-
rze wynika z faktu, iż jest ona odpowiedzią Unii Europejskiej na uchwałę 
ONZ, tzw. Protokół z Kioto z 1997 roku, będący globalnym porozumieniem 
w sprawie identyfikacji źródeł, skutków oraz metod ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych (tzw. GHG – Green House Gasses). W następstwie 
treści tego dokumentu Dyrektywa 2003/96/EC dotyczy przede wszystkim 
zasad przydzielania limitów i zasad handlu emisjami spalin. W odniesieniu 
do europejskiej polityki transportowej obejmuje dwie zasadnicze kwestie, tj: 
paliw używanych przez transport drogowy oraz energii elektrycznej wykorzy-
stywanej przez transport kolejowy (ok. 80% transportu kolejowego wewnątrz 
UE odbywa się po trasach zelektryfikowanych) 15. Aktualnie wyłącznie trans-
port drogowy i kolejowy ujmowane są poprzez system akcyz paliwowych 
w europejskim i globalnym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. 
Ostatnia nowelizacja tej dyrektywy pochodzi z 2004 roku.
Nurt proponowanych zmian, jakie miały być wprowadzone w przyszłej 

polityce transportowej Unii Europejskiej, został stanowczo określony. Jednym 
z podstawowych założeń było to, iż prawidłowa identyfikacja i estymacja kosztów 
zewnętrznych musi być jednym z fundamentalnych elementów kompleksowego 
systemu naliczania i poboru opłat transportowych. 

W roku 2006 Komisja Europejska została upoważniona przez Parlament 
Europejski i Radę do podjęcia prac nad przygotowaniem modelowym komplekso-
wego, transparentnego i zapewniającego konkurencyjność wewnętrzną transportu 
systemu identyfikacji, kalkulacji i internalizacji wszystkich kosztów zewnętrznych 
transportu. Badania te miały być podstawą kalkulacji kosztów zewnętrznych 
w kompleksowym systemie opłat transportowych obejmującym wszelkie gałęzie 
transportu. Prace te miały być zakończone do czerwca 2008 roku. W okresie 
2006–2008 Komisja Europejska podjęła bardzo intensywne działania, prowadzone 
w dwóch kierunkach:

14 Directive 2003/96/EC of 27 September 2003 on Restructuring the Community framework for 
the taxation of energy products and electricity.

15 Joint Position Paper on the Internalisation of External Costs and the Revision of the Eurovignette 
Directive; The Voice of Railways; January 2009, s. 2.
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1. identyfikacji kosztów zewnętrznych oraz ukształtowania ram kompleksowego 
systemu ich estymacji;

2. określenia dostępnych sposobów poboru opłat internalizacyjnych oraz analizy 
i oceny wpływu internalizacji kosztów zewnętrznych.
Najważniejszym efektem tych działań była publikacja w roku 2008 raportu 

badawczego handbook on estimation of external costs in the transport sector 16. 
Treść publikacji jest aktualnie najbardziej kompleksowym przedstawieniem teore-
tycznego dorobku nauki w zakresie identyfikacji kosztów zewnętrznych transportu 
i metod ich szacowania. Komisja Europejska traktuje raport jako najważniejszą 
wykładnię teoretyczną dla wszelkich działań w zakresie rozwiązań legislacyjnych 17.

Mimo zapoczątkowania działań w kierunku internalizacji kosztów zewnętrz-
nych transportu nadal nie była to polityka spójna i jednoznacznie sformułowana. 
Dla przykładu, w roku 2007 Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę  
ku nowej mobilności w mieście 18. Co znaczące, dokument ten powinien stanowić 
fundament dyskusji na temat podnoszenia efektywności transportu w obszarach 
miejskich. Natomiast w jego treści nie można odnaleźć praktycznie żadnego 
odniesienia do kwestii kosztów zewnętrznych, a tym bardziej ich internalizacji.

definiowanie wizji – lata 2008–2010

W Komunikacie Komisji Europejskiej z 2008 roku pt. Ekologiczny transport 19 
stwierdzono, iż warunkiem koniecznym dla dalszego kształtowania transportu, 
uwzględniającego uwarunkowania zrównoważonego rozwoju musi być „urealnie-
nie cen”. Użytkownicy transportu ponoszą koszty usług transportowych, jednak 
płacone przez nich ceny prawie w ogóle nie odzwierciedlają realnych kosztów. 
Głównie w tej części, w której ich wybory nie są związane z oceną kosztów, jakie 
musi w związku z ich korzyściami ponosić społeczeństwo. Brak naturalnych 
mechanizmów i instrumentów ekonomicznych powoduje, iż producenci usług 
transportowych nie mają motywacji, a użytkownicy nie mają możliwości wybiera-
nia zachowań bardziej korzystnych dla społeczeństwa. Opłaty pobierane w związku 
z generowaniem niekorzystnych efektów, oddziałujących na całe społeczeństwo, 

16 Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Produced within the study 
Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport; DELFT; February 2008.

17 Należy podkreślić, iż współautorami są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Monika 
Bąk oraz dr Barbara Pawłowska, pracujące pod opieką prof. Jana Burnewicza.

18 COM(2007) 551 final version; Green Paper Towards a new culture for urban mobility; 25.9.2007.
19 COM (2008) 433 (final version); Greening Transport; Brussels 08.07.2008.
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byłyby instrumentem, który wywierałby na przewoźnikach presję w kierunku 
świadczenia usług tańszych, czyli takich, które wiązałyby się z niższym poziomem 
negatywnych efektów zewnętrznych. Wśród narzędzi cenowych proponowanych 
lub już stosowanych w praktyce wymieniono trzy grupy:

 – opłaty podatkowe – pobierane od przewoźników w formie podatków, ich 
wysokość najczęściej nie jest uzależniona od intensywności wykonywanej 
pracy przewozowej, tym samym również od wielkości wywoływanych 
negatywnych efektów (ang. charges);

 – opłaty infrastrukturalne – pobierane w formie myta, ich charakter pozwala 
na uzależnienie wysokości opłaty od czasu, miejsca, relacji i zakresu reali-
zowanego przewozu, a tym samym wielkości rzeczywiście generowanych 
negatywnych efektów (ang. tools);

 – system handlu uprawnieniami do emisji – pobierane w formie akcyzy 
paliwowej, obejmującej zużycie paliw nieodnawialnych, w tym również 
energii elektrycznej 20.

W roku 2008 opublikowany został Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich 
zatytułowany Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych 21. 
Dokument ten zawierał przede wszystkim, jako najważniejszy, zapis deklaracji, 
zgodnie z którą do czerwca 2008 roku powinien zostać przedstawiony przejrzy-
sty i powszechnie zrozumiały model oceny wszelkich kosztów zewnętrznych. 
W przyszłości miał on być podstawą dla obliczania wysokości opłat transportowych 
w zakresie związanym z generowanymi kosztami zewnętrznymi. Zgodnie z założe-
niem strategii model taki powinien uwzględniać koszty ochrony środowiska, natęże-
nia ruchu, hałasu, ochrony zdrowia oraz wynikać z oceny skutków internalizacji tych 
kosztów w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Jednocześnie w treści 
dokumentu znalazły się zapisy o tym, iż koszty zewnętrzne związane z przyrodą, 
w tym koszty: ograniczania bioróżnorodności, dewastacji krajobrazu i trwałego prze-
kształcania gruntów powinny stać się przedmiotem przyszłych działań. Warunkiem 
ich podjęcia jest przeprowadzenie odpowiednich badań naukowych. Natomiast 
ewentualne dotyczące tego zagadnienia działania zostaną podjęte po roku 2013.

W strategii powtórzono również, że podstawowymi narzędziami internalizacji 
powinny być: podatki, opłaty za korzystanie z infrastruktury oraz handel upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych.

20 W przypadku pojazdów elektrycznych akcyzę opłaca producent energii elektrycznej generowanej 
przy użyciu paliw nieodnawialnych.

21 COM(2008) 435; Strategy for the internalisation of external costs; Brussels 08.07.2008.
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Co prawda w tytule komunikatu użyto sformułowania „strategia internalizacji”, 
jednak z analizy treści wynika, iż przedstawia on kwestie kosztów zewnętrznych 
i podejścia z nimi związanego w dużo szerszym kontekście. Koszty zewnętrzne 
transportu mają swoje odzwierciedlenie w wartości negatywnych skutków, jakie 
powodują. Jednak internalizacja, sama w sobie, nie jest metodą optymalną. W pew-
nym zakresie wszyscy obywatele są konsumentami usług transportowych. Czyli 
w wyniku internalizacji obywatele sami sobie płaciliby za szkody wyrządzane 
w środowisku społecznym i przyrodniczym. Obniżenie standardu życia oraz znisz-
czenie środowiska naturalnego tak czy inaczej miałoby miejsce, wpływając na 
jakość życia dzisiaj i w przyszłości. Dlatego też strategia postrzega internalizację 
nie tylko w kontekście efektywności ekonomicznej wykorzystania zasobów i czyn-
ników produkcyjnych, ale również jako metodę kształtowania strony podażowej 
usług transportowych. W tym ujęciu internalizacja, a w szczególności karne opłaty 
internalizacyjne, mają być narzędziem oddziałującym w kierunku ograniczania 
poziomu wywoływanych negatywnych efektów zewnętrznych. Dlatego politykę 
w obszarze kosztów zewnętrznych transportu należy rozpatrywać szerzej, poprzez 
działania w trzech sferach:
1. ograniczania kosztów zewnętrznych – poprzez między innymi: ustalanie 

zasad prawnych, proekologicznych norm technicznych, prowadzenie badań 
i promowanie innowacji technicznych w zakresie taboru, tworzenie nowo-
czesnej infrastruktury transportowej;

2. tworzenia warunków dla zaistnienia bardziej elastycznego popytu i podaży 
usług transportowych, tak aby przewoźnicy mogli realizować swoje usługi 
transportowe w sposób pozwalający na ograniczanie poziomu generowanych 
kosztów zewnętrznych oraz aby usługobiorcy mogli z takich  usług łatwiej 
korzystać;

3. internalizowania kosztów zewnętrznych w taki sposób, aby, przez upodmioto-
wienie, koszty zewnętrzne generowane przez przewoźnika stawały się kosz-
tem wewnętrznym, odzwierciedlanym w cenie usługi (cena byłaby sygnałem 
cenowym dla usługobiorcy).
Warunkiem internalizacji i osiągnięcia oczekiwanych jej celów powinno 

być prowadzenie polityki dążenia do stworzenia i utrzymywania konkurencji 
wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej transportu. Do nakreślonych w ten sposób 
ram ogólnych strategia dołącza również szereg założeń szczegółowych. Wśród 
nich wymienić należy:
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1. zasady internalizacji należy ustalić na poziomie europejskim, tak aby nie 
dopuścić do fragmentacji rynków transportowych, zarówno w ujęciu prze-
strzennym, podmiotowym, jak i gałęziowym;

2. kompleksowe ujecie kosztów zewnętrznych powinno pomóc w stworzeniu 
międzygałęziowej konkurencji w transporcie;

3. podstawą kalkulacji poziomu opłat powinien być model oparty na zasadzie 
opłacania społecznego kosztu krańcowego;

4. podstawą wszelkich rozwiązań powinno być przyjęcie zasad „użytkownik 
płaci” i „zanieczyszczający płaci” (w następstwie system taki obejmowałby 
koszty użytkownika, koszty infrastruktury oraz koszty zewnętrzne, w szcze-
gólności koszty socjalne oraz koszty środowiska naturalnego), a dzięki temu:

 – użytkownik płaciłby opłatę równą wysokości zewnętrznych kosztów 
społecznych;

 – możliwe byłoby efektywne wykorzystanie infrastruktury oraz powstanie 
skutecznego systemu finansowania jej rozwoju;

 – w uczciwy społecznie i efektywny ekonomicznie sposób traktowani 
byliby użytkownicy i „nieużytkownicy” transportu;

 – stworzona zostałaby podstawa ekonometryczna i legislacyjna wiążąca 
ekonomicznie zakres wykorzystania wspólnych zasobów z wysokością 
społecznie uzasadnionej opłaty.

W zapisach strategii stwierdzono również, że stosowanie, jako bazy, krań-
cowych kosztów zmiennych może mieć swoje ograniczenia. Uznano również, 
iż z wielu przyczyn trudne jest precyzyjne oszacowanie niektórych kosztów, na 
przykład hałasu, czy też nieupodmiotowionych przez ubezpieczenia społeczne 
kosztów wypadków. Dlatego też przyjęto, że z pragmatycznego punktu widzenia 
w razie konieczności można przyjmować uproszczenie i stosować zasadę, iż koszty 
krańcowe trzeba kalkulować na poziomie średniej kosztów zmiennych. Należy 
ustanowić wspólną zasadę internalizacji opartą na społecznym koszcie krańcowym, 
dostrzega się jednak, iż zgodnie z bieżącym stanem wiedzy niemożliwe i nieuzasad-
nione byłoby tworzenie uniwersalnego mechanizmu dla wszystkich gałęzi transportu. 
Różnorodność kosztów zewnętrznych warunkuje czas i miejsce ich generowania. 
Ponadto poszczególne branże i gałęzie transportu różnią się specyfiką przewozów, 
technologiami, liczbą podmiotów na rynkach, zakresem ram prawnych i regulacji 
jakościowych. Dlatego też w strategii oprócz propozycji rozwiązań horyzontalnych 
umieszczono zapisy odnoszące się do poszczególnych gałęzi transportu.

W odniesieniu do transportu drogowego stwierdza się, że w Dyrektywie 
1999/62/EC, określanej często jako Dyrektywa-Eurowiniety I, umieszczono zapisy, 
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które w gruncie rzeczy uniemożliwiają uwzględnianie kosztów zewnętrznych przy 
obliczaniu kosztów za przejazd, ustanawiają jedynie kilka wyjątków. Dlatego też 
proponuje się dokonanie przeglądu Dyrektywy-Eurowiniety I i publikację nowej, 
bardziej kompleksowej i aktualnej dyrektywy.

W odniesieniu do transportu kolejowego Dyrektywa 2001/14/EC zezwala 
na internalizację kosztów zewnętrznych. Warunkiem, zgodnie z którym wolno 
pobierać związane z tym opłaty, jest jednak to, iż przyrost dochodów zarządcy 
infrastruktury może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy taki przyrost ma miejsce 
również w innych, konkurencyjnych rodzajach transportu. Dlatego też oczekuje 
się, iż znaczenie tej dyrektywy zyska na randze dopiero po wprowadzeniu zasad 
internalizacji w transporcie drogowym, zgodnie z oczekiwaniami odnoszącymi się 
do nowelizacji Dyrektywy-Eurowiniety I. Stwierdza się również, iż hałas nadal 
jest jednym z głównych problemów transportu kolejowego, dlatego też oczekuje 
się rozwiązań w zakresie tzw. pakietu kolejowego.

W części odnoszącej się do transportu powietrznego stwierdzono, iż zgodnie 
z wcześniejszym wnioskiem Komisji od 2011 lub 2012 roku transport powietrzny 
powinien zostać włączony do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji, tzw. European Trade System 22. Ponadto w styczniu 2004 roku Komisja 
zaproponowała stworzenie dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych, które mają 
obejmować szkody wywoływane w środowisku naturalnym. W strategii zapisano 
także, iż w przyszłości należy skupić się na emisjach innych gazów cieplarnianych.

Ze względu na bardzo znaczne problemy związane z wprowadzeniem mię-
dzynarodowego systemu kontroli emisji CO2 ze statków morskich, stwierdzono, 
iż należy podjąć kroki mające na celu aktywizację Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej (IMO), w kierunku opracowania programu i podjęcia aktywności pro-
wadzącej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku 
węgla na szczeblu międzynarodowym.

Kwestie transportu wodnego śródlądowego ujęte zostały jedynie w ogólnym 
kontekście. Stwierdzono, iż internalizacja w innych gałęziach transportu powinna 
być impulsem dla wspierania i rozwoju transportu intermodalnego.

W kwestiach wykorzystania środków pozyskiwanych z poboru opłat interna-
lizacyjnych w transporcie stwierdzono, iż aktualnie dochody z internalizacji należy 

22 Zgodnie z treścią Directive 2008/101/EC of the European Parliament of the Council of 19 
November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for 
greenhouse gas emission allowance trading within the Community transport lotniczy z początkiem 
2012 roku został faktycznie włączony do ETS. Szerzej na ten temat: The EU Aviation Emissions 
and Border Tax Adjustments; WCO Research Paper No 26, July 2012.
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rozpatrywać jedynie w odniesieniu do transportu drogowego. Przy czym, zgodnie 
z obowiązującym prawem, jeżeli dochody te nie są przeznaczane na wydatki 
związane z transportem, każde państwo członkowskie może wydatkować je według 
własnego uznania. Komisja stwierdza, iż dochody generowane przez internalizację 
kosztów zewnętrznych transportu powinny być przeznaczane na transport. Wybrane 
zastosowania powinny prowadzić do maksymalnego zwiększania korzyści społecz-
nych netto, w szczególności poprzez przeznaczanie ich w kierunkach umożliwia-
jących zmniejszanie wolumenu generowanych kosztów zewnętrznych transportu. 
Ponadto wydatkowanie środków na działania związane z rozwojem transportu 
zrównoważonego, w szczególności poprzez innowacje, inwestycje infrastrukturalne 
przyjazne dla środowiska, rozwój transportu publicznego oraz badania naukowe.

Komisja podkreśliła również konieczność prowadzenia intensywnych działań 
badawczych i naukowych. Na zakończenie podkreślenia wymaga jeden niezwykle 
istotny fakt. Dokument zatytułowany został Strategia na rzecz wdrożenia inter-
nalizacji kosztów zewnętrznych, nie odpowiada jednak warunkom opracowania 
strategicznego. Nie określono w nim celów wdrożenia strategii, nie zawiera infor-
macji o narzędziach, konkretnych działaniach, jakie powinny czy miałyby być 
wprowadzone w celu osiągnięcia założonych celów, nie sformułowano, jakie kon-
kretne działania zostaną podjęte na szczeblu Wspólnoty, ani też do jakich miałyby 
być zobowiązane poszczególne państwa członkowskie, dokument jako strategia 
nie ma odniesienia do konkretnych ram czasowych w zakresie: określenia celów, 
tworzenia narzędzi, implementacji narzędzi, czasu potrzebnego na osiągnięcie 
celów oraz oceny skuteczności i adekwatności zastosowanych narzędzi.

W efekcie przedstawionych działań i prac naukowych oraz w dalszej kolej-
ności konsultacji społecznych, w roku 2008 do Parlamentu Europejskiego złożony 
został komunikat, w którym ujęto nową strategię, model ustalania wysokości 
kosztów zewnętrznych transportu oraz ich internalizacji. Był to komunikat nr 435 
z 2008 roku  Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych 23. 
W następstwie, w tym samym roku (2008), Komisja przedstawiła propozycję 
Dyrektywy 24 zmieniającej Dyrektywę 1999/62/WE w sprawie opłat za użytko-
wanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 25 (określaną jako 
Dyrektywa-Eurowiniety II).

23 COM (2008) 435; Strategy for the internalisation of external costs.
24 COM(2008)/436 (final version); Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of 

heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures; Brussels 08/07/2008.
25 Dyrektywa 1999/62/WE, op.cit.
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W roku 2009 opublikowane zostały dwa dokumenty dotyczące zasad obowiąz-
kowego ograniczania emisji CO2 i homologacji produkowanych i sprzedawanych 
w Unii Europejskiej lekkich pojazdów silnikowych (pojazdów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych). Pierwszym z nich było Rozporządzenie 443/2009 z dnia 
23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych 
w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji 
CO2 z lekkich pojazdów samochodowych 26. Drugim z nich było Rozporządzenie 
COM/2009/593 określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów 
dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia 
poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych 27.

W dokumencie stanowiącym nowe wymogi odnośnie do emisji CO2 z nowych 
samochodów osobowych stwierdzono, iż dla osiągnięcia zamierzonych celów 
konieczne jest podjęcie działań zintegrowanych. Celem ogólnounijnym powinna 
być graniczna emisja CO2 na poziomie 120g/km dla pojazdów osobowych 
i 175g/1km dla lekkich pojazdów dostawczych, osiągnięte powinno być to roku 
2012. Zmiany w zakresie rozwiązań technicznych, możliwych do wprowadzenia 
w jednostkach napędowych, powinny pozwolić na redukcję do poziomu 130g/
km. Dodatkowa redukcja co najmniej o dalsze 10g/km powinna być osiągnięta 
dzięki innym działaniom, wśród których za najważniejsze uznaje się stosowanie 
biopaliw. Zgodnie z art. 13 ust. 5 rozporządzenia stwierdzono, iż począwszy od 
2020 r. limit średniego poziomu emisji dla nowego parku samochodowego powi-
nien wynosić 95g CO2/km. Jednym z celów rozporządzenia było stworzenie 
zachęt dla przemysłu motoryzacyjnego do badań, rozwoju nowych technologii 
i innowacji ekologicznych.

Przyszłość – biała Księga Transportu 2011

W marcu 2011 roku Komisja Europejska przyjęła kolejną Białą Księgę odno-
szącą się do polityki transportowej. Tytuł jej brzmi Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego 

26 Regulation (EC) No 443/2009 setting emission performance standards for new passenger cars 
as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles; 
Brussels, 23.04.2009.

27 COM(2009) 593 final; Proposal for a regulation Setting emission performance standards for new 
light commercial vehicles as part of the Community’s integrated approach to reduce CO2 emissions 
from light-duty vehicles; Brussels, 28.10.2009.
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i zasobooszczędnego systemu transportowego 28. Fundamentem zapisów zawartych 
w dokumencie jest założenie, iż rozwój transportu jest konieczny i nieunikniony, 
jednak musi być realizowany w sposób bardziej efektywny ekonomicznie, społecz-
nie i mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Wskazane zostały w nim główne 
wady funkcjonującego obecnie systemu transportu oraz nakreślone możliwości 
oraz szkic kompleksowych rozwiązań i działań, jakie powinny zostać podjęte 
celem zniwelowania negatywnego oddziaływania we wskazanych punktach new-
ralgicznych. Poprawa sytuacji wynikającej z występowania efektów zewnętrznych 
musi obejmować ograniczania oddziaływania czynników niekorzystnych (tzw. 
działania u źródeł), oraz dotyczyć ograniczania i rekompensowania ich efektów, 
między innymi poprzez internalizowanie kosztów zewnętrznych. Treść dokumentu 
odnosi się do dobrze rozpoznanych przez naukę i powszechnie akceptowanych 
głównych generatorów kosztów zewnętrznych. Wśród nich za główne uznawane są: 
zanieczyszczenie powietrza, hałas, wibracje, a także koszty kongestii i wypadków 
transportowych.

Komisja Europejska zwróciła szczególna uwagę na konieczność radykalnego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska powinna ograniczyć 
ich emisję o 80–95% w porównaniu z rokiem 1990. Komisja stwierdziła jedno-
cześnie, iż ograniczenie rzędu 60% jest realne i konieczne do roku 2050. Sytuacja 
jest krytyczna, gdyż mimo innowacji technicznych nadal 96% potrzeb paliwowych 
pokrywane jest ze spalania produktów ropy naftowej.

Generatorem negatywnych efektów zewnętrznych jest również kongestia. 
Dlatego też kształtowanie transportu, tak aby był bardziej efektywny i ekologiczny, 
musi odbywać się poprzez odpowiednie rozwijanie i optymalne wykorzystanie 
potencjału infrastruktury. Remedium powinno być kształtowanie opłat infrastruk-
turalnych oraz systemów finansowania jej rozbudowy. Lepsze wykorzystanie 
infrastruktury musi być oparte na nowoczesnych systemach ITS – inteligent 
Transport Systems oraz elektronicznych: platforma wymiany informacji, rynkach 
frachtowych, systemach rezerwacji w przewozach pasażerskich. Dostrzega się 
również, iż nawet połączenie działań w zakresie efektywności energetycznej 
taboru wszystkich gałęzi transportu oraz lepszego wykorzystania infrastruktury 
nie pozwoli na uzyskanie pełni oczekiwanych rezultatów. Szansy lepszego wyko-
rzystania posiadanego potencjału transportowego upatruje się w optymalizacji 
działań w zakresie kształtowania multimodalnych łańcuchów transportowych. 

28 COM(2011) 144 final; Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive 
and resource efficient transport system; Brussels 2011.
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W tym poprzez: używanie transportu dalekobieżnego, rozwijanie i używanie 
transportu intermodalnego, konsolidację ładunków i pasażerów w przewozach 
na duże odległości.

Szczególnie silny nacisk położony został na kwestię transportu samochodo-
wego, głównie w kontekście kształtowania podziału przewożonej masy ładunkowej 
w relacjach przewozowych pomiędzy różne gałęzie transportu oraz współpracy 
transportu samochodowego w zintegrowanych łańcuchach transportowych. 
Transport drogowy powinien być wykorzystywany jako dowozowo-odwozowy, 
na ostatnich, najkrótszych odcinkach przewozów zintegrowanych. Już dzisiaj 
oblicza się, iż ponad 50% wszystkich przewozów drogowych realizowanych jest 
na odległości do 50 km, natomiast 75% – do 150 km. Dlatego też zaznacza się 
rangę działań mających na celu tworzenie punktowej infrastruktury transportowej 
umożliwiającej łatwe przechodzenie ładunków i pasażerów z gałęzi transportu 
dalekobieżnego (kolejowego i wodnego) na transport dostawczy (samochodowy). 
Umożliwiłoby to wprowadzanie pojazdów mniejszych, lżejszych i bardziej wyspe-
cjalizowanych, co pozwoliłoby wykorzystywać niskoemisyjne pojazdy o silnikach 
elektrycznych, wodorowych i hybrydowych. W związku z tak nakreślonymi celami 
ogólnymi do roku 2030 możliwe będzie zmniejszenie o połowę liczby samochodów 
o napędzie konwencjonalnym, a w przewozach miejskich całkowita ich eliminacja 
nastąpi do roku 2050. Przyjmuje się, iż logistyka miejska do roku 2030 powinna 
być całkowicie wolna od emisji CO2. W odniesieniu do transportu samochodowego, 
towarowego, realizowanego na odległości większe niż 300 km, do 2030 roku 30% 
tego transportu należy przenieść na inne gałęzie transportu (wodny i kolejowy), 
a do roku 2050 ponad 50%. Jednocześnie do roku 2030 powinna zostać trzykrotnie 
zwiększona liczba linii szybkich europejskich połączeń kolejowych. W roku 2050 
większość transportu pasażerskiego na średnich i dalekich odległościach będzie 
mogła odbywać się koleją.

W Białej Księdze działania odnoszące się do internalizacji kosztów transportu 
podzielono na dwa etapy. Wśród działań założonych w etapie pierwszym (do 2016 
roku) należy wymienić:

 – przeprowadzenie restrukturyzacji systemów opłat i podatków transporto-
wych w taki sposób, aby były podstawą dla kształtowania konkurencyjności 
transportu i całej gospodarki Unii;

 – obciążenie opłatami poszczególnych gałęzi i całego sektora powinno 
uwzględniać całkowite koszty transportu wyrażone w kosztach infra-
struktury i kosztach zewnętrznych;
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 – dokonanie przeglądu opodatkowania paliw silnikowych z uwzględnieniem 
wszystkich gałęzi jednoznacznej identyfikacji składnika energetycznego 
i kosztów emisji CO2;

 – przygotowanie kompleksowych zaleceń odnoszących się do stosowania 
opłat internalizacyjnych w transporcie drogowym, które obejmowałyby 
koszty zewnętrzne zatorów, emisji CO2, zanieczyszczenia lokalnego, hałasu 
i wypadków;

 – wprowadzenie kompleksowego systemu opłat dla pojazdów ciężarowych 
związanych ze stopniem użytkowania infrastruktury obejmujących opłatę 
amortyzacyjną oraz za koszty hałasu i zanieczyszczenia lokalnego (zastą-
piłyby one całkowicie opłaty pobierane obecnie);

 – wprowadzenie zachęt dla krajów, które podjęłyby się otworzenia projektów 
pilotażowych;

 – podjęcie działań internalizacyjnych wobec wszystkich rodzajów trans-
portu, zgodnie ze wspólnymi zasadami, jednak w sposób odpowiadający 
specyfice poszczególnych gałęzi;

 – ukształtowanie ram systemowych i prawnych pozwalających na określenie 
sposobów efektywnego wykorzystania środków uzyskiwanych z opłat;

 – ocenę systemów podatkowych, w tym opodatkowania transportu, opodat-
kowania pojazdów, opłat ekologicznych, podatków od wartości dodanej 
w odniesieniu do: samochodów osobowych, pojazdów służbowych oraz 
pojazdów ekologicznych;

W drugim etapie (lata 2016–2020) zakłada się podjęcie dalszych działań, 
bazujących na efektach osiągniętych w etapie pierwszym, w tym:

 – osiągnięcie pełnej internalizacji dla transportu drogowego i kolejowego;
 – wprowadzenie zasad internalizacji kosztów zewnętrznych lokalnego zanie-

czyszczenia środowiska społecznego i naturalnego oraz hałasu w portach 
morskich i lotniczych;

 – wprowadzenie opłat internalizacyjnych związanych z zanieczyszczeniem 
powietrza generowanym w trakcie przewozów morskich;

 – analiza zasad pobierania opłat internalizacyjnych na szlakach wodnych 
śródlądowych;

 – badania nad metodami i narzędziami dla dalszej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.
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Zakończenie

Działania Unii Europejskiej odnoszące się do kosztów zewnętrznych trans-
portu prowadzone są już od kilkudziesięciu lat. Początkowo nie były one trak-
towane kompleksowo oraz jako odrębna strategia „polityki”, obejmowały one 
głównie legislację kierunkowaną na ich ograniczanie lub niwelowanie negatyw-
nych ich skutków. Momentem zwrotnym był rok 1995 i publikacja Zielonej Księgi 
Transportu. Wtedy to zrodzone zostały zaczątki spójnej wizji internalizacji wszyst-
kich kosztów zewnętrznych, generowanych przez wszystkie gałęzie transportu.

Obecnie w działaniach Unii Europejskiej pod nazwą internalizacji ujmuje się 
wszelkie działania prowadzące do ograniczania kosztów zewnętrznych transportu, 
ograniczania ich negatywnego wpływu oraz właściwej internalizacji. Mimo to do 
dnia dzisiejszego działania legislacyjne dotyczą tylko niektórych rodzajów kosztów 
i są prowadzone odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu. Dlatego też nie 
można powiedzieć, aby były to działania spójne, nie odpowiada to warunkom 
osiągania zrównoważonego rozwoju i podnoszenia międzygałęziowej efektywności 
ekonomicznej transportu.

W ostatnich latach sformułowane zostały trzy bardzo ważne dokumenty: 
Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych z 2008 roku; 
Biała Księga Transportu 2011; oraz Dyrektywa-Eurowiniety II – odnosząca się 
do transportu drogowego. Z ich treści można wnioskować o przyszłości kierun-
ków polityki, jaka będzie prowadzona w tym zakresie. Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż co prawda internalizacja kosztów transportu drogowego jest traktowana 
jako wzorzec dla innych gałęzi transportu, jednak Dyrektywa-Eurowiniety II ma 
swoje bardzo znaczące wady, a i samo niewspółmiernie do innych gałęzi trans-
portu restrykcyjne traktowanie transportu drogowego jest znacząco błędne. Dwa 
pozostałe dokumenty ukazują cele, jakie miałyby być osiągnięte, nie wskazują 
natomiast narzędzi oraz perspektywy czasowej działań, jakie miałyby być podjęte 
celem realizacji celów. Fakt ten dyskredytuje te dokumenty. Nadal żadne z działań 
nie odnosi się do potężnych i bardzo znaczących kosztów degradacji środowiska 
naturalnego oraz utraty wartości gruntów związanych z tworzeniem i eksploatacją 
infrastruktury.

Na zakończenie należy stwierdzić, iż prowadzona polityka i prace legislacyjne 
dotyczące kosztów zewnętrznych transportu oparte są na badaniach naukowych 
dotyczących: identyfikacji, estymacji i stosowania poszczególnych rodzajów narzę-
dzi internalizacji. Brakuje natomiast, i jest to mocno podkreślane w dokumentach 
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unijnych, opracowań teoretycznych dotyczących efektów internalizacji. Istnieje 
nagląca konieczność prowadzenia badań naukowych w tym kierunku.
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Streszczenie

Działania legislacyjne Unii Europejskiej odnoszące się do kwestii kosztów 
zewnętrznych transportu zapoczątkowane zostały już we wczesnych latach 70. We 
wstępnej fazie nie były to działania kompleksowe i spójne, odnosiły się wyłącznie 
do kwestii czystości spalin oraz hałasu. Nie miały one również charakteru działań 
internalizacyjnych, a ich zadaniem było ograniczanie skali i negatywnych efektów. 
Od roku 1995, tj. publikacji Zielonej Księgi Transportu, odnoszącej się do opłat 
transportowych, można mówić o rozpoczęciu procesu kompleksowej identyfikacji 
problemu i kształtowania polityki internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. 
Aktualnie o jej przyszłym kształcie można wnioskować z dokumentów opubli-
kowanych pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Były to: Komunikat nr 435 
z 2008 roku Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych 29; 
Komunikat Komisji ekologiczny transport 30; Propozycja Dyrektywy 31 zmienia-
jącej Dyrektywę 1999/62/WE w sprawie opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 32 oraz przede wszystkim Biała Księga 
polityki transportowej z 2011 roku Plan utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportowego 33.

29 COM (2008) 435; Strategy for the internalisation of external costs.
30 COM (2008) 433 (final version); Greening Transport; Brussels 08.07.2008.
31 COM(2008)/436 (final version); Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of 

heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures; Brussels 08.07.2008.
32 Dyrektywa 1999/62/WE, op.cit.
33 COM(2011) 144 final; Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive 

and resource efficient transport system; Brussels 2011.
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ShaPing the viSion of internaliSation of external coStS 
IN tRANSpoRt IN euRopeAN uNIoN polIcy

Summary

EU legislative activity relating to the external costs of transport have already been 
initiated at the beginning of the 70s. In the initial phase it was not complex and coherent 
action. It related only to the emission of gases and noise. The activities had not the charter 
of internalisation, and their task was to limit the scale and negative effects. Since 1995, the 
publication of the Green Paper relating to the transport infrastructure prices. We can talk 
about the start of problem identification and complex process of internalisation policy of 
transport external costs. Currently the future policy and actions can be interpreted from 
the documents published at the end of the first decade of the century. These were: COM 
(2008) 435; Strategy for the internalization of external costs, Communication from the 
Commission Greening Transport; Proposal for Directive amending Directive 1999/62/
EC Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain 
infrastructures; White Paper on Transport Policy of 2011: Roadmap to a Single European 
Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

Translated by Sławomir Droździecki
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OcENA mEchANIZmóW REgUlAcJI SYSTEmU 
TRANSPORTOWEgO UE W ASPEKcIE WYmOgóW bUdOWY 
WSPólNEJ EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI TRANSPORTU

Wstęp

Wspólna (jednolita) europejska przestrzeń transportu (WEPT, ang. seta) jest 
na obecnym etapie jej tworzenia jedynie ogólnie określoną, docelową wizją roz-
woju jednolitego systemu transportowego UE 1. Jest to koncepcja ze sfery polityki 
transportowej i gospodarczej tego ugrupowania, zakładająca konieczność budowy 
pełnej spójności systemów transportowych krajów członkowskich w wymiarze 
ekonomicznym i technicznym, a także prawno-regulacyjnym i przestrzennym. 
Koncepcja ta stwarza zatem przesłanki do budowy ładu transportowego Europy, 
opartego na zintegrowanych według ww. kryteriów systemach transportowych 
poszczególnych krajów.

Ten nowy zintegrowany europejski system transportowy, wyznaczający ramy 
przestrzenne WEPT, funkcjonować powinien według zasad zrównoważonego 
rozwoju, tzn. w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska naturalnego, zapew-
niając jednocześnie optymalizację wykorzystania zasobów. Oznacza to, że system 

1 roadmap to a Single european Transport area – Towards a competitive and resource efficient 
transport system, White Paper. EC. COM(2011)144 final, Brussels, 28.03.2011, s. 5–7.
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ten musi: podlegać jednolitym standardom regulacji, a w tym reżimowi regulacji 
publicznej, oraz posiadać względnie jednolity w kategoriach operacyjno-technicz-
nych poziom rozwoju sfery realnej sektora transportu (stan rozwoju podstawowych 
składników infrastruktury itp.). Osiągnięcie tego drugiego standardu, ze względu 
na skalę istniejących różnic, jest jednak trudno wykonalne w perspektywie naj-
bliższych 30 lat.

Podstawowym przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest cha-
rakterystyka i analiza obecnie funkcjonującego mechanizmu regulacji sektora 
transportu w UE oraz jego ocena w kategoriach zdolności i skuteczności realizacji 
celu, jakim jest budowa WEPT. Analiza ta koncentruje się przy tym nie tylko na 
aspektach stricte transportowych, tj. dotyczących systemu transportowego UE, ale 
również logistycznych, odnoszących się do europejskiego systemu logistycznego. 
To makrosystem logistyczny (europejski system logistyczny – ESL) wyznacza 
bowiem wielkość i strukturę zadań każdemu systemowi transportowemu w sferze 
przewozów rzeczy, określając tym samym stronę popytową rynku usług transpor-
towych oraz rynków usług im towarzyszących (spedycyjnych).

Celem opracowania jest określenie szans i możliwości, jakie tworzy sys-
tem regulacji w zakresie budowy WEPT, oraz wskazanie, jak powinien być on 
kształtowany, by wspierał realizację tej koncepcji w sposób sprawny i efektywny 
w kategoriach czasu i kosztów. Autor podejmuje próbę udowodnienia, iż taki 
optymalny (w tych kategoriach) system regulacji musi być oparty na odpowiedniej 
kompozycji narzędzi regulacyjnych ze sfery transportu i logistyki. Oznacza to, że 
zakresem oddziaływania obejmować on musi nie tylko sam system transportowy 
(systemy krajów członkowskich), ale również system makrologistyczny.

charakterystyka mechanizmów regulacji systemów transportowych 
w UE

Działalność gospodarcza prowadzona w sferze realnej sektora transportu 
w UE zawsze była i jest przedmiotem regulacji. Wynika to nie tylko ze względu 
na potrzebę zapewnienia wymaganego poziomu spójności tego sektora w układzie 
wewnętrznym, co pozwala zachować konieczną harmonizację działalności jego 
poszczególnych podsystemów, ale także zewnętrznym, tj. w relacji z innymi syste-
mami gospodarczymi i rynkami. Regulacja obejmuje zazwyczaj różne płaszczyzny 
złożonej i wielofunkcyjnej działalności sektora transportu i podyktowana jest róż-
nymi względami, np. szeroko rozumianymi wymogami z zakresu bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska naturalnego, względami socjalnymi (stabilizacja rynku pracy), 
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ekonomicznymi (zapobieganie zniekształceniom konkurencji na niedojrzałych 
rynkach transportowych, eliminacji różnych niedopuszczalnych form pomocy 
publicznej i dyskryminacji podmiotów) oraz finansowymi i prawno-międzynaro-
dowymi. To sprawia, że system transportu – jego sfera realna, a więc tym samym 
wszystkie jego podsystemy – podlegają regulacji w dość szerokim zakresie.

Sektor transportu podlega oddziaływaniu różnych mechanizmów regulacyj-
nych. Jego sfera regulacyjna jest przy tym dość złożona i z reguły – mimo pewnych 
wspólnych standardów, a wiec systemowo przyjętych procedur i rozwiązań regula-
cyjno-porządkowych – w sposób zróżnicowany odnosi się do każdego z podsyste-
mów. Ponadto zmienia się ona dość dynamicznie w czasie i to niezależnie od zmian 
sfery realnej sektora transportu, który ze względu na długie cykle życia (budowy, 
eksploatacji i odnowy) składników infrastruktury technicznej podlega zazwyczaj 
powolnej, stopniowej ewolucji. Sfera regulacyjna zakresem swym obejmuje dwa 
zasadniczo różne podsystemy regulacyjne systemu transportowego z typowymi 
dla nich mechanizmami regulacji (rys. 1). Są to: podsystem regulacji centralnej, 
lub inaczej publicznej oraz podsystem regulacji autonomicznej, czyli rynkowej 2.

 Rys. 1. Sfera regulacyjna systemu transportu (sektora TSL) i jej struktura

Źródło: opracowanie własne.

Ten pierwszy ma charakter zewnętrzny względem sektora TSL, podczas 
gdy drugi zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, gdyż rynek transportowy 
w jego wymiarze realnym stanowi integralny element tego sektora. Działają 

2 A.S. Grzelakowski, rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt równoważonego rozwoju 
transportu i logistyki (cz. 1), „Logistyka” 2012, nr 2, s. 17.
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one równolegle, aczkolwiek często w dużej mierze od siebie niezależnie lub też 
w sposób nie w pełni z sobą skoordynowany. Każdy z tych podsystemów regula-
cyjnych, z właściwymi sobie mechanizmami oddziaływania na sferę realną oraz 
typowym dla nich zestawem narzędzi regulacyjnych, wpływa w różnym stopniu 
na efektywność funkcjonowania sektora transportu oraz jego poszczególnych 
podsystemów.

Podstawowym podsystemem regulacyjnym pozostaje podsystem rynkowy. 
Systemy transportowe krajów członkowskich UE działają bowiem w otoczeniu 
rynkowym, tak krajowym, jak i międzynarodowym, o różnym jednakże stopniu 
liberalizacji i/lub regulacji. Otoczenie rynkowe to nie tylko jednak rynek usług 
transportowych, stanowiący kompozycję różnego typu cząstkowych rynków trans-
portowych powiązanych z układem rynków właściwych dla pozostałych podsys-
temów sektora TSL, ale również rynki towarowe, rynki usług, rynki pieniężne 
oraz rynki pracy. Wszystkie one w mniejszym lub większym stopniu oddziałują 
na sferę realną sektora transportu, współkształtując realizowane tam procesy 
realne oraz jego relacje z otoczeniem. Jest sprawą oczywistą, że efektywność 
i skuteczność oddziaływania autonomicznego podsystemu regulacji na sferę realną 
sektora transportowego zależy od stopnia spójności mechanizmów poszczególnych 
rodzajów rynków, a ten z kolei określony jest poziomem liberalizacji każdego 
z nich. Im bardziej jest on wyrównany, tym większą skutecznością i efektywnością 
charakteryzuje się podsystem regulacji rynkowej, jako instrument kształtowania 
systemu transportowego i tym samym pośrednio sektora TSL, a jednocześnie 
sprawnie działające narzędzie jego optymalizacji, postrzeganej w kategoriach 
transportowo-logistycznych, tj. czasu i kosztów.

Rynek transportowy z typowym dla siebie mechanizmem regulacji sfery real-
nej sektora transportu, opartym na działaniu prawa popytu i podaży, nie jest jednak 
doskonałym instrumentem regulacyjnym. Wynika to z wielu powodów, wśród 
których wymienić należy przede wszystkim: 1) występowanie na wielu rynkach, 
bądź też ich segmentach, formy tzw. konkurencyjnego monopolu naturalnego lub 
oligopolu (duopolu), co zazwyczaj przejawia się w zniekształceniach konkurencji, 
2) braku nadal w pełni jeszcze rozwiniętych mechanizmów rynkowych, jako 
skutek długiego okresu działania w warunkach monopolu, co sprawia, że obecnie 
funkcjonujące rynki zaliczają się do tzw. rynków niedojrzałych, tj. takich, które 
nie zdołały wykreować w pełni rozwiniętego, konkurencyjnego i przejrzystego 
mechanizmu regulacji przy wykorzystaniu swobodnie kształtowanych przez ten 
mechanizm cen za usługi (infant markets).
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Przejawem utrzymujących się stanów „niedoskonałości i niedojrzałości” ryn-
ków transportowych jest: ich nadal niska transparentność, występowanie różnych 
instytucjonalnych i administracyjnych barier dostępu do rynku i zawodu przewoź-
nika, a w konsekwencji wykorzystywanie pozycji dominującej przez narodowych 
przewoźników, stosowanie cen nieuwzględniających pełnych społecznych kosztów 
prowadzenia działalności w transporcie (kosztów zewnętrznych), utrzymująca się 
fragmentaryzacja, a więc i izolacja niektórych segmentów rynku i w konsekwen-
cji brak naturalnego, rynkowego parcia w kierunku wzrostu interoperacyjności 
i komodalności w transporcie i w całym systemie transportowo-logistycznym. 
Ponadto mechanizm ten nie zapewnia, gdyż w istocie swej nie posiada dostatecznie 
silnej orientacji w tym kierunku, koniecznego bodźca do wprowadzania proinno-
wacyjnych rozwiązań w transporcie oraz wymaganych współcześnie wyższych 
standardów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska 
naturalnego.

Rynki transportowe funkcjonujące w tej formie na obecnym etapie prze-
budowy ich mechanizmu nie stwarzają zatem szans rozwoju zrównoważonego 
transportu i tym samym możliwości efektywnego wdrażania logistyki w transporcie 
oraz optymalizacji wykorzystania transportu – jego zasobów infrastrukturalnych 
i potencjału przewozowego w logistyce, tj. w ramach istniejących logistycznych 
łańcuchów i sieci dostaw 3. W konsekwencji tego rynki transportowe w UE w tym 
kształcie nie spełniają oczekiwań i wyzwań, jakie współcześnie stawia przed 
nimi gospodarka globalna, a także wymogów samej UE w zakresie konieczności 
kreowania wspólnej, jednolitej przestrzeni transportowej, zapewniającej sprawne 
i efektywne przepływy wszystkich strumieni w układzie logistycznych łańcuchów 
i sieci dostaw (SCM).

Wszystkie te niedostatki i mankamenty natury regulacyjno-koordynacyj-
nej, immanentnie tkwiące w podsystemie regulacji rynkowej sektora transportu, 
nabierają współcześnie – w warunkach dążenia do osiągnięcia zrównoważonej 
mobilności transportu i logistyki oraz budowy jednolitej europejskiej przestrzeni 
transportowej – szczególnego wymiaru, urastając wręcz do rangi słabości syste-
mowej tego mechanizmu regulacji. Dążenie do jej eliminacji lub przynajmniej 
znacznego ograniczenia stanowiło i nadal stanowi zasadniczy asumpt do inter-
wencji czynnika publicznego w sferę funkcjonowania rynku transportowego. 
Wszelkie zaś przedsięwzięcia regulacyjne podejmowane przez organy rządowe 

3 A.S. Grzelakowski, rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt zrównoważonego rozwoju 
transportu i logistyki (cz. 2), „Logistyka” 2012, nr 3, s. 48.
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lub ponadnarodowe (KE) w odniesieniu do sfery rynku transportowego, uzasadnia 
się głównie potrzebą dbałości o dobro i interes gospodarki UE oraz konsumentów 
usług sektora TSL, jak też koniecznością zapewnienia realizacji celów polityki 
transportowej zorientowanej na tworzenie WEPT.

Polityka transportowa UE jako narzędzie kształtowania WEPT

Podsystem regulacji publicznej (rys. 1), przedmiotem oddziaływania którego 
jest system transportowy, ma z założenia charakter interwencyjny i ukierunkowany 
jest na realizację celów makroekonomicznych w tej dziedzinie. Za jego pomocą 
dąży się do uzyskania ustalonych efektów transportowych, a więc pożądanych 
stanów sektora TSL, których nie można osiągnąć bezpośrednio w wyniku działania 
mechanizmu regulacji rynkowej.

Regulacja tego typu obejmuje więc swoim zakresem nie tylko sferę realną 
sektora transportu, ale również jego ułomny i niedoskonały mechanizm rynkowy, 
ukierunkowując go na realizację tak celów makroekonomicznych, jak i szerzej 
postrzeganych europejskich. Ma ona więc względem systemu transportowego 
charakter tak bezpośredni, jak i pośredni, czyli tzw. regulacji poprzez rynek. Ta 
forma regulacji realizowana jest obecnie w UE głównie za pomocą specjalnej sek-
torowej polityki transportowej, ale przy wsparciu także innych polityk sektorowych 
i horyzontalnych (polityki ekologicznej, konkurencji, spójności itp.). Zakresem 
swym obejmuje ona takie istotne zagadnienia, jak:

 – wspieranie rozwoju sieci infrastruktury transportu (głównie TEN-T) w jej 
relacjach z pozostałymi podsystemami przemysłów sieciowych, celem 
poprawy dostępności transportowej i wzrostu mobilności w skali UE, 
stymulowania procesów wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia stopnia 
spójności terytorialnej i przestrzennej Wspólnoty,

 – zapewnienie odpowiedniego stopnia dostosowania w aspekcie logistyczno-
-sieciowym sektora transportu w jego relacjach z sektorem spedycji i logi-
styki do wymaganych standardów interoperacyjności i komodalności, tak 
by wspierał i ułatwiał rozwój transportu intermodalnego oraz logistycznych 
łańcuchów dostaw i tym samym tworzył podstawy do zrównoważonego 
rozwoju transportu i logistyki,

 – tworzenie jednolitych zasad odpłatności użytkowników za korzystanie 
z sieci infrastruktury transportu z uwzględnieniem pełnej internalizacji 
kosztów zewnętrznych i poprzez to wspieranie budowy wspólnej euro-
pejskiej przestrzeni transportowej i logistycznej (seta),
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 – zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa w sferze przewozu 
osób i rzeczy (standardy its), a w tym bezpieczeństwa łańcuchów dostaw 
(supply chain security), jak również szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
ekologicznego i socjalnego w transporcie 4.

Polityka transportowa koncentrować się musi zatem i to praktycznie równo-
legle na dwu sferach: 1) rozwoju sektora transportu, a więc zasadniczo w sposób 
pośredni na kształtowaniu strony podażowej usług sieciowych tego sektora, oraz 
2) regulacji rynku transportowego. W tym drugim obszarze występuje ona w roli 
publicznego narzędzia wymuszającego oczekiwane z punktu widzenia ustalonych 
celów polityki transportowej korekty w sferze działania mechanizmu rynkowego, 
mające prowadzić do usprawnienia jego działania. Polityka transportowa w tym 
zakresie urasta do rangi instrumentu korygującego jego ułomności regulacyjne – 
głównie w sferze wzrostu racjonalności dokonywania wyboru operatora transpor-
towego za pomocą stosowanych narzędzi cenowych. W tym sensie ukierunkowana 
jest ona na zapewnienie większej przejrzystości rynku transportowego poprzez 
świadome oddziaływanie również na jego stronę popytową. Z założenia zatem 
celem polityki transportowej jest zmiana aktualnego rozkładu strumieni popytu 
na usługi transportowe – jego rozkładu w ujęciu gałęziowym i w rezultacie tego 
także zmiana obecnego modal split za pomocą dźwigni cenowej, tj. poprzez 
wprowadzenie nowego modelu cen opartych na pełnych społecznych kosztach 
produkcji usług (SMCP). Ceny te uwzględniać powinny więc koszty zewnętrzne 
produkcji usług, które obecnie w ramach obowiązującej formuły tzw. pośredniej, 
podatkowej internalizacji tych kosztów, tylko częściowo obciążają ich producentów. 
W głównej mierze ponosi je bowiem gospodarka i społeczeństwo.

Dążąc do budowy i wdrożenia w praktyce tak określonego nowego modelu 
cen za usługi transportowe, wskazujących załadowcom właściwe z makroekono-
micznego punktu widzenia kryteria wyboru drogi przewozu i środka transportu oraz 
stanowiących fundament budowy zrównoważonego transportu, który wiedzie do 
stworzenia zrębów WEPT, podjęto w ramach polityki transportowej UE działania 
o charakterze regulacyjnym dotyczące sfery rynku transportowego 5. Przejawiają 
się one na dwu płaszczyznach i wyrażają się głównie w postaci:

4 A.S. Grzelakowski, Transportation markets as the instruments Transportation Systems regulation 
and optimization. methodological aspects, in: contemporary Transportation Systems. Selected 
Theoretical and Practical Problems. The Development of Transportation Systems. monograph, 
Edited by: R. Janecki, G. Sierpiński, Politechnika Śląska, Gliwice 2010, s. 27–29.

5 Strategy for the internalization of external costs. COM(2008) 435 final, EC, Brussels 2008.
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 – budowy na bazie osiągniętego już pułapu otwartości (liberalizacji) ryn-
ków nowego modelu organizacji każdego rodzaju rynku transportowego, 
opartego na trójszczeblowej strukturze podmiotowo-funkcjonalnej, który 
sprowadza się do podmiotowego rozdzielenia sfery operatorskiej od sfery 
zarządzania infrastrukturą transportową, a tej z kolei od regulacyjnej; 
oznacza to, że zarządców sieci i/lub dostawców tzw. usług sieciowych 
formalnie rozdzielono od operatorów transportowo-logistycznych, tworząc 
tym samym dwa odrębne rodzaje rynków transportowych kontrolowanych 
przez regulatora (podmiot publiczny),

 – wprowadzania nowych zasad ustalania cen za usługi transportowe, opartych 
na bazie kosztów własnych (wewnętrznych) operatora, powiększonych 
o składnik kosztów zewnętrznych, odpowiadających skali uciążliwości, 
jakie jego działalność generuje dla otoczenia; ten ostatni, dodatkowy skład-
nik kosztów, jako wynik dokonanej internalizacji kosztów zewnętrznych, 
określony zostanie poziomem opłat, jakie ponosić będzie każdy użytkownik 
sieci (operator transportowy) w proporcji do intensywności swej aktyw-
ności transportowej w czasie, nabywając od zarządcy sieci infrastruktury 
konieczne usługi 6. 

Tak określone ceny za usługi transportowe, obejmujące pełne, rzeczywiste 
koszty społeczne – wewnętrzne i zewnętrzne ich produkcji, powinny być oparte 
na formule kosztów krańcowych. Oznacza to, że kształtowane muszą być one 
w zależności od rodzaju transportu na bazie krótko- (srmsc) lub długookresowych 
(lrmsc) kosztów krańcowych. Koncepcja wdrożenia nowego modelu cen pozwala 
zatem zrealizować w sektorze transportu UE słuszne postulaty i zasady, takie jak: 
1) równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, 2) zanieczysz-
czający płaci (polluter pays), która ma zastosowanie w odniesieniu do wymogu 
internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, 3) użytkownik płaci (user pays), 
która określa obowiązek odpłatności użytkownika za korzystanie z infrastruktury 
i stwarza możliwość jej finansowania z opłat uzyskanych z tego tytułu, 4) pełnego 
pokrycia kosztów (full costs recovery), nakazującą ustalanie cen za korzystanie 
z infrastruktury transportu na podstawie pełnych, społecznych kosztów krańcowych 
realnego jej użycia.

W ten sposób, stosując skuteczne i efektywne narzędzia ze sfery regu-
lacji publicznej, tj. arsenału polityki transportowej UE, dokonuje się poprzez 

6 A.S. Grzelakowski, internalization of external costs in the eu Transport Sector as an instrument 
of rationalization of the logistics Supply chains, „Logistics and Transport”, 2011, nr 2, s. 62–65.
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modyfikację działania mechanizmu cenowego rynku transportowego swoistej 
publicznej – euroekonomicznej racjonalizacji jego funkcjonowania. W rezultacie 
budowy zrównoważonego transportu w wymiarze europejskim następuje rów-
nież racjonalizacja sektora transportu. Tworzy się tym samym jednolity, oparty 
na wspólnym standardzie UE, model funkcjonowania systemu transportowego 
każdego kraju członkowskiego. Model ten oparty jest na tych samych zasadach 
regulacyjno-koordynacyjnych i regułach organizacji rynków transportowych, 
a także jednolicie działającym mechanizmie rynkowym, z jasno określonym 
cenowym układem preferencji wyboru operatora transportowego. W takich warun-
kach powinno to prowadzić wprost do budowy jednolitej europejskiej przestrzeni 
transportowej (WEPT), z możliwym jej oddziaływaniem obejmującym swym 
zakresem cały sektor TSL i jego otoczenie 7.

Nadal jednak otwarte pozostaje pytanie, czy działania te w obecnych warun-
kach funkcjonowania silnie zglobalizowanej gospodarki UE, zorientowanej jed-
noznacznie na optymalizację makrosystemów logistycznych poszczególnych 
krajów oraz racjonalizację europejskiego systemu logistycznego (els), a więc 
budowę europejskiej przestrzeni logistycznej, opartej na standardzie globalnym, 
są w pełni wystarczające, by wykreować WEPT w formule satysfakcjonującej 
zarówno użytkowników transportu, jak również sektor handlu i logistyki, tj. ope-
ratorów logistycznych łańcuchów i sieci dostaw operujących w skali globalnej. 
To oni tworzą bowiem współcześnie – poza rynkiem transportowym i polityką 
transportową, czyli tradycyjnie postrzeganymi subsystemami regulacji systemu 
transportowego, trzeci, niezależny w znacznym stopniu od nich, mechanizm 
regulacyjny sektora transportu. Ma on wymiar horyzontalny i wprowadza nowe, 
logistyczne kryteria optymalizacji tego układu – jego zasobów oraz procesów 
transportowych tam realizowanych.

makrosystem logistyczny i Scm w procesie budowy WEPT

Charakteryzując i analizując poszczególne podsystemy regulacji sfery realnej 
sektora transportu w aspekcie ich oddziaływania na tworzenie WEPT, wskazać 
należy również na rolę logistyki i SCM jako narzędzi i form efektywnego zarzą-
dzania procesami przepływu strumieni towarów, informacji i środków finansowych 

7 E. Ponthieu, Towards an integrated and coordinated sustainable logistics and transport policy 
for europe, European Economic and Social Committee (EESC). Conference proceedings. Rome, 
19 June 2008.
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w kompleksowo traktowanych procesach gospodarczych realizowanych w fazach 
zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i zwrotów. We wszystkich tych procesach 
i fazach kreowania wartości dla finalnych odbiorców produktów transport odgrywa 
istotne znaczenie. Warunkuje on bowiem w dużym stopniu sprawność i efektyw-
ność realizacji tych procesów, współkształtując zarazem poziom wartości dodanej, 
jaką generują poszczególne fazy gospodarowania w kompleksowo postrzeganym 
z logistycznego punktu widzenia łańcuchu wartości. Budowane współcześnie 
w oparciu o zasady logistyki, a więc zgodnie z koncepcją optymalizacji przepły-
wów towarowych w kategoriach czasu i kosztów, logistyczne łańcuchy i sieci 
dostaw z założenia więc kreują określone standardy racjonalności w sferze wyboru 
formy i środka transportu i tym samym wykorzystania istniejących zasobów mate-
rialnych sektora transportu. Mają one zatem eo ipso istotny, bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie rynków transportowych, na mechanizm wyborów dokonywanych 
przez podmioty rynkowe – w tym operatorów logistycznych i poprzez to także 
na kształtowanie jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej (WEPT).

Standardy racjonalności w takich pionowo zorganizowanych strukturach 
gospodarczych – powiązaniach firm z różnych sektorów działalności – określa 
logistyczny operator łańcucha lub sieci dostaw. Jako podmiot zarządzający takim 
układem pionowo zintegrowanych na bazie partnerstwa firm kształtuje on je jed-
nakże na innych zasadach niż te, które wynikają z działających mechanizmów 
regulacji autonomicznej i publicznej, tworzących podstawy racjonalności mikro- 
i makroekonomicznej w działalności transportowej. Operatorzy łańcuchów, a tym 
bardziej sieci dostaw, funkcjonując w systemie regulacji publicznej i rynkowej, 
tworzą bowiem trzeci, typowy dla charakteru swej działalności, logistyczny wymiar 
regulacji sektora transportu. W rezultacie tego wpisują go oni niejako w ten sposób 
w liczne układy mikro- i mezosystemów logistycznych, powiązanych z sobą siecią 
prostych i złożonych łańcuchów dostaw, tworzących w skali kraju makrosystem 
logistyczny (eurosystem w skali UE), obejmujący swym zakresem wszystkie 
punkty nadania i odbioru ładunków, a więc miejsca, gdzie powstaje popyt pier-
wotny na usługi transportowe.

Makrosystem logistyczny jest rozległą przestrzennie strukturą gospodarczą, 
obejmującą ośrodki produkcji i konsumpcji oraz miejsca nadania i odbioru masy 
towarowej (źródła generowania potoków masy i jej ujścia), w ramach której reali-
zowane są różnorodne przepływy rzeczowe obsługiwane w wymiarze fizycznym 
przez system transportowy. System ten, rozpatrywany w takim – logistyczno-

-sieciowym ujęciu – ułatwia zatem realizację zadań logistycznych określonych 
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przez operatorów łańcuchów i sieci dostaw, stanowiąc jednakże integralną część 
składową większej struktury, jaką jest makrosystem logistyczny (por. rys. 2).

 Rys. 2. System transportowy i jego miejsce w systemie logistycznym wraz z ich sferą 
regulacyjną

Źródło: opracowanie własne.

W takim ujęciu (rys. 2), typowym dla koncepcji opartej na formule: trans-
port w logistyce, system transportowy w swej formie funkcjonalno-przestrzennej 
i techniczno-produkcyjnej powinien być podporządkowany sprawnej i efektywnej 
realizacji zadań i procesów gospodarczych – produkcji, wymiany, konsumpcji 
i innych (np. zwrotów), wykonywanych w makrosystemie logistycznym. Oznacza 
to, że proces budowy WEPT musi być postrzegany w wymiarze logistycznym, czyli 
w skali makrosystemu logistycznego, a więc na szerszej płaszczyźnie niż ta, jaką 
tworzy system transportowy. System ten stanowi bowiem tylko bazę techniczno-

-ekonomiczną i wyznacza wymiar przestrzenny dla WEPT, która realnie będzie 
uwarunkowana tak skalą, jak i racjonalnością zadań transportowych, stawianych 
jej przez makrosystem logistyczny, stanowiący w istocie stroną popytową systemu 
transportowego.

Racjonalność zadań stawianych przed sektorem transportu, odnosząca się do 
wielkości i struktury popytu na usługi transportowe i im pochodne, określona cha-
rakterem i strukturą produkcyjno-wytwórczą oraz przestrzenną makrosystemu logi-
stycznego, będzie zatem podstawowym czynnikiem determinującym możliwości 



andrzej S. grzelakowski82

tworzenia i efektywnego funkcjonowania WEPT i to nie tylko w kategoriach 
racjonalności transportowej, ale również przypisanych standardowi sprawności 
i elastyczności stricte logistycznej. Oznacza to, że ocena efektywności funkcjo-
nowania WEPT, oparta na kryterium logistycznej racjonalności realizacji zadań 
stawianych przed tym sektorem, powinna być mierzona w oparciu o kryterium 
kosztów logistycznych, a nie tylko transportowych 8. Rozwiązania logistyczne 
stosowane przez operatorów łańcuchów i sieci dostaw – ich decyzje regulacyjne 
oparte na optymalizacji SCM – wpływają bowiem bezpośrednio na prawidłowe 
z punktu widzenia wymogu minimalizacji kosztów logistycznych rozmieszczenie 
strumieni ruchu towarowego – rozdział zadań przewozowych w ramach systemu 
transportowego, ułatwiając tym samym budowę opartego na kryteriach logistycz-
nych WEPT.

Zakończenie

Aktualnie stosowane tradycyjne mechanizmy regulacji systemu transportu 
w UE, nawet w formule zmodyfikowanej i dostosowanej do wymogów sektora TSL, 
nie zapewnią możliwości budowy sprawnej i efektywnej WEPT. Dużą rolę w tym 
zakresie ma jednak do spełnienia europejska polityka transportowa oraz oparty 
na kryteriach logistycznych mechanizm regulacji makrosystemu logistycznego 
(eurosystemu logistycznego). Zadania polityki transportowej UE sprowadzają się 
w tej dziedzinie do wspomagania:

 – rynku transportowego w realizacji jego funkcji dystrybucyjno-alokacyj-
nych w oparciu o nowy mechanizm cenowy, bazujący na pełnych społecz-
nych kosztach produkcji usług oraz

 – rozwoju logistycznych łańcuchów i sieci dostaw, tworzących podstawy 
ładu transportowego w makrosystemie logistycznym i europejskim sys-
temie logistycznym.

Rozwój logistycznych koncepcji zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw 
(SCM) funkcjonującymi w ramach makrosystemu logistycznego, tworząc nowe 
podstawy racjonalności w układzie sektora transportu, oparte na minimalizacji 
społecznych kosztów logistycznych, sprzyja i wspiera budowę WEPT. Ten trzeci 
zatem, logistyczny wymiar regulacji wykorzystywanej w skali makrosystemu logi-
stycznego, wiąże się więc silnie z koniecznością rozwoju logistyki w transporcie, 

8 S. Chopra, P. Meindl, Supply chain management; Strategy, Planning, and operation, Fourth 
Edition, Pearson, New Jersey 2010, s. 49.
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która następnie powinna wspierać koncepcje efektywnego wykorzystania trans-
portu w logistyce. W związku z tym, przypisując polityce transportowej podsta-
wową rolę w zakresie budowy zrębów WEPT, należy podejmować działania na 
rzecz jej przeorientowania w kierunku tworzenia nie tylko ładu transportowego, 
ale przede wszystkim logistycznego. Oznacza to, że powinna ona, szczególnie 
współcześnie, nie tylko koncentrować się na celach i zadaniach odnoszących się 
do systemu transportu, lecz również makrosystemu logistycznego UE, w ramach 
którego ten system funkcjonuje. Polityka transportowa UE realizując swoje cele 
w tym obszarze, powinna zatem kreować ład transportowy w makrosystemie logi-
stycznym, dążąc do wdrażania jednolitych standardów i wymogów odnoszących 
się tak do systemu transportu, jak i makrosystemu logistycznego.
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Streszczenie

Wspólna europejska przestrzeń transportu (WEPT, ang. ceta) jest obecnie tylko 
pewną docelową wizją rozwoju jednolitego systemu transportowego UE. Jest to koncepcja 
ze sfery polityki transportowej i gospodarczej tego ugrupowania, zakładająca konieczność 
budowy pełnej spójności systemów transportowych krajów członkowskich w wymiarze 
ekonomicznym i technicznym, a także prawno-regulacyjnym i terytorialnym. Koncepcja 
ta stwarza zatem przesłanki do budowy ładu transportowego Europy, opartego na zinte-
growanych według ww. kryteriów systemach transportowych poszczególnych krajów. 

Ten nowy, zintegrowany europejski system transportowy, wyznaczający ramy prze-
strzenne WEPT, funkcjonować powinien według zasad zrównoważonego rozwoju, tzn.  
w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska naturalnego, zapewniając jednocześnie 
optymalizację wykorzystania zasobów. Oznacza to, że system ten musi: 1) podlegać 
jednolitym standardom regulacji, a w tym reżimowi regulacji publicznej oraz 2) posiadać 
względnie jednolity w kategoriach operacyjno-technicznych poziom rozwoju sfery realnej 
sektora transportu (stan rozwoju podstawowych składników infrastruktury itp.). Osiągnię-
cie tego drugiego standardu, ze względu na skalę istniejących różnic, jest jednak trudno 
wykonalne w perspektywie najbliższych 30 lat.

Przedmiotem zainteresowania autora jest analiza obecnie funkcjonującego mecha-
nizmu regulacji sektora transportu w UE oraz jego ocena w kategoriach zdolności i sku-
teczności realizacji celu, jakim jest budowa WEPT. Analiza ta koncentruje się przy tym 
nie tylko na aspektach stricte transportowych, tj. dotyczących systemu transportowego 
UE, ale również logistycznych, odnoszących się do europejskiego systemu logistycznego. 
Oznacza to, iż wymogi logistyki, a w tym standardy logistycznego zarządzania łańcuchami 
i sieciami dostaw, wchodzą także w zakres badań. 

Celem opracowania jest określenie szans i możliwości, jakie tworzy system regu-
lacji w zakresie budowy WEPT oraz wskazanie, jak powinien być on kształtowany, by 
wspierał realizację tej koncepcji w sposób sprawny i efektywny w kategoriach czasu  
i kosztów. Autor podejmuje próbę udowodnienia, że taki optymalny w tych kategoriach 
system regulacji musi być oparty na odpowiedniej kompozycji narzędzi regulacyjnych 
ze sfery transportu i logistyki.
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evaluation of the eu tranSPort SyStem regulatory 
mechaniSmS with reSPect to requirementS of the Single 

euRopeAN tRANSpoRt AReA’S foRMAtIoN

Summary

Single (Common) European Transport Area (seta) is currently regarded as a long-
term policy objective, aiming at creating full cohesion of the all member states’ transport 
systems in economic, technical, legal and territorial terms. Such concept which has founded 
political and regulatory grounds for creating an European transport order, ought to be run 
under the sustainable development regime and needs to tend to the optimal use of resources. 
It means, that such system has to: 1/ come under single regulatory standards which refers to 
the public regulatory regime and 2/ reach in technical and operational terms comparatively 
homogeneous and fully cohesive transport real sphere development level.

The main subject author has been interested in, is to analyze the currently functioning 
EU transport sector’s regulatory mechanism and to evaluate it in terms of its ability and 
effectiveness to meet the goal of SETA founding. Such analysis is focused not only on 
the strictly transport aspects, i.e. referring directly to the EU transport system but to the 
logistics oriented ones as well, especially with regard to the European logistics system. 
Therefore, the logistics requirements, predominantly concerning supply chains and net-
works logistics management, have been provided into consideration as well. The author 
has identified and qualified the main chances and possibilities which existing regulatory 
systems provide with respect to SETA accomplishment as well as indicating how they 
should be created to bolster SETA efficient realization in terms of time and costs. The 
author has tried to prove his point, that such regulatory systems (three altogether) need 
to include a proper composition of transport and logistics regulatory instruments oriented 
on logistics costs minimizing.

Translated by andrzej grzelakowski
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Wstęp

Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obser-
wowany w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. 
Ich ograniczoność przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jed-
nym z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Idea zrówno-
ważonego rozwoju przejawia się w dążeniu do zachowania równowagi między 
sferą gospodarczą, społeczną i przyrodniczą. Osiągnięcie wymiernych korzyści 
wymaga realizacji celów zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej, 
krajowej, regionalnej i lokalnej we wszystkich sektorach gospodarki. Podejmowane 
działania powinny minimalizować wyrządzone już szkody w środowisku oraz 
przeciwdziałać powstawaniu nowych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych 
problemów idei zrównoważonego rozwoju w świetle współczesnych przemian 
społeczno-gospodarczych.

cele zrównoważonego rozwoju

Od zawsze działalność człowieka była, i jest nadal, nastawiona na zaspo-
kajanie swoich potrzeb. W pierwszej kolejności, według hierarchii potrzeb 
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 H. Maslowa 1, należy zaspokoić potrzeby podstawowe (fizjologiczne i bezpieczeń-
stwa). Spełnienie tych potrzeb umożliwia przejście na wyższy szczebel hierarchii 
i dążenie do poprawy swojego bytu poprzez zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu 
(przynależności, uznania i samorealizacji).

Aspiracje jednostki do poprawy swojego bytu były i są źródłem dobrobytu 
jednostki i państwa 2. Dobrobyt jednostki i bogactwo państwa zależy od stop-
nia zaspokojenia wszystkich potrzeb. Im lepszy dostęp do odpowiedniej ilości 
i jakości zasobów przyrody 3 (w tym przede wszystkim: ziemi, wody, powie-
trza) tym wyższy poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb i możliwość 
dalszego rozwoju społeczeństwa. Dostęp do zasobów: pracy, kapitału, surow-
ców naturalnych oraz odpowiednio wysokiego poziomu technologii umożliwia 
zaspokojenie potrzeb wyższego szczebla na odpowiednim poziomie. Dążenie 
społeczeństwa do zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu wpływa na wielkość 
konsumpcji i produkcji danego kraju, a tym samym przyczynia się do wzrostu 4 
i rozwoju ekonomicznego 5.

Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego ewoluowała w czasie na skutek 
zmian społeczno-gospodarczych. Do połowy XVIII w. za podstawowe czyn-
niki kształtujące wzrost gospodarczy uważano zasoby naturalne i pracę fizyczną. 
W wyniku rewolucji przemysłowej i przemian gospodarczo-społecznych, które 
miały miejsce na przestrzeni XVIII i XIX w. nastąpiło przejście od manufaktury 
do produkcji przemysłowej. Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego został 
wówczas kapitał rzeczowy. Rozwój i powszechność stosowania najnowszych 
osiągnięć techniki i technologii w XX w. przyczyniły się do wzrostu znaczenia 
kapitału ludzkiego. Wiek XXI charakteryzuje się wysokim stopniem specjalizacji, 
zmniejszeniem znaczenia pracy fizycznej, a nawet wyposażenia kapitałowego. 

1 J. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 15.

2 A. Smith, badania nad naturą i przyczynami bogactw narodów, t. I, PWN, Warszawa 1954, s. 434.
3 Zasoby przyrody to zbiór zasobów naturalnych (bogactwa mineralne, gleba, woda, powietrze, 

zasoby roślinne i zwierzęce) i sił przyrody (energia wnętrza Ziemi, energia słoneczna, energia kine-
tyczna wód i wiatru, energia molekularna). K. Górka, B. Poskrobko, ekonomika ochrony środowiska, 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 24.

4 Wzrost gospodarczy to proces rozszerzania zdolności produkcyjnych danego kraju, termin ten dotyczy 
mierzalnych, ilościowych elementów gospodarki, utożsamiany jest ze wzrostem produkcji, konsumpcji 
czy inwestycji; podstawowym miernikiem wzrostu gospodarczego jest realny produkt krajowy brutto 
per capita (PKB) definiowany jako przyrost realnego PKB z okresu na okres. D. Begg, S. Fisher, 
R. Dornbusch, ekonomia, makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997, s. 18.

5 Rozwój ekonomiczny to proces jakościowych i strukturalnych zmian zachodzących w gospodarce 
oraz innych sferach życia społecznego. ekonomia od a do z. encyklopedia podręczna, red. S. Sztaby, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 422.
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Ważną rolę w kształtowaniu wielkości wzrostu gospodarczego odgrywa kapitał 
ludzki i zasoby środowiska naturalnego 6. Na przestrzeni wieków wzrosło znaczenie 
zasobów środowiska naturalnego jako potencjału niezbędnego do przetrwania ludz-
kości i zaspokajania potrzeb warunkujących wzrost gospodarczy. Międzynarodową 
dyskusję na temat znaczenia zasobów środowiska naturalnego w rozwoju gospo-
darczym rozpoczęto w drugiej połowie XX w. Wynikiem dyskusji było powstanie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Współcześnie dąży się, aby rozwój gospodarczy osiągany był w zgodzie 
z założeniami idei zrównoważonego rozwoju „(…) który zaspokaja potrzeby 
dzisiejsze bez narażania na niebezpieczeństwo bytu przyszłych pokoleń oraz 
zakłada wprowadzenie i rozpowszechnienie sposobu gospodarowania, w któ-
rym eksploatacja szeroko rozumianych zasobów naturalnych nie prowadzi do 
degradacji eksploatowanych systemów i ich otoczenia, a jednocześnie pozwala 
na zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb i aspiracji społeczeństwa, (…) 
jest to proces zmian, w którym wykorzystanie zasobów, kierunek inwestowania, 
orientacja rozwoju technologicznego oraz zmiany instytucjonalne są zharmoni-
zowane i zwiększają zarówno obecny jak i przyszły potencjał dla zaspokojenia 
potrzeb i aspiracji ludzkości” 7. Najważniejszymi celami wynikającymi z idei 
zrównoważonego rozwoju zdefiniowanymi w raporcie G.H. Brundtlandy były:

 – ożywienie wzrostu,
 – zmiana jakości wzrostu,
 – zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich w zakresie pracy, pożywie-

nia, energii i higieny,
 – stabilizacja liczby ludności,
 – ochrona i pomnażanie bogactw naturalnych,
 – przeorientowanie techniki i opanowanie ryzyka,
 – zaspokojenie potrzeb dotyczących środowiska i gospodarki przy podej-

mowaniu decyzji 8.
W literaturze najczęściej spotykanym podziałem priorytetów zrównoważo-

nego rozwoju jest podział na trzy grupy celów:

6 H. Landreth, D.C. Colander, historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005; M.G. Woźniak, 
wzrost gospodarczy podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 
Kraków 2004, s. 23.

7 J. Short, environment, global and local effects, w: Transport growth in Question, 12th inter-
national Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, ECMT, Lizbon 1992.

8 our common Future, World Commission on Environment and Development, University Press, 
Oxford 1987, s. 75.
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 – społecznych i humanistycznych: likwidacja głodu, chorób, nędzy, anal-
fabetyzmu, sieroctwa społecznego, zaspokojenia potrzeb intelektualnych, 
bezpieczeństwa, samorealizacji, ochrona zdrowia i życia ludzkiego, poło-
żenie kresu wojnom;

 – ekologicznych: powstrzymanie degradacji środowiska, eliminowanie 
zagrożeń środowiskowych, zapewnienie przetrwania gatunków, zwięk-
szenie bogactwa przyrody, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii;

 – ekonomicznych: zaspokojenie potrzeb materialnych ludności, zróżnicowa-
nie tempa wzrostu gospodarczego w różnych regionach, transfer kapitałów 
i nagromadzonych bogactw, dostosowanie techniki i technologii produkcji 
do wymogów środowiska przyrodniczego, zaprzestanie produkcji dla 
celów wojennych 9.

Strategicznym celem zrównoważonego rozwoju jest integracja celów z trzech 
wskazanych grup (rys. 1). 

 Rys. 1. Strategiczne cele zrównoważonego rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Wojewódzka-Król, Transport wodny śródlą-
dowy w świetle idei zrównoważanego rozwoju, „Inżynieria Morska i Geotechnika” 
2010, nr 6.

9 D. Pearce, E Barbier, A. Markandaya, Sustainable Development and the environment in the 
Third world, Edward Elgar Publishing Ltd., Londyn, 1990, s. 2.
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Dążenie do pogodzenia celów cząstkowych wymaga podejmowania działań:
 – efektywnych ekonomicznie 3/4 oczekiwany jest stały wzrost gospodarczy 

i wzrost innowacyjności,
 – zasadnych społecznie 3/4 człowiek dąży do rozwoju i poprawy jakości 

życia,
 – racjonalnych ekologicznie 3/4 ograniczone zdolności asymilacyjne środo-

wiska i ograniczona ilość zasobów wymaga ochrony ilościowej i jakościo-
wej ich źródeł oraz zachowania bioróżnorodności środowiska.

Rozwój społeczno-gospodarczy a środowisko naturalne

Człowiek jest częścią ekosystemu. Dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb 
i poprawy jakości życia, korzysta bezpośrednio i pośrednio z zasobów środowiska 
naturalnego. W literaturze ekonomicznej uproszczony schemat gospodarki przed-
stawia się jako dwie grupy podmiotów: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. 
Gospodarstwa (społeczeństwo) w zamian za wykonaną pracę i powierzony przed-
siębiorstwom kapitał otrzymują płacę i procenty, za które kupują potrzebne dobra 
i usługi. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga szerszego uwzględniania 
powiązań występujących między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym. 
Zasoby niezbędne do życia oraz produkcji dóbr i świadczenia usług pochodzą ze 
środowiska naturalnego (rys. 2).

Zużyte bądź niepotrzebne dobra w postaci odpadów, jako uboczny efekt 
konsumpcji i działalności gospodarczej, trafiają ponownie do środowiska. 
Zanieczyszczenia powstają na każdym etapie działalności: podczas wydoby-
wania surowców, produkcji czy konsumpcji. Część odpadów poddawana jest 
recyklingowi i ponownie wykorzystywana w gospodarce (w procesie produkcji). 
Pozostała część trafia do środowiska naturalnego 10. Wytworzone nieczystości 
oraz naruszenia środowiska naturalnego, powstające na skutek ingerencji czło-
wieka, aktywnie oddziałują na środowisko i jego zdolność asymilacji. Zmiany 
zachodzące w środowisku naturalnym mają charakter długookresowy, wywie-
rają istotny wpływ na egzystencję, działalność i dobrobyt społeczeństwa. Wraz 
ze wzrostem produkcji i konsumpcji zmniejsza się ilość zasobów naturalnych 
i wzrasta wielkość odpadów.

10 Ibidem, s. 40–42; wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, 
Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 8–14.
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 Rys. 2. Gospodarka a środowisko naturalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Górka, B. Poskrobko, op.cit., s. 41; 
R. Costanz, M. Hart, S. Posner, J. Talberth, beyond gDP: The need for new 
measures of Progress, „The Pardee Papers” 01.2009, nr 4, Boston University 
Creative Services 2009, www.oecd.org/dataoecd/29/6/42613423.pdf, 5.12.2011.

Ograniczona ilość zasobów naturalnych przy stale rosnącej liczbie ludności 
budziła i nadal budzi obawy o możliwość zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. 
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Od połowy XX wieku liczba ludności powiększyła się prawie trzykrotnie (rys. 3). 
W 2011 roku liczba ludności przekroczyła 7 miliardów, a w 2050 roku, szacuje 
się, przekroczy 9 miliardów 11. Od 1950 roku obserwuje się dynamiczny wzrost 
liczby ludności w krajach rozwijających się (Chińczycy stanowią 19% ludności, 
Hindusi – 17%). Wraz ze wzrostem liczby ludności wzrasta zapotrzebowanie 
na dobra i usługi (rys. 4). Szacuje się, że do 2050 roku konsumpcja Chin i Indii 
przekroczy łącznie 50% globalnej konsumpcji.

 Rys. 3. Światowa populacja w latach 1950–2050

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fao Statistical Yearbook 2012, world food 
and agriculture, Food and Agriculture Organization of the Unitetd Nations, Rome, 
2012, s. 10, http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e00.pdf, 2.04.2012.

Rosnący popyt na dobra i usługi przekłada się na wzrost zapotrzebowania 
na surowce naturalne niezbędne w procesie produkcji oraz wzrost PKB. W latach 
1980–2010 globalny produkt krajowy brutto wzrósł ponaddwukrotnie (rys. 5), 
z 29,8 bilionów dolarów w 1980 roku do 72,5 bilionów dolarów w 2010 roku. 

11 W dziejach ludzkości miliardowe wzrosty liczby ludności następowały w coraz krótszych 
odstępach czasu. 1 miliard ludzi – 1800 rok, 2 miliardy – 1930 roku (po ok. 130 latach), 3 miliardy – 
1960 rok (po 30 latach), 4 miliardy – 1974 rok (po 14 latach), 5 miliardów – 1987 rok (po 13 latach), 
6 miliardów – 1999 rok (po 12 latach), 7 miliardów – 2011 rok (po 12 latach), według prognozy  
8 miliardów – 2024 roku (po 13 latach), 9 miliardów – 2050 roku (po 26 latach). R. Kunzig,  Siedem 
miliardów, „National Geographic Polska” 2011, nr 12, s. 64–77.
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W perspektywie do 2030 roku zakłada się ponowne podwojenie światowej produk-
cji (w stosunku do 2010 roku) 12. Obserwowany i planowany wzrost ekonomiczny 
generowany jest przez rozwój gospodarczy państw rozwijających się, w tym 
w szczególności: Chin, Indii i Brazylii.

 Rys. 4. Struktura konsumpcji globalnej wg państw w latach 2000–2050 (%)

Źródło:   The european environment – state and outlook 2010. Synthesis, European Envi-
ronment Agency, Kopenhaga 2010, s 140, http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis, 
30.08.2011.

 Rys. 5. Światowy PKB w latach 1980–2030

Źródło: opracowanie własne: economy: Developing countries set to account for nearly 
60% of world gDP by 2030, according to new estimates, OECD, www.oecd.org/
docement/14/0,3343,en_2649_33959_45467980 _1_1_1_1,00.html, 20.01.2012.

12 G. Rothkopf, a blueprint for green energy in the americas. Strategic analysis of opportunities 
for brazil and the hemisphere, The Global Biofuels Outlook 2007, Inter-American Development 
Bank, s. 33 (www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=945745, 30.08.2011.
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Rozwój gospodarczy wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na surowce 
naturalne (rys. 6). W latach 1980–2005 popyt na nie wzrósł o 45%, podczas 
gdy globalna produkcja gospodarcza o 110% 13. Największy udział w globalnym 
zapotrzebowaniu generują minerały i paliwa kopalne, stanowiące łącznie ponad 
70% globalnego zapotrzebowania. Paliwa kopalniane wykorzystywane są w pro-
dukcji energii elektrycznej, której zużycie w latach 1980–2007 wzrosło prawie 
dwukrotnie 14 a prognozy na lata 2007–2035 zakładają dalszy wzrost zapotrzebo-
wania na energię o 49% (w stosunku do 2001 roku) 15. Współczesną gospodarkę 
charakteryzuje wysoki wskaźnik energochłonności, dlatego też obserwuje się 
wzrost znaczenia alternatywnych dla paliw kopalnianych źródeł energii.

 Rys. 6. Wielkość globalnego zapotrzebowania na surowce naturalne 

Źródło: The european environment…, op.cit.

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest między innymi efektem 
intensywnej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury przemy-
słowej, rekreacyjnej, tras komunikacyjnych kosztem utraty trenów uprawnych. 
Obecnie obserwuje się wzrost globalnego wskaźnika urbanizacji oraz wielko-
ści obszarów naturalnych objętych ochroną przy jednoczesnym spadku (prawie 

13 The european environment…, op.cit.; największy udział w zużyciu surowców mają Chiny 48%, 
podczas gdy Europa 13%.  

14 key world energyStatistics 2009, Interntional Energy Agency. OECD/IEA, Paryż 2009, s. 6, 
www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf, 17.05.2012.

15 interntional energy outlook 2010 – highlighths, U.S. Energy Information & Administration, 
IntepedentStatistics and Analiysis, 25.05.2010, www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html, 10.05.2012.
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o połowę) powierzchni gruntów ornych na osobę (z 0,43 ha w 1962 r. do 0,26 ha 
w 1998 r.). Przewiduje się, że mimo wzrostu liczby ludności i tym samym wzrostu 
popytu na żywność powierzchnia gruntów ornych na osobę, do 2030 r., będzie 
zmniejszać się o ok. 1,5% rocznie 16.

Jednym ze skutków transformacji ekonomicznej i rosnącej konsumpcji 
indywidualnej jest szybko rosnące zużycie zasobów środowiska naturalnego. 
Negatywne efekty zintensyfikowanej działalności gospodarczej w rosnącym stop-
niu obciążają bądź degradują komponenty i całe ekosystemy.

Zakończenie

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania 
działań zasadnych społecznie, efektywnych ekonomicznie i racjonalnych ekolo-
gicznie. Integracja celów w długim okresie ma zapewnić poprawę warunków życia 
obecnym i przyszłym pokoleniom. Do współczesnych problemów idei zrówno-
ważonego rozwoju zaliczyć należy między innymi zbyt intensywną eksploatację 
surowców naturalnych i szybki wzrost liczby ludności w krajach rozwijających się.

Długoletnie korzystanie z zasobów przyrody w sposób niezrównoważony 
przez państwa uprzemysłowione spowodowało często nieodwracalne straty w śro-
dowisku naturalnym, którego zasoby w XXI wieku stanowią jeden z czynników 
determinujących wzrost gospodarczy. Straty te oddziałują na człowieka oraz 
kształtują jego obecne i przyszłe potrzeby. Współcześnie na drogę rozwoju gospo-
darczego wchodzą państwa słabiej rozwinięte, dlatego też istnieje ryzyko, że ze 
względów ekonomicznych nie są one w stanie inwestować w kapitał naturalny 
bądź swój cel upatrywać będą w krótkookresowych celach wzrostu gospodarczego, 
które często są sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby uniknąć dal-
szej degradacji środowiska naturalnego i zagwarantować godne warunki do życia 
następnym pokoleniom, należy zwrócić szczególną uwagę na inwestycje w kapitał 
naturalny oraz na rozwój techniczny i technologiczny. Nie należy przeciwstawiać 
sobie celów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, lecz wypracowywać 
rozwiązania, które pozwolą na skuteczną i efektywną realizację celów w każdym 
z tych obszarów współcześnie i w przyszłości.

16 The european environment…, op.cit.
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Streszczenie

Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obserwowany 
w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. Ograniczoność 
zasobów naturalnych przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jednym  
z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przejawia się ona w dążeniu 
do zachowania równowagi między sferą gospodarczą, społeczną i przyrodniczą. Osią-
gnięcie wymiernych korzyści wymaga realizacji celów zrównoważonego rozwoju w skali 
międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej we wszystkich sektorach gospodarki. 
Podejmowane działania powinny minimalizować wyrządzone już w środowisku szkody 
oraz przeciwdziałać powstawaniu nowych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych 
problemów idei zrównoważonego rozwoju w świetle współczesnych przemian społeczno-

-gospodarczych.

Selected pRoBleMS of SuStAINABle developMeNt

Summary

The development of science, technology, industrialization and the population growth 
which could be observed in the twentieth century have contributed to the growth in natu-
ral resources exploitation. The limited natural resources and the unlimited needs of the 
society were one of the reasons to create the conception of sustainable development. The 
idea of sustainable development manifests itself in striving to retain a balance between 
the spheres of economy, society and the environment. Reaching notable benefits requires 
obeying recommended aims on the international, national, regional and local scale, in all 
economic sectors. The taken actions should minimalize damages which have already been 
caused and counteract making new ones. The aim of the article is to present the selected 
issues of sustainable development against the contemporary social and economic changes.

Translated by aleksandra gus-Puszczewicz
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ZRóWNOWAżONY ROZWóJ PORTU lOTNIcZEgO

Wstęp

Wraz z liberalizacją rynku lotniczego w Polsce, która zmieniła strukturę rynku, 
pojawiła się kwestia funkcjonowania i kierunku dalszego rozwoju przedsiębiorstw 
na nim funkcjonujących.

Dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce, który był następstwem 
akcesji kraju do Unii Europejskiej, spowodował wzrost liczby operacji lotniczych, 
liczby przewiezionych pasażerów oraz towarów. Porty lotnicze podjęły liczne 
inwestycje infrastrukturalne, aby sprostać rosnącym potrzebom przewozowym 
i wymogom stawianym przez nowe warunki gospodarcze.

Rozwój ruchu lotniczego i portów lotniczych generuje wiele efektów, które są 
odczuwane zarówno przez bezpośrednich użytkowników, jak i lokalną społeczność. 
Część tych efektów zachodzi poza rynkiem, na którym powstają, i występuje 
trudność przy określaniu ich wartości, przy czym koszty i korzyści zewnętrzne 
należy rozpatrywać w kategoriach ekonomicznych, a więc szerszych niż tylko 
finansowe wyrażone w postaci pieniężnej.

Dalszy rozwój ruchu lotniczego, a tym samym rozwój portów lotniczych, 
stawia przed właścicielami i zarządem portów lotniczych problem tworzenia 
strategii rozwoju portu lotniczego, która pozwalałaby na maksymalizację efektyw-
ności pod względem społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Artykuł ten 
stanowi przyczynek do problemu zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego 
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w Polsce, w tym sieci portów lotniczych. Celem artykułu jest przedstawienie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do portu lotniczego oraz 
ukazanie związków zachodzących pomiędzy funkcjonowaniem portu lotniczego 
a otoczeniem społecznym, ekonomicznym i środowiskiem.

Istota zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do transportu 
lotniczego

Zrównoważony rozwój jest pojęciem szeroko stosowanym zarówno w śro-
dowisku naukowym, jak i politycznym. Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest 
wieloznaczne, jednak przede wszystkim należy rozumieć je jako myśl przewodnią 
wyznaczającą cele, która może przybrać formę koncepcji, kiedy zostanie określony 
plan działania; modelu, gdy podejmowana jest próba opracowania wzorca funkcjono-
wania systemu, czy też strategii, kiedy wyznaczane są kierunki i cele działania danego 
systemu 1. Najbardziej ogólnie zrównoważony rozwój można określić jako taki spo-
sób zaspokajania potrzeb współczesnego pokolenia, który nie ogranicza możliwości 
zaspokojenia potrzeb przez przyszłe generacje 2. Tym samym można wyznaczyć 
dwa główne cele zrównoważonego rozwoju: sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, 
a więc dbałość o współczesne pokolenie, która polega na dążeniu do zmniejszenia 
dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami mniej i bardziej rozwiniętymi, 
oraz sprawiedliwość międzypokoleniowa, a więc dbałość o współczesne pokolenie 
i pokolenia przyszłe, która oznacza konieczność zachowania kapitału naturalnego 
dla przyszłych pokoleń przez oszczędne gospodarowanie zasobami przyrody 3.

W odniesieniu do sektora transportu idea zrównoważonego rozwoju oznacza 
zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczeństwa przy dążeniu do maksymali-
zacji efektywności systemu transportowego równocześnie pod względem ekono-
micznym, społecznym i środowiskowym.

Kierunek zrównoważonego rozwoju w transporcie został nakreślony przez 
Komisję Europejską 2001 roku. Wtedy to opublikowano Białą Księgę 4, w której 

1 L. Mierzejewska, zrównoważony rozwój miasta, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 24.
2 our common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, 

Oxford University Press 1987.
3 D. Kiełczewski, rozwój zrównoważony skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze – czynnik czy 

bariera rozwoju? w: zrównoważony rozwój – aspekty rozwoju społeczności lokalnych, red. M. Skup, 
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych. Białystok 2009.

4 White Paper – European transport policy for 2010: time to decide, Komisja Europejska, COM 
(2001) 370, 2001.
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określono wspólną strategię i politykę dla rozwoju transportu wewnątrz Unii 
Europejskiej. Propozycja dalszych działań restrukturyzujących politykę trans-
portową UE zawarta jest w kolejnej Białej Księdze 5 z 2011 roku. Strategia ta 
kładzie nacisk na zwiększenie mobilności społeczeństwa wraz z jednoczesnym 
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.

Transport lotniczy w Europie w ciągu ostatnich trzech dekad znajdował 
się w fazie dynamicznego wzrostu i prognozuje się, że gałąź ta nadal będzie się 
rozwijać. W celu sprostania wymaganiom, jakie niesie za sobą rozwój rynku 
lotniczego, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz regulacji, 
które zwiększą bezpieczeństwo i zapewnią zrównoważony rozwój sektora oraz 
jego otoczenia. Główne obszary problemowe w aspekcie rozwoju transportu 
lotniczego w Unii Europejskiej to: przeciwdziałanie kongestii, efektywne wyko-
rzystanie infrastruktury portów lotniczych, utrzymanie równowagi pomiędzy 
rozwojem transportu lotniczego a ochroną środowiska oraz zwiększenie standardów 
bezpieczeństwa 6.

Bardziej szczegółowe kierunki działania w zakresie zrównoważonego roz-
woju transportu lotniczego obejmują:

 – w zakresie lotnictwa zwiększenie udziału paliw ze źródeł odnawialnych 
do przynajmniej 40% do 2050 roku,

 – wzrost intermodalności portów lotniczych, w tym połączenie portów 
o szczególnym znaczeniu z siecią kolejową do 2050 roku,

 – modernizacja europejskiego systemu służb kontroli ruchu lotniczego 
obsługujących całość europejskiej jednolitej przestrzeni powietrznej: przy-
spieszenie i zwiększenie bezpieczeństwa oraz przepustowości transportu 
lotniczego do 2020 roku 7.

W odniesieniu do portów lotniczych ich strategia rozwoju powinna w szcze-
gólności uwzględniać:

 – lepsze wykorzystanie przepustowości poprzez bardziej efektywne zarzą-
dzanie czasami startów i lądowań (ang. slot),

 – zapewnienie, aby wszystkie podmioty działające w portach lotniczych 
spełniały minimalne wymogi w zakresie jakości, m.in. poprawa warunków 

5 Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, KOM(2011) 144, 2011.

6 White Paper – European transport policy for 2010, op.cit., Komisja Europejska, COM (2001) 
370, 2001, s. 36–38.

7 Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, 2011, s. 10.
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wejścia na rynek i świadczenia usług wysokiej jakości przez agentów 
obsługi naziemnej,

 – integrację z siecią kolejową 8.
W literaturze przedmiotu problem zrównoważonego rozwoju transportu 

lotniczego pojawił się pod koniec lat 90, kiedy opublikowano raport dotyczący 
wpływu lotnictwa na zmiany klimatu 9. W zależności od celu, jaki przyświeca 
autorom opracowań, zawarte w nich definicje zrównoważonego rozwoju trans-
portu lotniczego różnią się między sobą. Koalicja organizacji ekologicznych pod 
nazwą European Federation for Transport and Environment opublikowała raport, 
w którym definiuje zrównoważony rozwój lotnictwa jako „zapewnienie mobilności 
wszystkim obywatelom bez wywoływania szkód w przyrodzie i w środowisku” 10. 
Rezultatem opracowania jest rekomendacja wprowadzenia opłat dla linii lotniczych 
za emisję zanieczyszczeń, w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej całego 
systemu. W ten sposób aspekt środowiskowy zdominował definicję koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Szerszą interpretację pojęcia zawiera opracowanie 
przygotowane przez Air Transport Action Group, w którym to pojęcie „zrówno-
ważony” odnosi się trzech aspektów: ekonomicznego (m.in. przyczynianie się 
transportu lotniczego do kreacji zatrudnienia i dochodów), społecznego (w zakresie 
bezpieczeństwa i dostępności) oraz środowiskowego (efektywność energetyczna, 
emisja zanieczyszczeń, zagospodarowanie przestrzenne) 11.

Walker i Cook 12 zwracają uwagę na złożoność problemu zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do transportu lotniczego. Badacze przeprowadzili analizę 
polityki transportowej w różnych krajach i na tej podstawie ukazali występowanie 
znacznych różnic w określaniu kierunku i strategii zrównoważonego rozwoju 
transportu lotniczego. Dominującym aspektem jest kwestia jego oddziaływania 
na środowisko i narzędzia, za pomocą których ten wpływ może zostać ograni-
czony. Także D. Szterk 13 zwraca uwagę, że ważnym elementem zrównoważonego 

8 Tamże, s. 20.
9 iPPc, iPPc Special report. aviaiton and the global atmosphere: Summary for Policymakers, 

1999.
10 T. Sledsens, Sustainable aviation. The need for a european environmental aviation charge, 

European Federation for Transport and Environment, 1998.
11 Air Transport Action Group (ATAG), industry as a Partner for Sustainable Development: 

aviation, ATAG i United Nations Environment Programme, Genewa 2002.
12 S. Walker, M. Cook, The contested concept of sustainable aviation, „Sustainable Development”, 

nr 17, 2009.
13 D. Szterk, zrównoważony rozwój portu lotniczego w świetle norm ekologicznych, „Drogi Lądowe, 

Powietrzne, Wodne”, nr 5–6, 2008, s. 40.
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rozwoju jest racjonalne ograniczenie ujemnego wpływu transportu lotniczego na 
środowisko.

R. Rawson i P. Hooper 14 zastanawiają się, czy wysokie koszty efektów śro-
dowiskowych generowanych przez transport lotniczy, a w szczególności duża 
konsumpcja ropy (bez możliwości zastąpienia innym paliwem w krótkim okresie), 
kiedykolwiek pozwolą na zrównoważony rozwój transportu lotniczego.

Zrównoważony rozwój polskich portów lotniczych

O ile kierunki rozwoju transportu lotniczego w Europie Zachodniej są jasno 
określone, o tyle polityka transportu lotniczego w Polsce zdaje się dopiero kształ-
tować. Przyczyną tego stanu, oprócz przesłanek politycznych, była niedojrzałość 
rynku. Do niedawna udział transportu lotniczego w przewozach pasażerskich 
w Polsce był marginalny. Sytuacja ta zmieniła się wraz z liberalizacją przewo-
zów lotniczych. Dynamiczny rozwój połączeń lotniczych i spadek cen biletów 
spowodowały zwiększenie popytu na usługi lotnicze. Porty regionalne zaczęły 
się rozwijać, co ujawniło ich stłumiony potencjał. Udział regionalnych portów 
lotniczych w przewozach pasażerskich w Polsce wzrósł z 23% w 1998 roku do 
57% w 2011.

Porty lotnicze podjęły liczne inwestycje infrastrukturalne, aby sprostać 
rosnącym potrzebom przewozowym. Dynamiczny rozwój przewozów lotniczych 
oraz wzrost ruchu lotniczego w portach lotniczych spowodowały ogólny roz-
wój w aspekcie ekonomicznym (generowanie miejsc pracy i dochodów) oraz 
społecznym (zwiększenie dostępności) kosztem negatywnego wpływu na środo-
wisko zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Wyzwaniem dla władz 
i zarządców portu lotniczego jest równoważenie społecznych kosztów i korzyści 
wynikających z funkcjonowania i rozwoju lotnisk.

Zrównoważony rozwój w odniesieniu do portu lotniczego należy rozpatrywać 
na różnych szczeblach. Strategia rozwoju portu lotniczego, określona między innymi 
w planie generalnym, powinna wpisywać się w ramy polityki krajowej w zakresie 
transportu lotniczego oraz odnosić się do kierunku wyznaczonego przez organy 
Unii Europejskiej i międzynarodowe stowarzyszenia (np. IATA, ACI Europe).

Głównymi projektami strategicznymi w zakresie rozwoju transportu lotniczego 
w Polsce jest „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” 

14 R. Rawson, P.D. Hooper, The importance of stakeholder participation to sustainable airport 
master planning in the uk, „Environmental Development”, nr 2, 2012, s. 37.
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przyjęty uchwałą Rady Ministrów w 2007 roku oraz projekt „Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r. Główne kierunki w zakresie lotnictwa” zaprezentowany 
na konferencji w Lublinie w 2011 roku. Pierwszy z tych dokumentów wskazuje 
na postulat zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do strategii rozwoju kraju 
i rozwoju regionów, tj. harmonizacji rozwoju transportu lotniczego z potencjałem 
gospodarczym i społecznym na poziomie regionalnym i w skali kraju 15. Oznacza 
to, że transport lotniczy ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych 
regionów i całego kraju, nie ma natomiast wzmianki o zrównoważonym rozwoju 
samego sektora lotniczego.

Natomiast w „Strategii Rozwoju Transportu” jako jeden z celów strategicz-
nych przyjęto „zapewnienie zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego 
rynku lotniczego” 16. W tym kontekście pojęcie zrównoważonego rozwoju ograni-
cza się jedynie do zmniejszenia uciążliwości transportu lotniczego dla środowiska 
naturalnego. Proponowane są konkretne działania, takie jak:

 – mechanizmy rynkowe – włączenie lotnictwa do handlu emisjami 
Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU-ETS),

 – implementacja nowych technologii – wymiana floty, nowe paliwa lotnicze, 
realizacja inicjatyw nawigacyjnych,

 – zwiększenie efektywności operacji oraz wykorzystania infrastruktury – 
w tym poprzez CEM (collaborative environmental management) 17.

W strategicznych dokumentach krajowych pojęcie zrównoważonego rozwoju 
transportu lotniczego zawężone jest do aspektu środowiskowego. Natomiast pro-
blemowi oddziaływania portu lotniczego na sferę ekonomiczną i społeczną nie 
przypisuje się należnej wagi.

Należy podkreślić, że niezwykle ważne jest stworzenie wspólnej strategii na 
poziomie krajowym, w której określone byłyby ramy dla spójnego i zrównoważo-
nego rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dla rozwoju systemu portów 
lotniczych. W obecnym czasie rynek portów lotniczych znajduje się w fazie trans-
formacji. Rosnące potrzeby transportowe wymogły na zarządcach i właścicielach 
portów lotniczych podjęcie licznych inwestycji w infrastrukturę. Dodatkowo na 
rynku pojawiły się nowe porty lotnicze (Modlin) lub pojawią w najbliższym czasie 

15 Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Infrastruktury, 
Warszawa 2007, s. 27.

16 Strategia rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), projekt, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa 2011.

17 Strategia rozwoju Transportu do 2020 r. główne kierunki w zakresie lotnictwa, Ministerstwo 
Infrastruktury, Lublin 2011.
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(Lublin-Świdnik). Istotne jest, aby podaż infrastruktury lotniskowej była spójna 
na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym, tak aby w jak najbardziej 
efektywny sposób wykorzystać infrastrukturę już istniejącą i jednocześnie sprostać 
potrzebom przewozowym mieszkańców oraz zwiększyć dostępność regionów 
peryferyjnych w celu stymulowania ich wzrostu i rozwoju.

Aspekty zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego

Jak już wcześniej zostało to określone, występują trzy wymiary zrównowa-
żonego rozwoju transportu lotniczego: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. 
W ramach tych obszarów można zidentyfikować kryteria i charakterystyki, które 
pozwalają na szczegółową analizę zrównoważonego rozwoju tego sektora. Przy 
czym trzy wymiary funkcjonowania portu lotniczego przenikają się, a złożoność 
wpływu portu na otoczenie ujawnia się w trudnościach zakwalifikowania poszcze-
gólnych efektów do konkretnego wymiaru. Przykładem jest hałas lotniczy, który 
jest szczególnie uciążliwy dla społeczności lokalnej zamieszkującej tereny w obrę-
bie oddziaływania portu lotniczego. Hałas powoduje dyskomfort dla mieszkańców, 
co można zaliczyć do społecznego wymiaru funkcjonowania portu lotniczego, ale 
w dłuższej perspektywie hałas ma wpływ między innymi na spadek cen nierucho-
mości mieszkalnych, co wiąże się z aspektem ekonomicznym. Natomiast Kamińska 
i Rusak zaliczają hałas do efektów środowiskowych 18. Również w niniejszym 
artykule efekt hałasu zostaje przyporządkowany do aspektów środowiskowych 
związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego.

Wymiar ekonomiczny 19

Aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju portu lotniczego można 
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Efektywny transport sprzyja rozwojowi 
innych sektorów i całej gospodarki. W tym znaczeniu transport lotniczy, a w szcze-
gólności funkcjonowanie portów lotniczych przyczynia się do wzrostu konkuren-
cyjności przedsiębiorstw, dzięki zapewnieniu efektywnych pod względem czasu 
usług przewozowych; ma wpływ na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw, ich 
innowacyjność oraz zmianę jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie 
szybkiej usługi przewozowej. Poza tym transport lotniczy sam w sobie jest ważnym 

18 T. Kamińska, M. Rusak, kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w trans-
porcie, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 3, 2000, s. 16.

19 Szerzej na temat ekonomicznego wpływu portu lotniczego na otoczenie w: S. Huderek-Glapska, 
oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu, „Przegląd Komunikacyjny”, nr 2, 2012.
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sektorem gospodarki, który tworzy miejsca pracy i przyczynia się do wzrostu PKB 
gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej.

W ramach kryteriów ekonomicznych zrównoważonego rozwoju transportu 
lotniczego wyróżnia się:

 – kreowanie miejsc pracy i wartości dodanej w przedsiębiorstwach związa-
nych bezpośrednio z funkcjonowaniem portu lotniczego i całego transportu 
lotniczego oraz w dostawcach usług i produktów do tych przedsiębiorstw,

 – poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie moż-
liwości i skrócenie czasu transportu towarów, polepszenie komunikacji 
pomiędzy klientem a firmą oraz zwiększenie mobilności pomiędzy pra-
cownikami w obrębie przedsiębiorstwa i jego zagranicznych oddziałów,

 – pojawienie się kosztów związanych z kongestią w porcie lotniczym oraz 
opóźnieniami operacji lotniczych samolotów,

 – problem rentowności inwestycji w infrastrukturę lotniskową,
 – zwiększenie efektywności funkcjonowania całego sektora transportu 

poprzez włączanie transportu lotniczego w intermodalną sieć transportową.

Wymiar społeczny
Społeczny aspekt funkcjonowania transportu lotniczego, w tym portu lot-

niczego, jest powiązany z wymiarem ekonomicznym. Wpływ na sferę społeczną 
ujawnia się w zmianach w spójności społecznej, dostępie do produktów i usług, 
wpływie na decyzje lokalizacyjne. Innymi słowy oddziaływanie portu lotniczego 
na sferę społeczną obejmuje zmiany w sposobie, w jaki ludzie żyją, pracują, 
organizują się, spotykają z innymi i spełniają swoje potrzeby.

Sektor transportu lotniczego odpowiedzialny jest bezpośrednio wobec sze-
regu grup społecznych, między innymi wobec społeczności swoich pracowników 
oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach pośrednio związanych z funk-
cjonowaniem transportu lotniczego. Ponadto występują istotne interakcje portu 
lotniczego z klientami usług lotniczych, których zadowolenie jest miarą sukcesu 
przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku transportu lotniczego. Równie istotną 
grupą społeczną są mieszkańcy, których nieruchomości są położone w obszarze 
oddziaływania portu lotniczego. Osoby te są szczególnie narażone na negatywne 
skutki działalności portu lotniczego, ale jednocześnie korzystają z szybkiego 
dostępu do usług lotniczych oraz z infrastruktury, która zapewnia komunikację 
pomiędzy portem lotniczym a centrum aglomeracji. Funkcjonowanie portu lot-
niczego oddziałuje także na całą społeczność regionu, a nawet kraju, poprzez 
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zwiększenie dostępności obszarów peryferyjnych oraz umożliwienie konkuren-
cyjnego pod względem czasu transportu na duże odległości.

W ramach społecznego wymiaru funkcjonowania portu lotniczego wyróżnia 
się:

 – wpływ na bezpieczeństwo transportu – wskaźnikami bezpieczeństwa jest 
liczba wypadków, liczba osób rannych i zabitych,

 – zwiększenie dostępności regionów peryferyjnych, szczególnie tych, które 
są słabo wyposażone w infrastrukturę drogową,

 – interakcje z lokalną społecznością, wpływ funkcjonowania portu lotni-
czego na jakość życia mieszkańców nieruchomości położnych w obszarze 
oddziaływania portu; włączanie się lokalnej społeczności w tworzenie 
planów rozbudowy portu lotniczego.

Wymiar środowiskowy
Trzecim aspektem funkcjonowania portu lotniczego, któremu badacze poświę-

cają wiele uwagi, jest wpływ portu lotniczego na środowisko przyrodnicze. O ile 
wymiary ekonomiczny i społeczny w dużej części są pozytywnymi efektami, jakie 
wynikają z funkcjonowania portu lotniczego, o tyle wpływ portu na środowisko 
jest efektem negatywnym. Rozwój portu lotniczego powinien następować przy 
minimalizowaniu negatywnych efektów środowiskowych. Niemniej próby obcią-
żenia sektora transportu lotniczego dodatkowymi kosztami, w ramach polityki 
internalizacji kosztów zewnętrznych transportu, powinny być poprzedzone cało-
ściową analizą wpływu tego sektora na otoczenie, w tym pozytywnych skutków 
społeczno-ekonomicznych.

Najważniejsze efekty, które można scharakteryzować w ramach wymiaru 
środowiskowego, obejmują:

 – hałas – w tym hałas samolotów, hałas naziemnych środków transportu 
na terenie portu lotniczego oraz hałas związany ze środkami transportu 
dowożącymi/ odwożącymi pasażerów i towary do/z portu lotniczego,

 – zanieczyszczenie powietrza zarówno w obszarze oddziaływania portu 
lotniczego, jak i w wymiarze globalnym za sprawą samolotów,

 – zanieczyszczenie wód gruntowych poprzez środki chemiczne stosowane 
na terenie infrastruktury portu lotniczego,

 – konsumpcję energii (duża zależność od ropy naftowej) i wpływ na zmiany 
klimatu, w szczególności poprzez emisję CO2 i NOx głównie przez samoloty,

 – zagospodarowanie terenu; działalność portu lotniczego może ożywić nie-
zagospodarowany obszar dzięki zwiększeniu jego dostępności, tworzeniu 
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stref ekonomicznych, ale jednocześnie powoduje koszty utraconych korzy-
ści z wynikające z alternatywnego wykorzystania terenów.

Pomiar wskaźników zrównoważonego rozwoju portu lotniczego

Efekty generowane przez funkcjonowanie portu lotniczego są przykładem 
trudno mierzalnych efektów zewnętrznych. Część tych efektów zachodzi poza 
rynkiem, na którym powstają i występuje trudność przy określaniu ich wartości. 
Niemniej istotne jest dokonanie pomiaru wpływu portu lotniczego na otoczenie 
i wyrażenie go w wartościach pieniężnych. Na przykład wpływ hałasu lotniczego 
może być wyceniony pośrednio przez rynek nieruchomości i jego koszt może być 
obliczany jako spadek wartości nieruchomości położonych w obszarze oddziały-
wania portu lotniczego.

Jednym z mierzalnych efektów kreowanych jest liczba miejsc pracy związana 
z funkcjonowaniem portu lotniczego. Wyniki badań portów lotniczych w Europie 
wskazują, iż z funkcjonowaniem portu lotniczego związanych jest bezpośrednio 
950 miejsc pracy na każdy milion pasażerów obsłużonych w ciągu roku 20, przy 
czym są to wartości średnie. Liczba zatrudnienia bezpośredniego zależy między 
innymi od typu portu lotniczego (pasażerski, cargo), rodzaju obsługiwanego ruchu 
(niskokosztowy, czarterowy), wielkości ruchu lotniczego, roli, jaką pełni port (hub, 
port regionalny). Analizy polskich portów lotniczych 21 ukazują różnice w porów-
naniu do portów europejskich. W 2009 roku port lotniczy w Poznaniu generował 
1076 miejsc pracy, co daje średnio 860 zatrudnionych na milion obsłużonych 
pasażerów w ciągu roku, port lotniczy w Gdańsku generował 1214 miejsc pracy, 
co daje średnio 624 zatrudnionych na milion obsłużonych pasażerów w ciągu roku, 
natomiast port lotniczy w Katowicach generował 1954 miejsc pracy, co daje średnio 
849 zatrudnionych na milion obsłużonych pasażerów w ciągu roku. Przyczynami 
różnic w wielkości zatrudnienia pomiędzy portami lotniczymi z Europy Zachodniej 
i z Polski są: odmienny charakter rynku transportu lotniczego w Polsce, różnice 
w produktywności pracy oraz różnice w funkcjonowaniu portów lotniczych. Przy 
czym struktury zatrudnienia bezpośredniego w polskich portach lotniczych nie 

20 Airport Council International, York Aviation, The social and economic impact of airports in 
europe, 2004.

21 Szerzej na temat pomiaru efektów ekonomicznych generowanych przez funkcjonowanie portu 
lotniczego w: S. Huderek-Glapska, oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu, „Prze-
gląd Komunikacyjny”, nr 2, 2012.
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różnią się znacząco od struktury zatrudnienia bezpośredniego w portach lotniczych 
krajów Europy Zachodniej.

Wstępne wyniki badań ukazują specyfikę rynku polskiego, ale także informują 
o istotnym ekonomicznym znaczeniu portu lotniczego.

dalsze kierunki badań

Idea zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym sys-
temu portów lotniczych, stawia przed regulatorami oraz badaczami rynku nastę-
pujące problemy i pytania:

 – czy obecne wyposażenie kraju w infrastrukturę lotniskową umożliwia 
zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie przewozów lotniczych 
dzisiaj, w perspektywie 10–20 lat?

 – jakie są możliwości rozwoju obecnej infrastruktury lotniskowej (budowa 
nowych terminali, rozbudowa lub budowa nowych dróg startowych)?

 – czy powstanie nowych portów lotniczych sprzyja zrównoważonemu roz-
wojowi całego systemu portów lotniczych w Polsce?

 – czy występują ograniczenia środowiskowe dla rozbudowy obecnej infra-
struktury lotniskowej?

 – w jakim stopniu dany port lotniczy przyczynia się do rozwoju gospodarki 
lokalnej, regionalnej, krajowej?

 – jakie są efekty środowiskowe generowane przez funkcjonowanie portu 
lotniczego i całego rynku transportu lotniczego i w jaki sposób te efekty 
można ograniczyć?

 – jakie są negatywne efekty odczuwane przez społeczność lokalną zamiesz-
kującą obszar oddziaływania portu lotniczego?

Zakończenie

Istotność problemu zrównoważonego rozwoju polskich portów lotniczych 
i całego transportu lotniczego nie jest wynikiem panującej na świecie mody na 
budowanie przez przedsiębiorstwo dobrych relacji z otoczeniem, ale efektem 
zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorstwa za 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki swojej działalności. Przy czym 
pojęcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa powinno być rozumiane sze-
rzej niż ekorozwój, który kładzie nacisk na minimalizację negatywnego wpływu 
przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze.
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Zrównoważone podejście do rozwoju portu lotniczego pozwala na wykorzy-
stanie potencjału wynikającego z jego funkcjonowania dla efektywnego zarzą-
dzania przedsiębiorstwem i zwiększenia jego wartości w długim okresie, przy 
jednoczesnym poszukiwaniu proporcji pomiędzy różnymi efektami generowanymi 
przez port lotniczy do otoczenia.

Porty lotnicze w Polsce powinny rozwijać się w sposób zrównoważony, 
zarówno na płaszczyźnie makro, w której uwzględniane jest miejsce danego portu 
lotniczego w sieci lotnisk krajowych i której kierunek powinien być jasno określony 
przez strategię kraju, oraz na płaszczyźnie mikro, określonej przez plan generalny 
portu lotniczego. Dlatego też istotne jest stworzenie na poziomie krajowym 
strategicznego dokumentu, który będzie wyznaczał ramy dla zrównoważonego 
rozwoju sieci polskich portów lotniczych, tak aby zapewniały one realizację 
potrzeb przewozowych zgłaszanych przez społeczeństwo, zwiększały konkuren-
cyjność gospodarki przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne.
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Streszczenie

Dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce, który był następstwem akcesji 
kraju do Unii Europejskiej, spowodował wzrost liczby operacji lotniczych, liczby prze-
wiezionych pasażerów oraz towarów. Porty lotnicze podjęły liczne inwestycje infrastruk-
turalne, aby sprostać rosnącym potrzebom przewozowym i wymogom stawianym przez 
nowe warunki gospodarcze. 

Rozwój ruchu lotniczego i portów lotniczych generuje szereg efektów, które są odczu-
wane zarówno przez bezpośrednich użytkowników jak i lokalną społeczność. Część tych 
efektów zachodzi poza rynkiem, na którym powstają i występuje trudność przy określaniu 
ich wartości. Przy czym koszty i korzyści zewnętrzne należy rozpatrywać w kategoriach 
ekonomicznych, a więc szerszych niż tylko finansowe wyrażone w postaci pieniężnej. 

Do zewnętrznych efektów funkcjonowania portu lotniczego zalicza się wpływ na sferę 
społeczno-ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko naturalne. Port lotniczy rozpatry-
wany jako skupisko przedsiębiorstw, których działalność częściowo lub w całości związana 
jest z jego funkcjonowaniemm, to stymulator wzrostu gospodarki miasta i regionu poprzez 
tworzenie miejsc pracy i dochodów. Dodatkowo przepływ pasażerów i towarów stymuluje 
aktywność gospodarczą przedsiębiorstw znajdujących się pod wpływem bezpośredniego  
i pośredniego oddziaływania portu lotniczego.  Lepsza dostępność transportowa regionu 
ma wpływ na decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw, wzrost ich innowacyjności oraz kon-
kurencyjności. Efekty środowiskowe funkcjonowania portu lotniczego ujawniają się przede 
wszystkim we wpływie na poziom zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz hałasu.

Dalszy rozwój ruchu lotniczego, a tym samym rozwój portów lotniczych stawia 
przed właścicielami i zarządami portów lotniczych problem tworzenia strategii rozwoju 



portu lotniczego, która pozwalałaby na maksymalizację efektywności pod względem spo-
łecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do portu lotniczego oraz ukazanie związków 
zachodzących pomiędzy funkcjonowaniem portu lotniczego a otoczeniem społeczno-

-ekonomicznym i środowiskiem.

SuStAINABle developMeNt of AN AIRpoRt

Summary

The article presents the concept of sustainable development in relation to the airport 
and describes the relationship between the airport operation and the socio-economic and 
environmental surroundings.

The dynamic development of air traffic in Poland, being a consequence of the acces-
sion to the European Union has contributed to the increase in the number of aircraft opera-
tion, number of passengers and goods. The airports have made many infrastructure invest-
ments to meet the growing transport needs and demands of the new economic conditions.

The development of air traffic and airport infrastructure generates a number of effects 
that are experienced by both direct users and the local community. Some of these effects 
occur outside the market in which they are created and there is difficulty in determining 
their value. The external costs and benefits of an airport should be considered in economic 
terms and therefore wider than just financial which are expressed in monetary terms.

Further development of air traffic and thus development of airports poses to the own-
ers and managers of airports problem of creating an airport development strategy which 
would allow to maximize the social, economic and environmental effectiveness.

Translated by Sonia huderek-glapska
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PROEKOlOgIcZNE INIcJATYWY W PORTAch mORSKIch  
NA RZEcZ ZRóWNOWAżONEgO ROZWOJU

Wstęp

W literaturze opisującej wpływ portów na środowisko naturalne wymienia się 
takie obszary ich oddziaływania jak wody morskie, powietrze i gleba oraz analizuje 
źródła zanieczyszczeń (np. statki przebywające w porcie, operacje przeładunkowe, 
połączenia z zapleczem) 1. Wskazuje się ponadto na zewnętrzne koszty działal-
ności portów, a także koncepcję ich internalizacji oraz problemy z jej realizacją 2. 
Podkreśla się również trudności z jednoznacznym określeniem odpowiedzialności 
ekologicznej portów, ze względu na ich rozbudowane struktury przestrzenne, 
wielopodmiotowość czy wieloasortymentowość produkcji 3.

1 Vide C. Trozzi, R. Vaccaro, environmental impacts of port activities, „Maritime Engineering 
and Ports II”, red. C.A. Brebbia, J. Olivell, IT Press 2000, s. 151–160.

2 A.S. Grzelakowski, internalizacja kosztów zewnętrznych transportu – ocena możliwości oraz 
ryzyk i potencjalnych skutków jej implementacji, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 6, s. 16–18.

3 Vide K. Misztal, Społeczna odpowiedzialność portów morskich, w: Społeczna odpowiedzialność 
biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008, s. 178–179.
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Troska o środowisko naturalne została potwierdzona przez obowiązujące 
konwencje międzynarodowe (np. MARPOL), dyrektywy unijne czy ustawodaw-
stwo krajowe, których wartość w kontekście ochrony środowiska jest bezsporna.

Porty mają obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Interesujące jest jednak, czy w swej działalności środowiskowej ograniczają 
się jedynie do działań nałożonych przepisami prawa, czy też podejmują własne 
inicjatywy w tym zakresie.

Celem artykułu jest właśnie identyfikacja i analiza podejmowanych inicjatyw 
proekologicznych w wybranych portach na świecie oraz wskazanie panujących 
w tym obszarze trendów.

Analiza przeprowadzona została w oparciu o informacje dostępne na stronach 
internetowych portów, wywiady osobiste oraz wywiady online z przedstawicielami 
działów ochrony środowiska portów. Zebrane informacje są wynikiem systema-
tycznego śledzenia i aktualizowania działalności portów na rzecz zrównoważonego 
rozwoju od początku 2009 r. Wybór portów został dokonany tak, aby reprezen-
towały one różne kontynenty geograficzne. W początkowej fazie grupa liczyła 
26 portów morskich, jednakże nie wszystkie udostępniają tego typu informacje 
na stronach internetowych. Wiele portów nie odpowiedziało lub udzieliło szcząt-
kowych odpowiedzi na pytania wysłane pocztą elektroniczną. Stąd w artykule 
ograniczono się do analizy inicjatyw podejmowanych w 11 z nich.

Najważniejsze inicjatywy proekologiczne w portach morskich

Badania wykazały, że w wielu portach na całym świecie obserwuje się obecnie 
podejmowanie inicjatyw proekologicznych. Podejście do problemów środowisko-
wych w portach jest wieloaspektowe, obejmujące jednocześnie różne obszary ich 
oddziaływania. Wiele inicjatyw podejmowanych na terenach portów ma pewne 
cechy wspólne, tak jak wspólne dla większości portów są problemy i wyzwania 
ekologiczne. Pozwoliło to na wyodrębnienie siedmiu grup inicjatyw, przy czym 
wskazano, w którym porcie są one realizowane i na jakich zasadach.

grupa 1 – Alternatywne źródła energii oraz oszczędność zasobów

Alternatywne źródła energii są w portach powszechnie wykorzystywane. 
Najbardziej kompleksowo podszedł do zagadnienia port w Genui, który przy 
wsparciu lokalnych fundacji zainwestował 60 mln euro w alternatywne źródła 
energii, co ma przynieść redukcję emisji CO2 o 20 tys. ton rocznie do 2020 r. 
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Inwestycja obejmuje korzystanie z energii słonecznej (29 paneli fotowoltaicznych 
o mocy 5,6 MW), energii wiatrowej (39 turbin wiatrowych na morzu) oraz energii 
geotermalnej i kolektorów ciepła na dachach 4. Energię słoneczną wykorzystują 
ponadto porty w Los Angeles i Long Beach, Sydney, Hong Kongu (HK) i Busan, 
a Hamburg postawił na energię geotermalną.

Popularna jest także energia wiatrowa. Np. w porcie Rotterdam globalny 
operator terminali APM Terminals wykorzystuje energię wiatrową do zasilania 
suwnic oraz kontenerów chłodniczych (inicjatywa green Powered aPm Terminals). 
Ten sam system funkcjonuje w Algeciras i Zeebrugge, gdzie 100% energii pochodzi 
ze źródeł odnawialnych. Na energię wiatrową postawił także port w Göteborgu, 
gdzie zasila ona system cold ironing (vide infra). Port w Busan zaopatruje się 
natomiast w energię pochodzącą z pelletów drewnianych.

Porty podejmują także działania zmniejszające zużycie energii czy innych 
zasobów. Port w Sydney wprowadził np. program oszczędzania wody skierowany 
nie tylko do pracowników, ale limitujący też pobór wody przez statki do 25 tys. 
litrów. W HK funkcjonuje technologia przygaszania świateł dźwigów portowych, 
gdy te nie pracują. Singapur, Busan i Seattle unowocześniły oświetlenie na termi-
nalach, co przyczyniło się do mniejszego zużycia energii.

grupa 2 – Ekozasilanie jednostek portowych i urządzeń przeładunkowych

W każdym porcie działają liczne urządzenia przeładunkowo-składowe, które 
w kontekście emisji zanieczyszczeń są często niesłusznie lekceważone. Porty, 
które dostrzegły, że urządzenia do manipulacji mogą być również źródłem zanie-
czyszczeń, stopniowo zaczęły zastępować starsze urządzenia nowymi, bardziej 
ekologicznymi, wprowadziły nowe technologie optymalizujące wykorzystanie 
energii, przystosowywały je do pracy na czystsze paliwo lub zelektryfikowały. 
Powszechnym zjawiskiem w portach jest zastępowanie suwnic RTG (rubbered 
Tired gantry) z silnikiem spalinowym tymi z napędem elektrycznym (e-RTGC) lub 
hybrydowym, co przynosi obniżenie kosztów eksploatacyjnych do 65%. Efektem 
takich działań, obok istotnej redukcji zanieczyszczeń, jest także niższa emisja 
hałasu oraz eliminacja odpadów eksploatacyjnych (oleje, smary).

W silniki elektryczne lub napęd hybrydowy wyposażany jest także inny 
sprzęt przeładunkowy jak np. ciągniki siodłowe czy wózki widłowe. Tego typu 
urządzenia można spotkać w terminalach w Hamburgu, Los Angeles (LA), Seattle 

4 genoa Port environmental energy Plan, „Green Port”, Summer 2012, s. 28–30.
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i HK, przy czym w Seattle pojazdy te zasilane są także alternatywnymi paliwami 
(CNG i biopaliwa). Skala zjawiska jest różna, a najbardziej zaawansowany na 
tym polu jest port LA.

Operatorzy portowych jednostek pływających również starają się zmniejszyć 
swój wpływ na środowisko. Np. w Rotterdamie operator Kotug od maja 2012 r. 
eksploatuje holownik z napędem hybrydowym (XeroPoint hybrid propulsion sys-
tem). Podobnie w HK operator HUD Group zamierza wprowadzić takie holowniki 
do eksploatacji. W Hamburgu i Seatlle portowe jednostki pływające zaopatrywane 
są w paliwa niskosiarkowe.

grupa 3 – Zasilanie statków w energię elektryczną z lądu (Onshore Power 
Supply – OPS, cold ironing)

OPS pozwala na znaczną redukcję hałasu i emisji spalin pochodzących ze 
statków podczas ich postoju w porcie, gdyż nie stosuje się wówczas statkowych 
generatorów energii elektrycznej zasilanych tradycyjnym paliwem 5. Energia elek-
tryczna jest dostarczana z lądu 6. Pierwszy statek został podłączony do instalacji 
lądowej w roku 2000 w porcie w Göteborgu, uważanym za prekursora systemu, 
który opracował technologię we współpracy z armatorem Cobelfret oraz firmą 
ABB w odpowiedzi na zapotrzebowanie największego klienta portu, koncernu 
Stora Enso. Krótko po Göteborgu OPS wprowadził port LA, który w tej chwili 
przoduje pod względem wyposażenia nabrzeży w instalację OPS.

Tendencją w portach jest oferowanie OPS na terminalach (nabrzeżach) dla 
statków wycieczkowych i ro-ro, rzadziej dla kontenerowców. Takie terminale spo-
tkamy m.in. w Seattle, Vancouver, Hong Kongu i Busan. Port w Genui natomiast 
zaopatrzył w OPS 12 miejsc cumowniczych w tzw. strefie remontów statków, co 
przynosi redukcję o 10 tys. ton CO2 rocznie. Ostatnią instalację OPS udostępniono 
w czerwcu br. w porcie Rotterdam (na terminalu Stena Line). Z uwagi na wysoki 

5 Szerzej na temat cold ironing: M. Klopott, R. Maśnicki, cold ironing jako innowacja w trans-
porcie morskim – aspekty techniczne i ekonomiczne, w: innowacje w transporcie – technologie 
i procesy, red. E. Załoga, A.S. Grzelakowski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 
600, Problemy transportu i logistyki nr 10, Szczecin 2010, s. 99–110.

6 Za każdym razem, gdy w grę wchodzi konwersja na zasilanie energią elektryczną, konieczne 
jest postawienie pytania o sposób jej generowania (źródło odnawialne?) oraz miejsce wytwarzania 
(miasto czy obszary peryferyjne?). Dopiero znając odpowiedzi na te pytania, można rozważyć, czy 
dana inicjatywa faktycznie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Zadbały o to porty w Göteborgu 
i Genui (energia wiatrowa), Los Angeles (źródło konwencjonalne, ale elektrownia położona daleko 
poza obszarami miejskimi) oraz Busan (energia z pelletów drzewnych). Pozostałe porty nie wskazały 
źródła pochodzenia energii.
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koszt implementacji OPS inwestycja powstała przy wsparciu miasta, ministra 
infrastruktury, ministra ochrony środowiska oraz firmy ABB. Ponadto w porcie 
istnieje 300 innych instalacji OPS dla barek rzecznych i jedna dla statków pasa-
żerskiej żeglugi śródlądowej.

grupa 4 – Koszty pobytu w porcie uzależnione od poziomu emisji spalin

Coraz więcej portów wprowadza w życie programy typu bonus malus, moty-
wujące armatorów do stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku. W tabeli 1 
przedstawiono ich krótką charakterystykę. Zyskującym na popularności jako punkt 
odniesienia dla programów motywacyjnych jest environmental Ship index (ESI) 7 
stosowany obecnie przez 15 portów.

Tabela 1

Programy motywacyjne w wybranych portach, skierowane do armatorów

Port Rodzaj programu Bonus malus

Hamburg* system bazujący na ESI 
od lata 2011

zniżki opłat portowych (im wyższe 
ESI, tym wyższa zniżka) np. ESI 20 

pkt. 0,5%, powyżej 50 pkt. 10% zniżki 
(max 1500 euro)

Rotterdam

system bazujący na ESI 
od października 2011

ESI > 31 pkt. – zniżka 10% opłaty 
portowej

tankowce/produktowce > 20 tys. DWT 
z Green Award Certificate 6% zniżki opłaty portowej

Los Angeles
od 1 lipca 2012 r. ESI Programme

premia (im wyższe ESI, tym 
wyższa premia) np. ESI>25 premia 
250$, ESI>40 – 1250$ od każdego 

zawinięcia do portu

dostosowanie się do standardów IMO 
w zakresie emisji NOx

premia 750$ (poziom II) i 3250$ 
(poziom III) od każdego zawinięcia

Seattle
od 3 lipca 2009 r. – (at-berth-clean) 
Fuels Programme promujący paliwa 

z zawartością siarki mniejszą niż 0,5%

premia od każdego zawinięcia do portu, 
jej wysokość uzależniona jest od ilości 

ton metrycznych spalonego paliwa 
np. w przedziale 10–19,99 mt premia 

wynosi 2250 $

7 ESI – indeks oparty na wielkości emisji gazów CO2, SOX, NOX przez statek. Statkowi przyzna-
wane są punkty od 0 do100, przy czym 100 punktów oznacza statek nieemitujący żadnego z tych 
gazów. Najwyższy wynik ESI to 80,1 punktu; www.environmentalshipindex.org, 15.07.2012.
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Port Rodzaj programu Bonus malus

Göteborg

paliwo o zawartości siarki ≤ 0,1%
indeks CSI (clean Ship certificate)

rekompensata w wysokości do 250 tys. 
SEK za każdy statek rocznie

technologie redukujące emisję NOx  
do poziomu poniżej 10 gr/kWh zniżki w opłatach portowych

paliwo o wyższej zawartości siarki 
(powyżej 2%) opłata dodatkowa (sulphur charge)

Vancouver

ecoaction Programme for Shipping – 
w zależności od spełnienia określonych 
wymagań ekologicznych przyznawany 

jest jeden z trzech standardów:  
złoty, srebrny lub brązowy

opłaty portowe w standardzie  
złotym są o prawie 50% niższe  

niż stawki podstawowe

Singapur

od 1 lipca 2011 r. green Port 
Programme – paliwa poniżej  

0,5% S lub metody odsiarczania paliw 
przez cały okres pobytu w strefie 

Singapore Port limits

15% obniżki opłat portowych

* Warto zaznaczyć, że Hamburg od 2011 r., jako pierwszy na świecie, stosuje także „zielone” taryfy 
wobec przewoźników kolejowych, którzy np. eksploatują wagony z cichymi hamulcami lub loko-
motywy z filtrami spalin, co już przyniosło widoczną redukcję emisji hałasu i pyłów.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o publikowane taryfy portowe oraz Port marine 
circular, No 3/2011(Singapur).

grupa 5 – modyfikowanie struktury gałęziowej połączeń z zapleczem

Połączenia portu z zapleczem, ich przepustowość oraz struktura gałęziowa 
w znacznym stopniu determinują zakres oddziaływania portu na środowisko natu-
ralne, ale także często decydują o pozycji konkurencyjnej portu 8. Niestety w wielu 
portach to właśnie transport drogowy jest gałęzią dominującą w połączeniach 
z zapleczem, choć obserwuje się działania zmierzające do ograniczenia jego udziału 
w relacjach dowozowo-odwozowych na rzecz transportu kolejowego lub żeglugi 
śródlądowej. Wysokim udziałem kolei w obsłudze połączeń z zapleczem może 
poszczycić się Hamburg. Rotterdam natomiast, wykorzystując swoje naturalne 
położenie, promuje transport wodny śródlądowy. Nie zapomina jednak o rozwoju 
transportu kolejowego, co potwierdził współfinansowaniem 160 km połączenia 

8 T. Notteboom, The relation between Seaports and intermodal hinterland in the light of global 
Supply chains, International Transport Forum, Discussion Paper, OECD, No 2008–10.
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kolejowego przeznaczonego dla ruchu towarowego Betuweroute, otwartego 
w 2007 r. 9 W 2011 r. trasę pokonało aż 23 tys. pociągów.

Jednym z działań modyfikujących strukturę połączeń z zapleczem jest wdraża-
nie koncepcji „suchych portów”, tj. terminali bezpośrednio połączonych z portem 
morskim gałęzią transportu o wysokiej przepustowości 10. Np. port w Göteborgu 
zainwestował w rozwój sieci połączeń kolejowych, tworząc kolejowy serwis 
wahadłowy, odciążając tym samym miasto od uciążliwego transportu drogowego, 
przynosząc tym samym redukcję o ok. 50 tys. ton CO2 rocznie. Obecnie port 
oferuje 26 serwisów kolejowych (w 2002 r. było ich tylko 6) do 26 terminali. 
Również port w Sydney wspierają dwa suche porty bliskiego zasięgu: Enfield 
oraz McArthur Intermodal Shipping Terminal (MIST), co znacznie ogranicza ruch 
samochodowy w mieście.

grupa 6 – Programy skierowane do przewoźników drogowych

Jako pierwszy program skierowany do przewoźników drogowych wprowadził 
port Los Angeles (wspólnie z Long Beach) pod nazwą Clean Trucks Programme. 
Począwszy od października 2008 wszystkie pojazdy wyprodukowane przed 1988 
rokiem otrzymały zakaz wjazdu na teren portów. Zgodnie z założeniami pro-
gramu, stopniowo prawa wjazdu do portu były pozbawiane kolejne grupy wiekowe 
pojazdów, niespełniające standardu USEPA 2007. Aby wesprzeć przewoźników 
w odnowie taboru, ustanowiono specjalny fundusz w wysokości 2 mld $, pokry-
wany z dodatkowych opłat nakładanych od 1 TEU. Inicjatywa zakończyła się 
ogromnym sukcesem (80% redukcji zanieczyszczeń) 1 stycznia 2012 r.

Podobny program wprowadził w listopadzie 2009 r. port Seattle. Jego celem 
jest usunięcie z dróg dojazdowych do portów pojazdów wyprodukowanych przed 
1994 r. Przewoźnicy otrzymują 5000 $ lub sumę równą wartości rynkowej pojaz- 
du – którakolwiek jest wyższa – za oddanie go na złom, którym dysponuje port.

W Rotterdamie od 1 stycznia 2014 r. wszystkie samochody ciężarowe, chcące 
wjechać na terminale Maasvlakte 1 i 2, będą musiały posiadać silnik spełniający 
normę EURO VI. Wyjątkiem są tylko te wyprodukowane po 1 stycznia 2013. 
Ponadto samochody nie mogą być starsze niż 7 lat, licząc od daty wprowadzenia 

9 K. Royston, modal shift: the role of rail, „Green Port”, Issue 7, March 2010, s. 106.
10 Szerzej na ten temat: M. Klopott, Terminale intermodalne na zapleczu portów morskich – 

koncepcje i doświadczenia, w: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne, przykłady 
branżowe, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe nr 31, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2011, s. 211–223.
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na obszar EU. Zakaz został wprowadzony w formie tzw. Traffic Order przez miasto 
Rotterdam 22 maja 2012 r.

grupa 7 – Pozostałe znaczące inicjatywy

Ciekawą inicjatywą jest Green Technology Programme portu Singapur, skie-
rowany do firm z nim współpracujących (terminale, armatorzy, jednostki portowe), 
które mogą starać się o granty na rozwój „zielonych technologii” (do 50% kosztów, 
maks. 2 mln $). Jest to jednocześnie wsparcie lokalnego rynku, gdyż wnioskujące 
podmioty muszą być zarejestrowane w Singapurze, projekt i wykonanie również 
ograniczono do Singapuru.

Warto też docenić porty, które swoją działalność środowiskową zdecydowały 
się sformalizować, wdrożyły system zarządzania środowiskowego, co potwier-
dziły stosownym certyfikatem jak np. ISO 14001, PERS (Port environmental 
review System), IPSEM code, PSHEMS (Port Safety health and environment 
management System) czy EMAS 11.

Wciąż za mało doceniane, a jakże istotne jest zarządzanie ruchem na drogach 
dojazdowych do portów. Tylko Hamburg posiada taki system (jeden z najbardziej 
zaawansowanych na świecie), pozwalający na zmniejszenie kongestii na drogach 
prowadzących do portu.

Godna uwagi jest też koncepcja port-centric logistics 12, realizowana przez 
port Teesport, która obok poprawy pozycji konkurencyjnej portu przynosi oszczęd-
ności ponad 60 tys. ton emisji CO2 rocznie (o 40 mln mil mniej wykonywanych 
transportem samochodowym w ciągu roku), w porównaniu z tradycyjnym modelem 
dystrybucji.

główne determinanty podejmowania inicjatyw proekologicznych 
w portach

Tabela 2 stanowi podsumowanie omówionych wcześniej zagadnień. Macierz 
jest uproszczona, nie uwzględnia skali podejmowanych działań, niemniej daje ogólny 
pogląd na to, które z nich cieszą się największą popularnością oraz wskazuje porty 
najbardziej aktywne w dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Dążenia te są tym 

11 Szerzej na ten temat w: M. Klopott, zarządzanie środowiskowe w portach morskich europy, 
„Logistyka” 6/2010.

12 Więcej na temat koncepcji w: J. Mangan, Ch. Lalwani, Port-centric logistics, „The International 
Journal of Logistics Management”, Vol. 19, No 1, 2008, s. 29–41.
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bardziej cenne, gdyż często zaangażowanie portów w ochronę środowiska wydaje 
się być jedynie czymś w rodzaju produktu ubocznego procesów legislacyjnych 
i postrzegane jest przez porty jedynie w kategorii dodatkowego źródła kosztów 13.

Tabela 2

Macierz inicjatyw proekologicznych w portach morskich
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alternatywne źródła energii × × × × × × × × × × 11

jednostki portowe /urządzenia 
przeładunkowe × × × × × × × 8

cold ironing × × × × × × × 8

opłaty portowe uzależnione od 
poziomu emisji spalin × × × × × × × 7

połączenia z zapleczem × × × × 3

przewoźnicy drogowi × × × 5

inne ważne inicjatywy ekologiczne × × × × 4

SUMA 6 6 6 2 6 5 3 3 4 2

Źródło: opracowanie własne.

Porty europejskie i północnoamerykańskie przodują na polu inicjatyw pro-
ekologicznych. Bierne do niedawna porty azjatyckie, coraz bardziej wykazują 
zainteresowanie działaniami proekologicznymi, współpracując z portami – ekoli-
derami, przejmując od nich lub tworząc własne rozwiązania oraz koncepcje (HK, 
Shanghai, Qingdao, Busan, Kaoshiung) oraz armatorami, którym bliskie są zasady 
zrównoważonego rozwoju (np. Maersk). Porty australijskie (również Brisbane czy 

13 A.D. Couper, environmental Port management, „Maritime Policy & Management”, Vol. 9, 
1992, s. 165–170.
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Melbourne) także podjęły wyzwania zrównoważonego rozwoju, bardziej jednak 
koncentrują się na koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Powszechne jest korzystanie z alternatywnych źródeł energii, szczególnie 
słonecznej. Zauważalny jest też wzrost popularności OPS, mimo wysokiego kosztu 
implementacji i braku międzynarodowych standardów technicznych. Ostatnie lata 
zaowocowały natomiast programami motywującymi armatorów do stosowania na 
statkach rozwiązań przyjaznych środowisku. Można oczekiwać, że ta inicjatywa 
będzie coraz bardziej zyskiwała na popularności.

Opisywane inicjatywy proekologiczne były/są podejmowane przez zarządców 
portów, operatorów terminali lub inne podmioty działające na terenie portów. 
Warto zastanowić się nad tym, co skłoniło je do podjęcia działań wykraczających 
poza obowiązki przewidziane prawem z zakresu ochrony środowiska? Na pewno 
nie można udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi, gdyż angażowanie się portu 
w działalność prośrodowiskową wydaje się być wypadkową różnych uwarunkowań.

Ważny jest ogólny stosunek decydentów do problemu ochrony środowiska 
oraz sposób, w jaki postrzegają oni rolę portu w kontekście funkcjonowania 
w określonym otoczeniu (np. miejskim). Długotrwały rozwój portów zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju uznawany jest także za ważny czynnik 
konkurencyjności, jeśli nie obecnie, to w przyszłości (np. Rotterdam, Busan).

Warto zauważyć, że porty w swojej działalności muszą brać pod uwagę 
potrzeby różnych interesariuszy, od lokalnej społeczności, poprzez pracowników, 
przewoźników, operatorów terminali, załadowców itd., których oczekiwania wobec 
portów mogą być odmienne. Jedni mogą naciskać na zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń i hałasu, inni wymagają wysokiej jakości obsługi po odpowiedniej cenie. 
Ważne jest zrozumienie tych potrzeb i nadanie im odpowiedniego priorytetu. Często 
właśnie to chęć wyjścia naprzeciw potrzebom interesariuszy staje się zalążkiem 
nowych inicjatyw, czego przykładem jest np. OPS w Göteborgu.

Niebagatelne znaczenie wydaje się mieć model zarządzania portem oraz 
struktura własnościowa, co może przekładać się na sposób finansowania inicja-
tyw. Podkreślić należy, że wiele z nich powstała dzięki współpracy z władzami 
(miejskimi, rządowymi, federalnymi) lub lokalnymi fundacjami na rzecz ochrony 
środowiska, z reguły przy ich znacznym wsparciu finansowym, jak to ma miejsce 
np. w portach amerykańskich (np. w czerwcu br. port Long Beach otrzymał grant 
w wysokości 17 mln $ na poprawę kolejowej infrastruktury dostępowej do portu) 
lub Singapurze (Maritime and Port Authority of Singapore przeznaczył na opisy-
wany Green Ship Programme 100 mln $ w okresie pięcioletnim). W całkowicie 
odmiennej sytuacji znajduje się np. port w Hong Kongu (gdzie obowiązuje zasada 
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nieingerencji państwa), dla którego kluczowa przy podejmowaniu inicjatyw staje 
się analiza korzyści i kosztów.

Lokalizacja portu również może wpłynąć na podejmowanie inicjatyw pro-
ekologicznych, np. im bliżej terenów miejskich lub gdy nie ma specjalnych dróg 
dostępowych do portu, tym większa może być presja ze strony społeczności 
miejskiej czy władz miasta. Istotna jest także pozycja konkurencyjna portu, gdyż 
nie każdy może pozwolić sobie na działania podobne do Clean Truck Programme 
w obawie przed utratą klientów.

Przewidywane zaostrzenie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska 
(w szczególności odnośnie do emisji GHG) może stać się również powodem 
podejmowania inicjatyw.

Zakończenie

Porty morskie dostrzegły konieczność uporania się z trudnymi problemami 
środowiskowymi. W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju, mimo 
istniejących trudności i ograniczeń, podejmują inicjatywy proekologiczne przy-
noszące znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy troska portu o środowisko naturalne jest wtórna, a u podłoża ini-
cjatywy leży dążenie do poprawy efektywności (np. niższe koszty eksploatacyjne) 
albo wizerunku. Najważniejsze, że stają się one orędownikami nowego spojrzenia 
na rolę portów i potwierdzeniem rozwoju kolejnej generacji portów tzw. ekoportów 
(green port). Cieszy również fakt, że proekologiczne działania nie są już tylko 
domeną portów europejskich czy amerykańskich, ale że znajdują coraz więcej 
zwolenników także na kontynencie azjatyckim.

Zaprezentowana analiza stanowi wstęp do dalszych badań, które będą 
kontynuowane w kierunku pozostałych filarów zrównoważonego rozwoju m.in. 
w obszarze relacji port v. środowisko miejskie. Warto też zbadać, czy zacho-
dzi korelacja między modelem zarządzania portem a podejmowaniem inicjatyw 
proekologicznych.
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Streszczenie

W wielu portach na całym świecie obserwuje się obecnie podejmowanie inicjatyw 
proekologicznych, tj. działań wykraczających poza obowiązki nakładane na porty w drodze 
różnorodnych porozumień międzynarodowych, konwencji czy aktów prawnych. Są one 
tym bardziej cenne, gdyż często zaangażowanie portów w ochronę środowiska wydaje się 
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być jedynie czymś w rodzaju produktu ubocznego procesów legislacyjnych. 
Celem artykułu jest analiza porównawcza inicjatyw proekologicznych w wybranych 

15 portach na świecie. Wybór portów został dokonany tak, aby reprezentowały one różne 
kontynenty geograficzne, ale też z uwzględnieniem ich znaczenia dla światowego handlu. 
W grupie tej znalazły się także porty będące ekowzorem dla innych portów.

Zidentyfikowano tu m.in. takie inicjatywy jak system nabrzeżnego zasilania statków 
w energię elektryczną, ograniczenie prędkości statków na akwatorium, modyfikowanie 
struktury gałęziowej połączeń z zapleczem, programy oszczędnościowe różnych zasobów 
(np. wody, energii), stosowanie paliw alternatywnych do zasilania urządzeń portowych. 
Na tym tle zaprezentowano także w sposób ogólny działalność prośrodowiskową portów 
polskich.

Analiza przeprowadzona została w oparciu o informacje dostępne  na stronach in-
ternetowych portów, wywiady osobiste oraz wywiady online z przedstawicielami działów 
ochrony środowiska portów oraz artykuły z prasy branżowej.

Pro-ecological initiativeS at Sea PortS towardS 
SuStAINABle developMeNt

Summary

Nowadays, at numerous ports all over the world we can observe environment-friendly 
initiatives being undertaken, i.e. activities that go beyond obligations required under inter-
national agreements, conventions or other legal acts. These are all the more valuable, since 
oftentimes ports’ environmental performance and commitment seems to be just a sort of 
a by-product of legislation.

The aim of this article is to identify and analyse ports’ pro-ecological initiatives 
being undertaken in chosen 11 seaports from around the world and to indicate the trends 
(dominating) among them.

Among the initiatives that have been identified there are, for example, onshore power 
supply for ships, modifying the mode structure of hinterland connections, fuel incentive 
programmes, usage of alternative fuels for cargo handling equipment etc.

The analysis has been based on information derived from ports’ websites, personal 
interviews and on-line interviews with staff of ports’ environmental departments, as well 
as from specialist journals.

Translated by magdalena klopott
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VERÄNdERUNgEN dER POlNISchEN 
bINNENSchIFFFAhRTSFlOTTE

Einleitung

Der Anteil der polnischen Binnenschifffahrt an der Beförderungsleistung 
aller Verkehrsträger beträgt 0,3%. Das Wachstum der Beförderungsleistung der 
Binnenschifffahrt bleibt hinter der Entwicklung der Beförderungsleistung der 
anderen Verkehrsträger zurück. Der Hauptgrund für dieses geringere Wachstum 
sind die schlechteren infrastrukturellen Voraussetzungen, wie geringe Wassertiefen 
der Flüsse und Kanäle, geringe Höhen der Brücken und mangelnde Instandhaltung 
der Wasserstraßen. Die schlechten infrastrukturellen Voraussetzungen sind der 
Schlüsselfaktor für die schwache Entwicklung der Beförderungsleistung in diesem 
Verkehrsträger 1.

1 Gemäß der Verordnung des Ministerrats der EU über die Klassifizierung der Binnenwasserstraßen 
erfüllen nur 5,9% der polnischen Wasserstraßen (214 km) die Anforderungen an Wasserstraßen 
von internationaler Bedeutung (Klasse IV und V). Der Anteil der Wasserstraßen (in km gemessen), 
die die gesetzten Anforderungen für die moderne Binnenschifffahrt erfüllen, ist in Polen seit 2007 
unverändert. Das übrige Wasserstraßennetz besteht aus Wasserstraßen von regionaler Bedeutung der 
Klassen I, II und III mit einer Gesamtlänge von 3445 km. (Quelle: żegluga śródlądowa w Polsce 
w 2001 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin listopad 2011, s. 1 / Binnenschifffahrt in Polen 
2011, Statistikamt Stettin, Stettin November 2011, s. 1).
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Polen hat im Prinzip gute geographische Bedingungen für die Entwicklung der 
Binnenschifffahrt. Jedoch haben jahrzehntelange Vernachlässigungen im Unterhalt, 
in der Instandsetzung, der Modernisierung und dem Ausbau der Infrastruktur für 
die Binnenschifffahrt dazu geführt, dass die Binnenschifffahrt im polnischen 
Verkehrssystem nur geringe Bedeutung hat. Diese genannten Vernachlässigungen 
hinsichtlich des polnischen Wasserstraßensystems sind ein Grund dafür, dass 
das polnische Wasserstraßensystem einen Engpass („bottelneck“) nicht nur im 
polnischen, sondern auch im europäischen Verkehrssystem darstellt. Man kann 
sagen, dass das polnische Wasserstraßennetz nicht in das Wasserstraßennetz der 
Europäischen Union integriert ist.

Ein weiterer Grund für die schlechte Entwicklung der Beförderungsleistung 
der polnischen Binnenschifffahrt und ganz allgemein der Binnenschifffahrtsflotte 
sowie der Infrastruktur dieses Verkehrsträgers ist in den mangelnden finanziellen 
Anreizen für (Modernisierungs-)Investitionen in diesen Verkehrsträger zu sehen.

der bestand der binnenschiffe zur güterbeförderung

Von 1960 bis 1980 zählte die polnische Binnenschiffsflotte zu den modernsten 
in Europa. Die Motorschiffe, die in den Jahren von 1958 bis 1979 gebaut wurden, 
bilden noch heute den grundlegenden Bestandteil der polnischen Binnenschiffsflotte. 
Gegenwärtig verdeutlichen sie lediglich die Modernität früherer Zeiten. Die 
Modernität der polnischen Binnenschiffsflotte hat in den 80er Jahren merklich 
abgenommen. Infolge der reduzierten Investitionen in die Binnenschiffsflotte 
sank das Wachstum der Flotte und die Umsetzung des technischen Fortschritts 
(die Innovation) wurde behindert.

Die Entwicklung der Struktur der polnischen Binnenschiffsflotte ist in 
Tabelle 1 dargestellt. Es wird der Bestand an Schiffstypen nach Schubbooten, 
Schleppern, Motorgüterschiffen und Schubleitern für die Jahre 1960 bis 2009 
veranschaulicht. Es zeigt sich eine starke Abnahme der Schubboote, während der 
Bestand an Schleppern zunächst steigt und dann ab 2000 wieder sinkt. Auch die 
Anzahl der Motorgüterschiffe steigt zu Beginn des Betrachtungszeitraums und 
sinkt ab 2000. Die Anzahl der Schubleiter steigt ebenfalls bis 2000 und sinkt 
dann wieder. Entsprechend der Abnahme der vier Binnenschiffstypen seit 2000 
ist ein Wertverlust durch progressive Abschreibung der Schiffe zu verzeichnen 2.

2 K. Woś, kierunki aktywizacji żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia odry w warunkach integracji 
z unią europejską, Warszawa 2005, s. 54–57 (Entwicklung der Binnenschifffahrt in der Oderregion 
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Tabelle 1

Die Entwicklung der Struktur der polnischen Binnenschiffsflotte 1970 bis 2011  
(nach Anzahl und Binnenschiffstypen)
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Schubboote 101 39 29 25 12 9 11 14 12 14 15 15 17

Schlepper 180 386 392 386 327 236 242 233 221 198 203 207 193

Motor- 
güterschiffe 345 331 328 319 172 105 95 98 107 109 104 79 67

Schubleichter 918 1239 1155 1018 565 387 574 569 538 540 612 511 477

Quelle: żegluga śródlądowa w Polsce w latach 1996–2000, oprac. pod kier. Heleny 
Wilczyńskiej, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, (Binnenschifffahrt in Polen 
von 1996–2000, Statistikamt Breslau [Leiterin Helena Wilczyńska]), Trans- 
port – wyniki działalności 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 
(Verkehr 2011, Hauprstatistikamt, Warschau 2012).

Die größten Veränderungen in der Struktur der Binnenschiffsflotte ereig-
neten sich in den Jahren 1980 bis 2000. In diesem Zeitraum sank die Zahl der 
Schubleichter und der Motorgüterschiffe um fast 70%, die Zahl der Schlepper 
ging um 77% zurück und die Zahl der Schubboote verminderte sich um 30% (vgl. 
Tabelle 1). Seit dem Jahr 2000 gab es nicht mehr so große Veränderungen im 
Binnenschiffsbestand. Im Jahr 2009 war der Bestand an Schubleitern im Vergleich 
zum Bestand im Jahr 2001 um 22% größer. Die Anzahl der Motorgüterschiffe stieg 
um 6%. In der gleichen Periode fiel die Anzahl der Schubboote um 20% und die 
der Schlepper um 55%.

Die Entwicklung der Motorgüterschiffe und der Schubleiter in Polen ist 
weder absolut noch relativ (in Prozentwerten) betrachtet mit der Entwicklung 
in der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen. Laut dem Statistikamt in 
Stettin (Szczecin) lag der Anteil der Motorgüterschiffe am Gesamtbestand der 
polnischen Binnenschiffe im Jahre 2010 bei 13% (79 Schiffe) und der Anteil der 
Schubleichter bei 87% (518 Schiffe) 3. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 

während der Anpassungszeit Polens an die Europäische Union, Warschau 2005, s. 54–57).
3 żegluga śródlądowa w Polsce w 2001 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin listopad 

2011, s. 1,2 (Binnenschifffahrt in Polen 2011, Statistikamt Stettin, Stettin, November 2011, s. 1,2).
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im gleichen Jahr 1.330 Motorgüterschiffe (60%) und 843 Schubleichter (40%)  
registriert 4.

 Abb. 1. Die Entwicklung der Struktur der polnischen Binnenschiffsflotte 1960 bis 2009 
(nach Anzahl der Binnenschiffstypen)

Quelle: żegluga śródlądowa w Polsce w latach 1996–2000, oprac. pod kier. Heleny 
Wilczyńskiej, Urząd Statystyczny we Wrocławiu (Binnenschifffahrt in Polen von 
1996–2000, Statistikamt Breslau [Leiterin Helena Wilczyńska]).

Die Schubschifffahrt stellt eine kostengünstige Transportform nur bei hohem 
und regelmäßigem Aufkommen dar. Dies zeigt sich insbesondere bei Poollösungen 
(Seehafenumschlag, Lagerung, Transport). Noch kostengünstiger und flexibler ist 
ein schiebendes Motorgüterschiff mit bis zu drei Schubleichtern (Koppelverband) 5. 
Die Motorgüterschiffe haben eine größere Geschwindigkeit und sind daher leichter 
zu steuern, so dass sich das Risiko einer Kollision mit schwimmenden und hydrotech-
nischen Objekten reduziert 6. Die dominierende Rolle der Motorgüterschiffe in der 
Binnenschifffahrt ist eine Folge der Unternehmensstruktur dieses Verkehrsträgers. 
Es dominieren kleinste und kleine Unternehmen. Der Anteil der Unternehmen mit 
nur einem Schiff liegt in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
bei über 70%. In Ländern, wie der Bundesrepublik Deutschland und Belgien, in 

4 Geschäftsbericht des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt 2010/2011, Duisburg 
2011, s. 9.

5 G. Aberle, Transportwirtschaft. einzelwirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche grundlagen, 
Oldenbourg Verlag, München 2009, s. 554.

6 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 118 (Binnenschifffahrt, Universitätsverlag Danzig, 
Danzig 2007, s. 118).
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denen die Binnenschifffahrt eine wichtigere Rolle spielt, beträgt der Anteil dieser 
Unternehmen sogar 80% 7.

die Unternehmensgröße in der polnischen binnenschifffahrt

Auch in der polnischen Binnenschifffahrt herrscht das Kleinunternehmen vor. 
Die meisten Unternehmer, die sich auf dem polnischen Binnenschiffsverkehrsmarkt 
betätigen sind Kleingewerbetreibende, die nur ein, zwei oder drei Binnenschiffe 
im Eigentum haben. Diese Unternehmensgröße begründet sich aus einer 
Markteintrittsbarriere, den hohen Kosten für den Kauf eines Binnenschiffs.

Der Marktführer auf dem polnischen Binnenschifffahrtsmarkt ist die Odratrans 
AG. Das Unternehmen änderte für den Börsengang im Jahr 2011 den Namen 
in OTLogistics. Bis Ende 2011 hatte das Unternehmen seine Binnenschiffe an 
Kleinunternehmen (Partikuliere) verpachtet. Im Gegensatz zum in Deutschland 
vorherrschenden Trend des Outsourcings der Binnenschiffsflotte, setzte die 
OTLogistics auf unternehmenseigene Binnenschiffe. Diese Verhaltensweise 
wurde von Seiten des Vorstandes vor allem damit begründet, weiterhin reaktiv 
und flexibel auf Veränderungen des Marktes reagieren zu können, ohne dabei 
auf Dritte angewiesen zu sein 8. Die Binnenschiffe der OTLogistics wurden daher 
an Klein-, Privat- oder Einzelschiffer verpachtet. Die Binnenschiffe verblieben 
somit im Eigentum der OTLogistics. Dieses System war Ursache dafür, dass die 
Schubverbände ständig in der gleichen Zusammensetzung eingesetzt wurden. Ein 
Schubboot fuhr ständig mit den gleichen Schubleichtern. Dieses starre System steht 
im Widerspruch zu der Idee des flexiblen Schubsystems in der Binnenschifffahrt 9.

Seit dem 4. Quartal 2011 wird die Binnenschiffsflotte der früheren Odratrans 
SA an die Odra Rhein Lloyd GmbH (ORL) verpachtet. Die Binnenschiffsflotte 
der heutigen OTLogistics setzt sich aus den Binnenschiffsflotten von drei 
Gesellschaften einer Unternehmensgruppe zusammen. Diese drei Gesellschaften 
sind (1) die Deutsche Binnenreederei (DBR) AG, die über fast 400 Binnenschiffe 
verfügt, (2) die Odra Lloyd Sp. z o.o., die nahezu 100 Binnenschiffe im Eigentum 

7 Der Fachkräftemangel im See- und Binnenschiffsverkehr. Studie. Europäisches Parlament, 
Brüssel 2009, s. 24.

8 L. Heeg, Strategische grundorientierungen von binnenschifffahrtsunternehmen. am beispiel 
der odratrans-logistikgruppe, VDM Verlag D. Muller, Saarbrücken 2008, s. 42.

9 J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 359 (Binnenschifffahrt, Verlag der Techischen Hochschule Breslau, 
Breslau 2003, s. 359).
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hat und (3) die Odra Rhein Lloyd (ORL), die 26 Binnenschiffe hat und im 
Binnenschiffstransport einsetzt 10.

Die OTLogistics ist ein großes Unternehmen, das sich auf dem europäi-
schen Binnenschiffsverkehrsmarkt betätigt. Das Unternehmen transportiert jährlich 
Ladungen von einem Gesamtgewicht von ca. 10 Mio. Tonnen. Das strategische 
Tätigkeitsgebiet des Unternehmens ist der deutsche Binnenschiffsverkehrsmarkt, 
d.h. das Gebiet zwischen den Flüssen Rhein und Oder sowie das Gebiet an der Elbe 
in Richtung Hamburg und den Kanälen in Richtung Bremen. In Polen konzentriert 
sich das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens auf die Oder mit der Strecke Gleiwitz 
(Gliwice) – Breslau (Wrocław) und auf die Umgebung von Stettin (Szczecin). Das 
Unternehmen wickelt ein Drittel seines Frachtaufkommens in Polen und zwei 
Drittel in der Bundesrepublik Deutschland ab 11.

die Struktur der polnischen binnenschiffsflotte

In der Struktur der polnischen Binnenschifffahrtsflotte dominieren die 
Schubleichter mit einem Anteil von 86,6% an Gesamtbestand der Binnenschiffe. 
Der Anteil der Schleppkähne ist unerheblich. Er beträgt lediglich 1,3% 12.

Der Ersatz der Schleppkähne durch Schubleichter und Schubboote begann 
in Polen früher als in anderen europäischen Ländern. Die ersten Schubboote vom 
Typ MAZUR wurde an der Weichsel im Jahr 1958 in Betrieb genommen. Eine 
Verbesserung erfolgte durch den nächsten Schubboottyp ŻUBR im Jahr 1960. Auf 
dem Rhein fuhren die ersten Schubboote hingegen erst im Jahr 1961 (7 französische, 
3 deutsche und 2 niederländische Schubboote) 13.

Heute ist der Großteil der polnischen Binnenschifffahrtsflotte veral-
tet. Das Alter der meisten Binnenschiffe überschreitet die gesetzlich geregelte 
Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer erheblich. Die Unternehmen kaufen keine 
neuen Binnenschiffe, sondern modernisieren die alten Schiffe ständig. Nach 
Angaben des Statistikamt Stettin (Szczecin) aus dem Jahr 2010 wurde der Großteil 

10 Sprawozdanie Zarządu z działalności Odratrans SA za 2011 r., Szczecin marzec 2012, s. 8 
(Geschäftsbericht 2011 der Odertrans AG, Stettin März 2012, s. 8).

11 Ibidem (ebenda).
12 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r., Urząd Statystyczny, Opracowania sygnalne, 

Szczecin, listopad 2011, s. 1, 2 (Binnenschifffahrt in Polen 2011, Statistikamt Stettin, Stettin Novem-
ber 2011, s. 1, 2).

13 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny śródlądowy…, op.cit., 
s. 125 (Binnenschifffahrt, Universitätsverlag Danzig, Danzig 2007, s. 125).
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der Schubschiffe (76,3%) sowie fast die Hälfte der Schubleichter (49,1%) in 
den Jahren 1949–1979 gebaut. Die Motorschiffe (72,2%) liefen überwiegend 
in den 50er und 60er Jahren von Stapel. In Polen werden aus infrastrukturellen 
Gründen vor allem kleine Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 450 bis 649 Tonnen 
eingesetzt 14. Aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen kommen auf den 
Wasserstraßen in Polen keine Binnenschiffe mit einer größeren Ladekapazität zum 
Einsatz. Neue und größere Binnenschiffe werden ausschließlich für den Export, 
vor allem in die Niederlande, gebaut.

Die Entwicklung der Größe der Binnenschiffe ist in den einzelnen europäischen 
Ländern sehr unterschiedlich. Anhand der amtlichen Statistiken zeigt sich sehr deut-
lich, dass die westeuropäischen Binnenschiffsflotten kaum noch kleine Binnenschiffe 
aufweisen. Es dominieren die großen Schiffsklassen. In der Trockenschifffahrt 
werden seit einigen Jahren vermehrt Binnenschiffe mit einer Tragfähigkeit von 
mindestens 3.000 Tonnen eingesetzt. Binnenschiffe mit einer Tragfähigkeit unter 
1.500 Tonnen werden aus wirtschaftlichen Gründen kaum mehr gebaut 15.

Der Anteil der Binnenschiffe mit einer Kapazität von über 2.000 Tonnen stieg 
in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien und in der Schweiz von 40% 
im Jahr 2004 auf 50% im Jahr 2010 an. In diesem Zeitraum stieg die durchschnitt-
liche Kapazität der Flotte der Binnenschiffe für den Trockenmassenguttransport 
in diesen Ländern von 1.108 Tonnen im Jahr 2004 bis 1.030 Tonnen im Jahr 2010. 
Es ist somit ein Anstieg der Ladekapazität der Schiffe von 18,2% zu verzeichnen 16.

Der Trend zu größeren Binnenschiffen begründet sich aus den Skaleneffekten, 
die sowohl beim Bau der Schiffe, als auch beim Transport auftreten. Die zuneh-
mende Größe der Binnenschiffe ist wirtschaftlich, wenn die größere Ladekapazität 
auch genutzt werden kann. Die wirtschaftlichen Nutzungsbedingungen und 
die infrastrukturellen Voraussetzungen der polnischen Wasserstraßen bestim-
men die Tragfähigkeit der Schiffe und begrenzen die Konstruktion größerer 
Binnenschiffe. Die Binnenschiffer passen die Schiffsart und die Schiffsgröβe 
den im Einsatzgebiet gegebenen Bedingungen an. Die Wahl des Schiffes ist ein 

14 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r…, op.cit., s. 1, 2 (Binnenschifffahrt in Polen 
2011, Statistikamt Stettin, Stettin November 2011, s. 1, 2).

15 Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung Nr.1 Situation von Angebot und Nachfrage 
im Jahr 2009 und Analyse der Konjunktur Mitte 2010, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 
2010, s. 89.

16 medium and long Term Perspectives of iwT in the european union, R20110267, December 
2011, s. 122.
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Kompromiss aus der Forderung nach Flexibilität beim Einsatz der Binnenschiffe 
und den Nutzungsbedingungen der Wasserstraßen 17.

Einerseits sind die Sicherheitsstandards in der Binnenschifffahrt im Vergleich 
zu anderen Verkehrsträgern relativ hoch einzuschätzen. Andererseits ist die 
Lebensdauer der Binnenschiffe im Vergleich zu anderen Transportmitteln hoch. 
Trotzdem entscheiden sich die Reeder dafür alte Binnenschiffe in Betrieb zu neh-
men, in Stand zu halten und zu modernisieren. Ein Neubau von Binnenschiffen 
wird nicht in Betracht gezogen. Die Modernisierung dieser alten Schiffseinheiten 
wird jedoch immer schwieriger und teurer. Anbetracht der Langlebigkeit der 
Binnenschiffe sowie der großen Anzahl von Partikulieren und den geringen finan-
ziellen Mitteln der Unternehmen sind öffentliche Investitionsprogramme äußerst 
wichtig. Im Gegensatz zu den Standards der westeuropäischen Länder entspricht 
die polnische Binnenschiffsflotte nur bedingt den Marktanforderungen 18. In Polen 
gibt es keine Modernisierungsprogramme. Die Abwrackaktion, die in Polen in den 
90er Jahren stattfand, war ein spontaner und nicht unbedingt erfolgreicher Prozess 19.
Die Veränderungen im Binnenschiffsbestand führten zu keiner Verbesserung der 
Altersstruktur der Flotte. Das einzige derzeit funktionierende Instrument zur 
Förderung der polnischen Binnenschifffahrt ist der Binnenschifffahrtsfonds, der 
Kredite für die Modernisierung der Binnenschiffsflotte anbietet. Allerdings ist 
dieses Instrument vom finanziellen Umfang her nicht ausreichend.

Der wichtigste Grund für die schwache Wirkung des Fonds auf den 
Übergang zu größeren, sparsameren und umweltfreundlicheren Binnenschiffen 
ist, dass der Fonds keine Kredite für die Instandhaltung, Modernisierung und 
Ausbau der Binnenwasserstraßen zur Verfügung stellt. Das Fehlen von Plänen 
für die Modernisierung der Binnenwasserstraßen begrenzt die Entscheidungen 
der Binnenschiffsfahrtunternehmen hinsichtlich des Baus größerer 
Binnenschiffseinheiten 20. Die mangelnde Sorge für den Ausbau der polnischen 

17 J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wro-
cławskiej, Wrocław, 2003, s. 14–22 (Binnenschifffahrt, Verlag der Techischen Hochschule Breslau, 
Breslau 2003, s. 14–22).

18 L. Heeg, Strategische grundorientierungen von binnenschifffahrtsunternehmen…, op.cit., s. 38.
19 E. Załoga, żegluga śródlądowa w polityce transportowej Polski w warunkach integracji z unią 

europejską, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, grudzień 
2000 (Die Binnenschifffahrt in der polnischen Verkehrspolitik während der Anpassungszeit Polens 
an die Europäische Union, Fakultät für Management und Dienstleistung, Stettin Dezember 2000).

20 E. Załoga, M. Rusak, ocena funkcjonowania Funduszu żeglugi Śródlądowej w latach 2002–2010. 
Propozycja zmian legislacyjnych usprawniających działanie funduszu, PTE, Szczecin 2010, s. 10 
(Die Bewertung des Abwrackfonds der Binnenschifffahrt von 2002 bis 2010, Polnische Ökonomische 
Gesellschaft (PTE), Stettin 2010, S. 10).
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Binnenwasserstraßen ist unter anderem das Ergebnis der Nichtzuständigkeit des 
Fachministeriums für Transport, Bauwesen und Seewirtschaft. Verantwortlich ist 
nach dem Gesetz ein fachfremdes Ministerium, das die Ziele seines Ressorts in 
den Vordergrund stellt.

Schlussfolgerungen

Die negative Entwicklung der polnischen Binnenschifffahrtsflotte ist vor allem 
eine Folge des Mangels an finanziellen Anreizen für Investitionen und die schlech-
ten infrastrukturellen Voraussetzungen des Binnenwasserstraßensystems. Diese 
Faktoren haben einen entscheidenden Einfluss auf die Rolle der Binnenschifffahrt 
im polnischen Verkehrsmarkt. Sie sind dafür verantwortlich, dass für die angebo-
tenen Verkehrsleistungen dieses Verkehrszweiges keine entsprechende Nachfrage 
besteht. Beim Fehlen von wirksamen staatlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen 
Lösungen, die die Bedingungen für die Binnenschifffahrt deutlich verbessern 
würden, werden das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsleistung der polnischen 
Binnenschifffahrt mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter zurückgehen.

Eine Chance für die Modernisierung und den Ausbau der polnischen 
Binnenwasserstraßen ergibt sich aus der Nutzung von Finanzmitteln, die seitens 
der Europäischen Union bereitgestellt werden (z.B. über den Kohäsionsfonds und 
die Transeuropäischen Netze Abteilung Verkehr (TEN-V)). Diese Finanzmittel 
wurden von Polen bisher nur für die Verbesserung des Hochwasserschutzes genutzt. 
Das Ministerium für Transport, Bauwesen und Seewirtschaft plant die polnischen 
Wasserstraßen nur bis zur dritten Klasse auszubauen. Dadurch wird einerseits der 
Ausbau der Binnenwasserstraßen entsprechenden dem Ausbaustand anderer euro-
päischer Länder blockiert. Andererseits werden die von der Europäischen Union 
für den Ausbau der Transeuropäischen Netze Abteilung Verkehr bereitgestellten 
Finanzmittel nicht ausgeschöpft.

Referat opublikowany w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum 
Nauki nr N N112 382240
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Streszczenie

Tabor żeglugi śródlądowej zajmuje drugie miejsce pod względem masowości prze-
wozów po statkach morskich. Współcześnie dąży się do przyjęcia maksymalnych do-
puszczalnych na danej drodze wodnej wymiarów floty w celu osiągnięcia korzyści skali 
przewozu. Tendencję tę potwierdza analiza danych statystycznych dotyczących podziału 
taboru Europy Zachodniej według nośności, która wskazuje wyraźnie na zmniejszanie 
liczby małych jednostek. Średnia ładowność floty towarowej w krajach Europy Zachodniej 
wynosi ponad 1 200 t. Nowe barki o nośności poniżej 1 500 t nie są w Europie Zachodniej 
ze względów ekonomicznych prawie wcale budowane. Flota statków do przewozu ładun-
ków suchych powiększa się o nowe jednostki o ładowności minimum 3000 t 21.

Od zakończenia polityki modernizacji potencjału przewozowego floty w 2002 r. do 
2010 r. w państwach zachodnioeuropejskich zostało wycofane z eksploatacji ponad 1400 
barek motorowych i ponad 350 barek pchanych i holowanych 22.  Część taboru sprzedano 
państwom naddunajskim, Polsce oraz Czechom, dlatego nadal uczestniczą one w rynku 
przewozowym Europy.

Polska flota jest zdominowana przez jednostki o ładowności 450–649 t. Większość 
taboru żeglugi śródlądowej w Polsce jest zdekapitalizowana. Wiek taboru znacznie prze-
kracza normatywny okres użytkowania, natomiast jego eksploatacja jest możliwa dzięki 
stałej modernizacji. Według danych za 2010 r. decydująca większość eksploatowanych 
pchaczy (76,3%) oraz niemal połowa barek do pchania (49,1%) została wyprodukowana 
w latach 1949-1979. Większość użytkowanych barek z własnym napędem (72,2%) po-
chodzi z lat 50. i 60. 23

Negatywne tendencje rozwoju floty rzecznej w Polsce są konsekwencją braku odpo-
wiednich warunków nawigacyjnych na drogach wodnych oraz braku zachęt finansowych 
do inwestycji. Czynniki te mają decydujący wpływ na rolę żeglugi śródlądowej na rynku 
usług transportowych oraz wielkość popytu ciążącego do tej gałęzi transportu. Na tym 
tle przedstawione zostały zmiany w potencjale floty rzecznej w Polsce z uwzględnieniem  
tendencji europejskich.

21 europäische binnenschifffahrt. marktbeobachtung nr.1 Situation von angebot und nachfrage 
im Jahr 2009 und analyse der konjunktur mitte 2010, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 
2010, s. 89.

22 Ibidem, s. 90.
23 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, opracowania 

sygnalne, Szczecin, listopad 2011, s. 1, 2.



changeS in the PoliSh inland waterway fleet

Summary

The inland waterway fleet takes second place in terms of mass scale of transport. 
Nowadays aims to achieve maximal size of the fleet, permitted on the waterway, in order 
to achieve economies of scale. This trend confirms the analysis of statistical data about 
the division of the Western European fleet by load capacity, which shows the decreasing 
of number of small vessels. Average cargo fleet capacity in Western Europe is more than 
1.200 t. The new barges with a capacity of less than 1.500 t are in Western Europe for 
economic reasons almost never built. The fleet of dry cargo increases by the new barges 
with a capacity of at least 3.000 t 24.

Since the end of the modernization policy of fleet capacity from 2002 to 2010 in 
Western European countries have been out of service more than 1.400 self propelled ves-
sels and over 350 push and tow vessels. 25 Part of the fleet was sold to Danube countries, 
Poland and the Czech Republic and that is a reason why they continue to participate in 
the transport market in Europe.

The Polish fleet is dominated by vessels with a capacity of 450–649 t. Most of the 
fleet in Poland is depreciated. Age of fleet significantly exceeds the normative operation 
time, but its operation is possible because of the constant modernization. According to the 
data for the year 2010, the most of operating pusher boats (76.3%) and nearly half of the 
push vessels (49.1%) were built in the years 1949–1979. Most of operating self-propelled 
vessels (72.2%) came from the 50s and 60s. 26 Negative trends in the development of the 
inland waterway fleet in Poland are a consequence of the lack of appropriate conditions 
for navigation on the waterways and the lack of financial incentives for investment. These 
factors have a decisive impact on the role of inland waterway transport in the market and 
the volume of demand addressed to this mode of transport. Against this background, the 
changes in the potential of the inland waterway fleet in Poland will be presented, taking 
into account trends in Europe.

Translated by emilia kuciaba

24 europäische binnenschifffahrt. marktbeobachtung nr. 1 Situation von angebot und nachfrage 
im Jahr 2009 und analyse der konjunktur mitte 2010, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, 
2010, s. 89.

25 Ibidem, s. 90.
26 Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, opracowania 

sygnalne, Szczecin, listopad 2011, s. 1, 2.
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SAmOREgUlAcYJNE mEchANIZmY KSZTAłTOWANIA 
WARTOścI RYNKOWEJ PRZEdSIĘbIORSTW 

TRANSPORTOWYch

Wstęp

Zmienność otoczenia stawia przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza przed 
przedsiębiorstwami transportowymi pełniącymi rolę usługową względem przed-
siębiorstw produkcyjnych, wymagania w zakresie konieczności dostosowywania 
się do tej zmienności. Umiejętność dostosowania mechanizmów funkcjonalnych 
przedsiębiorstw transportowych do zmieniających się warunków stanowi o możli-
wości przetrwania, natomiast względy właścicielskie wymagają od przedsiębiorstw 
transportowych realizacji celu podstawowego stawianego przed przedsiębior-
stwami – maksymalizacji wartości. Różny zakres zmian stawia przedsiębiorstwom 
różne wymagania w tym zakresie. Radykalne zmiany wymagają radykalnych 
programów restrukturyzacji, jednakże codzienne funkcjonowanie wymaga suk-
cesywnego reagowania na stale pojawiające się oczekiwania. Stąd po pierwsze 
konieczność stałego ulepszania przez przedsiębiorstwa mechanizmu funkcjono-
wania – dla przedsiębiorstw transportowych przejawiająca się w konieczności 
usprawniania charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych, a po drugie konieczność 
weryfikacji działań wykonawczych przez pryzmat celu podstawowego – maksyma-
lizacji wartości rynkowej. Celem artykułu jest opisanie mechanizmu samoregulacji 
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i narzędzi pozwalających w ramach samoregulacji zapewniać realizowanie celów 
związanych z wartością rynkową przedsiębiorstw transportowych.

Pomiar wartości przedsiębiorstwa transportowego

Wartość rynkowa podmiotu gospodarującego, będąc mierzalnym wymiarem 
celu podstawowego każdego podmiotu, jest również miernikiem sprawności funk-
cjonowania, jednakże w kontekście przedsiębiorstw transportowych należy bardzo 
uważnie dobierać metody pomiaru. Generalnie w ramach spektrum możliwości 
w zakresie metod szacowania wartości podmiotu gospodarującego istnieje wiele 
metod, które pozwalają tę wartość oszacować. Wśród nich wyróżnia się metody 
majątkowe (bazujące na wartości zgromadzonego majątku), dochodowe (bazujące 
na wartości generowanego strumienia gotówki lub zysku), rynkowe (bazujące 
na mechanizmie popytu i podaży na takie dobro, jakim jest przedsiębiorstwo) 
i wreszcie metody mieszane (bazujące na łączeniu w określonych proporcjach 
elementów wszystkich poprzednich metod) 1. Wymienione wyżej metody, mając 
charakter metodologii uniwersalnej, mogą być stosowane do wszystkich pod-
miotów, jednakże niebagatelny jest fakt przesłanek wyceny, gdyż w pierwszej 
kolejności przesłanki te decydują o wyborze metody.

Przesłanki wyceny w głównej mierze za podstawowy punkt odniesienia 
przyjmują zmiany w strukturze własnościowej przedsiębiorstwa, które mają 
charakter incydentalny, choć są również wśród nich takie, które uwzględniają 
periodyczność pomiaru wartości. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotu 
szczególnego znaczenia nabierają przesłanki o wycenach nacechowane stałym 
i długookresowym pomiarem realizowania celu podstawowego, czyli przesłanki 
związane z zarządzaniem wartością. Bazują one na założeniu, iż aby właściwie 
realizować cele właścicielskie, należy wartość podmiotu systematycznie mierzyć 
i dążyć do sukcesywnego podnoszenia sprawności funkcjonalnej. Dążenie do 
podnoszenia sprawności funkcjonalnej, a w tym również cele krótkookresowe 
efektywnościowe dezagreguje się na cele cząstkowe podmiotu, co w konsekwencji 

1 W miejscu tym należy zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawiona klasyfikacja stanowi jedynie 
trzon systematyki metod wyceny podmiotów gospodarujących. Występujące w literaturze bar-
dziej rozbudowane klasyfikacje metod wyceny mają wiele elementów wspólnych i specyficznych. 
Każda z wyszczególnionych metod w tych klasyfikacjach uwzględnia istnienie różnych elementów 
wpływających na wartość podmiotu, czasami uwzględniając kontekst otoczenia. Przegląd różnych 
klasyfikacji metod wyceny podmiotów gospodarujących wraz z ich twórcami można znaleźć 
w publikacji: A. Jaki, wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekono-
miczna, Kraków 2004, s. 88.
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tworzy cele cząstkowe wyceny. Cele wyceny przedsiębiorstw w kontekście procesu 
zarządzania przedstawione są w tabeli 1.

Tabela 1

Cele wyceny związane z potrzebami procesu zarządzania

Potrzeby 
zarządzania Cel wyceny

Stałe

monitorowanie pracy zarządu,
ustalanie wynagrodzenia dla zarządu i pracowników,

przegląd działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia procesu 
pomnażania wartości,

ubezpieczenie majątku,
udział w rankingach

Okresowe
restrukturyzacja przedsiębiorstwa,

pozyskanie kapitału,
ocena atrakcyjności różnych form inwestowania

Przypadkowe

zmiana właściciela i struktury własności,
bankructwo przedsiębiorstwa,

prywatyzacja przedsiębiorstwa,
połączenie przedsiębiorstw,

określenie wysokości podatku od transakcji kupna–sprzedaży całości lub 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

inne

Źródło: B. Nita, metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 55.

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym postrzegane przez cele 
wyceny i przez pryzmat trwałości pomnażania wartości przedsiębiorstwa wymaga 
mechanizmu funkcjonowania, który zapewni z jednej strony trwałą zdolność 
realizowania celu głównego, jak i celów cząstkowych, z drugiej strony zapewni 
elastyczność funkcjonalną, a przez to stworzy warunki do samoregulacji, dzięki 
czemu umożliwi reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu.

mechanizm funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych

Rozpoznanie mechanizmu funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego 
wymaga metodologii pozwalającej na poznanie prawidłowości i zasad, według 
których realizowany jest cel główny i cele cząstkowe, a jednocześnie eliminującej 
szczegółowość poszczególnych zdarzeń gospodarczych. Metodologią spełniającą 
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te kryteria jest podejście systemowe. Podejście systemowe w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa zakłada, że cała otaczająca przedsiębiorstwo rzeczywistość, jak 
i samo przedsiębiorstwo, składa się z możliwych do zidentyfikowania elementów. 
Elementy te różniąc się pod względem strukturalnym i pod względem zbioru zasad 
tworzących mechanizm funkcjonowania, nazywane są systemami, przy czym 
systemy te mają charakter hierarchiczny – są systemy nadrzędne (supersystemy) 
i podrzędne (podsystemy). W warunkach sprawnego funkcjonowania systemów 
funkcjonalnych istnieje zgodność między stanem zorganizowania otoczenia 
i wymogami stawianymi przez nie a stanem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
opierając się na funkcjach wykonywanych przez systemy, dokonują stałego dosto-
sowywania się do zmieniających się warunków otoczenia (adaptacja) jak też 
wyszukiwania najlepszych rozwiązań z możliwości stwarzanych przez otoczenie 
(optymalizacja). Zatem zadaniem podstawowym, warunkującym realizację celu 
głównego i cząstkowych oraz utrzymanie równowagi funkcjonalnej z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa, jawi się taki dobór elementów konstrukcyjnych – sys-
temów i podsystemów  – oraz takie ustanowienie realizowanych przez nie funkcji 
cząstkowych, aby umożliwiały one prawidłowe dostosowywanie się przedsiębior-
stwa do możliwości wynikających z otoczenia 2.

Dobór elementów konstrukcyjnych i realizowanie celów przypisanych tym 
elementom bazuje na procesie sterowania i regulacji. Z charakteru relacji ste-
rowniczych i regulacyjnych można wskazać dwa rodzaje oddziaływania: jedno 
polegające na sztywnym określaniu celu i norm regulujących powodujących 
realizowanie określonych funkcji, a przez to celów (sterowanie sztywne), i drugie 
polegające na tym, że norma stanu wejściowego nie ma charakteru sztywnego, 
przyjmując granice, których przekroczenie skutkuje sankcjami względem pod-
miotu regulowanego (regulacja). Tak więc sterowanie to wyznaczanie przez organ 
sterujący (system wyższego rzędu) określonego celu poprzez określenie poziomu, 
który ma być utrzymywany przez system sterowany. Między systemem sterującym 
a sterowanym muszą zachodzić relacje sterowania polegające na celowym oddzia-
ływaniu systemu sterującego na obiekt sterowany w celu uzyskania pożądanych 
zmian w przebiegu procesów sterowanych. Wejściem do systemu sterowania jest 
sygnał zadany, natomiast wyjściem wielkość sterowana. Sygnały zadane przekazują 
systemowi, jakie mają być wartości wielkości sterowanych. Wielkości stero-
wane to wielkości fizyczne lub stany procesu kształtowane w wyniku sterowania. 

2 A. Letkiewicz, Systemy adaptacyjne i optymalizacyjne w przedsiębiorstwie, w: Przegląd Naukowy 
nr 9, red. A. Letkiewicz, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 8.
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Podstawowym warunkiem sterowania jest to, aby część sterująca była bardziej zło-
żona niż sterowana, czyli musi być lepiej zorganizowana informacyjnie. W ramach 
oddziaływania sztywnego obiekty sterowane nie mają dostatecznych zdolności 
do zmiany zakresu wielkości sterowanych, które zostały im narzucone przez 
sterującego. Sterowanie jest wywoływaniem określonych stanów, a regulacja jest 
wyznaczaniem obszaru swobody, którego obiekt sterowany nie może przekroczyć. 
Regulacja jest więc procesem utrzymywania systemu regulowanego w przedziale 
normatywnym wyznaczonym przez zasady regulowania 3.

Normatywne obszary swobody z punktu widzenia przedsiębiorstw spro-
wadzają się do specyficznych obszarów funkcjonalnych, których podstawowym 
zadaniem funkcjonalnym jest realizowanie celów cząstkowych, bazując na specy-
ficznym zbiorze regulatorów. Stąd też wychodząc z celu maksymalizacji wartości 
przedsiębiorstwa, należy wskazać zbiory celów cząstkowych odnoszących się do 
celu głównego, a jednocześnie tworzących podstawy do konstrukcyjnego wyod-
rębniania systemów funkcjonalnych w taki sposób, aby z jednej strony unifikować 
procesy funkcjonalne, co wynika z ogólnego charakteru regulacji (zarówno rynko-
wej, jak i pochodzącej z centrum – państwa, a z drugiej strony stwarzać warunki 
do indywidualizacji regulacyjnej (samoregulacji), tak aby tworzyć przesłanki 
indywidualizacji pozwalającej uzyskiwać trwałość utrzymania pozycji rynkowej, 
w tym przewagi konkurencyjnej. Uniwersalizm podejścia systemowego i wymogi 
funkcjonalne przedstawione wyżej sprowadzają się do wyodrębniania w przed-
siębiorstwach czterech podstawowych regulacyjnych systemów funkcjonalnych 
realizujących cząstkowe cele. Wśród tych systemów jest system ekonomiczno-

-finansowy odpowiadający za cele związane z ekonomiką i gospodarką pieniężną, 
system marketingowy odpowiadający za cele związane z działaniami rynkowymi, 
system pracy łączący w swej konstrukcji cele społeczne realizowane przez pań-
stwo i cele motywacyjne oraz system produkcyjny, którego regulatory zapewniają 
realizację celów ilościowo-jakościowych w wymiarze działalności podstawowej.

Specyfika funkcjonalna przedsiębiorstw transportowych przejawia się 
przede wszystkim w ich systemach produkcyjnych i marketingowych. Systemy 
produkcyjne indywidualizują się w zależności od gałęzi transportu (inne regu-
latory porządkować będą sposoby świadczenia usługi transportowej dla przed-
siębiorstw transportu drogowego, a inne np. dla lotniczego) oraz indywidualizują 

3 A. Letkiewicz, mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzy-
staniem pętli sprzężeń zwrotnych, w: współczesne przedsiębiorstwo. zasobowe czynniki sukcesu 
w konkurencyjnym otoczeniu, red. J. Fryca i J. Jaworski, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, t. 4, 
Gdańsk 2009, s. 178.
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się w zależności od rodzaju przewozu (pasażerskie lub towarowe) i technolo-
gii przewozu, np. kontenerowe lub wielkogabarytowe. Systemy marketingowe 
przedsiębiorstw transportowych indywidualizują się w zależności od charakteru 
obsługiwanego rynku – rynek przewozów pasażerskich (w ramach niego regularne, 
nieregularne lub incydentalne) i rynek przewozów towarowych 4. Indywidualizacja 
funkcjonalna w dalszej kolejności przejawia się w systemach pracy, które oprócz 
ogólnych uwarunkowań świadczenia pracy – kodeks pracy uwzględniają specy-
ficzne uwarunkowania regulacyjne, jak ustawy szczegółowe dotyczące czasu pracy 
załóg. Najbardziej uniwersalny charakter ma system ekonomiczno-finansowy, 
gdyż jest on w głównej mierze uwarunkowany regulatorami obszaru przycho-
dów, kosztów i zasad ich generowania, co odnosi się do specyficznych praktyk 
w relacjach między przedsiębiorstwem transportowym a jego kontrahentami oraz 
do rynku kapitałowego.

Systemy te w ramach swej istoty regulacyjnej realizują cele cząstkowe, 
jednakże każdy z nich porządkuje regulacyjnie wybrany obszar funkcjonalny, 
co w realizacji celu głównego może prowadzić do wewnętrznych sprzeczności 
funkcjonalnych. Stąd w mechanizmie funkcjonowania konieczność występowania 
systemu regulacyjnego o charakterze nadrzędnym odpowiedzialnego za koordy-
nację realizacji celów cząstkowych w kierunku zapewnienia realizacji celu głów-
nego. Systemem tym jest system zarządzania wspomagany na wyższych etapach 
rozwoju funkcjonalnego systemem informacyjno-decyzyjnym. W ramach systemu 
zarządzania przebieg procesów regulacyjnych weryfikowany jest pod kątem jed-
nostki gospodarczej jako całości. Każde działanie weryfikowane jest głównym 
celem działalności i możliwościami wykonania działań wynikających z treści 
konkretnego zdarzenia gospodarczego. Oceniana jest przy tym zdolność podmiotu 
do osiągnięcia niezbędnie wymaganego poziomu zasilania i pobudzania oraz 
brany jest pod uwagę ogólny poziom opłacalności wykonywania pracy 5. System 
informacyjno-decyzyjny to celowo zorganizowana struktura ludzi, urządzeń i pro-
cedur gromadzenia, przetwarzania i rozdzielania informacji na użytek ośrodków 
decyzyjnych. Oznacza to, iż system informacyjno-decyzyjny współtworzy istotę 
wszystkich systemów regulacyjnych i wyznacza ich selektywny obszar działania, 
wspierając lub eliminując dostępność informacji szczegółowych, tworząc w ten 
sposób wspólną bazę funkcjonowania w postaci powszechnego występowania 

4 A. Letkiewicz, gospodarowanie w transporcie samochodowym – wybrane zagadnienia, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 52.

5 K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe – warunki i mechanizmy równowagi, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 55.
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informacji. W przedsiębiorstwach transportowych system ten odpowiedzialny jest 
za precyzję działania. Wzbogacając treści merytoryczne pozostałych systemów 
regulacyjnych 6 tworzy warunki adaptacji i optymalizacji, a pozostawia pole do 
działań samoregulacyjnych.

Samoregulacja podmiotów gospodarujących

Bazując na podstawowych podejściach do wyceny i uwzględniając cele przed-
siębiorstw, można postawić tezę, że w przedsiębiorstwie realizującym określoną 
wiązkę celów konieczne jest zdefiniowanie podstawowego nastawienia kreującego 
wartość (wynika ono z pierwszoplanowego określenia czynnika podstawowego 
kreującego wartość – majątek, dochód, rynek), a następnie takiego „nastawienia” 
mechanizmu funkcjonalnego przedsiębiorstwa (samoregulacja), aby realizowanie 
celów było trwałe,  możliwie najsprawniejsze i najefektywniejsze. Samoregulacja 
w swej istocie powinna prowadzić do zapewnienia przedsiębiorstwu regulacyjnych 
warunków trwania jako podstawy możliwości kreowania wartości. Kluczowym 
czynnikiem roli samoregulacji w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa wydaje 
się zdefiniowanie obszarów, w których proces samoregulacji może być realizowany. 
Zestawiając te dwa uwarunkowania samoregulacji, można zidentyfikować samo-
regulacyjne procesy przystosowawcze, samoregulację odwołującą się do realizacji 
określonych funkcji i samoregulację na poziomie decyzyjnym. Samoregulacyjne 
procesy przystosowawcze wynikają ze zmienności otoczenia. Zmienność otocze-
nia w kontekście celów ustanowionych powoduje, że cel podstawowy w postaci 
maksymalizacji zysku czy wzrostu wartości przedsiębiorstwa osiągany jest poprzez 
całą wiązkę kapitałowych celów cząstkowych. Realizacji celów służy polityka, 
w ramach której podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące przetrwania 
i rozwoju w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębior-
stwa, dlatego też samoregulacja może odwoływać się do procesów pierwotnych – 
mających zapewnić przedsiębiorstwu przetrwanie i wtórnych – niezbędnych do 
rozwoju przedsiębiorstwa, pozwalających na osiągnięcie zamierzonych celów 
rozwojowych, co uwarunkowane jest umiejętnością przewidywania przyszłych 
zdarzeń i przystosowywaniem się do oczekiwanych zmian 7.

6 Ibidem, s. 112.
7 A. Letkiewicz, Samoregulacja a wartość przedsiębiorstwa, w: Tworzenie wartości przedsię-

biorstwa na rynku unii europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 557.



andrzej letkiewicz146

Samoregulacyjne procesy pierwotne i wtórne dokonują się w zakresie działań 
realizowanych przez przedsiębiorstwa, polegających na przetwarzaniu materiałów 
i półproduktów w wyroby gotowe, co jest charakterystyczne, w myśl podejścia 
systemowego, dla sfery realnej przedsiębiorstwa. Procesom tym towarzyszy gene-
rowanie informacji, która jest przekazywana do sfery regulacji, gdzie poddawana 
jest przetworzeniom (uogólnianiu i zapisywaniu prawidłowości), co powoduje 
tworzenie zasad samoregulacyjnych zmierzających do zapewnienia stałości osią-
gania celów. Konsekwencją tego procesu jest doprowadzanie do realizowania 
funkcji autonomicznych (służące przetrwaniu, odwołujące się powtarzalnych 
procesów realnych, np. operacji produkcyjnych, uzupełniania zapasów surowców, 
materiałów, narzędzi, półfabrykatów; przez swoją niezmienność i periodyczność 
oddziaływają one w sposób stabilizujący na cały system i są skuteczne w stosunku 
do procesów mających dobrze rozpoznaną strukturę) i funkcji wyższego rzędu 
(służących zapewnieniu rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa jako przesłanek do 
realizacji założonych celów). Realizacja funkcji wyższego rzędu, prowadzących 
do rozwoju, możliwa jest, gdy przedsiębiorstwo osiąga zysk, gdy ma możliwość 
reprodukcji rozszerzonej oraz gdy na rynku istnieje popyt produkty czy świad-
czone usługi. Przedsiębiorstwo może przetrwać i realizować swoje cele w długim 
okresie jedynie pod warunkiem permanentnego rozwoju, definiując rozwój jako 
skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, dostosowujące je ciągle do 
zmieniającego się otoczenia 8.

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga również przygotowania i podejmowania 
odpowiednich decyzji. Podejmowanie decyzji jest procesem, który w dzisiej-
szych realiach gospodarczych jest coraz trudniejszy. Trudność ta wynika zarówno 
z coraz większego dynamizmu zjawisk zachodzących w otoczeniu, jak i w przed-
siębiorstwie. Proces decyzyjny realizowany w takich warunkach jest tym trud-
niejszy, im bardziej skomplikowana jest informacja o zdarzeniach gospodarczych, 
gdyż to ta informacja staje się podstawowym zasobem procesu decyzyjnego. 
Samoregulacyjne procesy decyzyjne sprowadzają się do podejmowania decyzji 
standardowych (powtarzalnych, np. rozliczanie pracy i płacy, zamawianie mate-
riałów, decyzje spedycyjne; zmiany wynikające z tych decyzji są lub mogą być 
dowolnie małe, a skutki mogą być odwracalne bez większych zakłóceń i kosztów) 
i decyzji podstawowych (nieregularnych, złożonych, zmiennych; niepewność 

8 A. Letkiewicz, Samoregulacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
w: zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołę-
biowski, SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 183.
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towarzysząca rozwiązywaniu problemów, wymagających decyzji podstawowych 
jest bardzo duża; skutki tych decyzji są albo nieodwracalne, albo odwracalne 
z dużymi trudnościami, stratą czasu i dodatkowymi nakładami). Decyzje pod-
stawowe wymagają dobrego przygotowania informacyjnego, które polega na 
dopasowaniu dostarczanej informacji do potrzeb decydenta oraz zmniejszaniu 
luki informacyjnej. Dążenie do minimalizacji luki informacyjnej prowadzi do 
działań polegających na stałym usprawnianiu procesu zdobywania i dostarczania 
informacji przez system informacyjno-decyzyjny 9.

Samoregulacyjne kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstw 
transportowych

Wartość przedsiębiorstwa jest wielkością wynikową wynikającą z dwóch 
generalnych przesłanek, mianowicie działań przyjętych za celowe i realizowanych 
przez przedsiębiorstwo oraz przyjętej metody wyceny. W ramach metod wyceny 
wartość właściwie jest rezultatem wyboru metodologii liczenia, a przez to wyboru 
czynnika fundamentalnego kreującego wartość przedsiębiorstwa. Nurt takiego 
traktowania wartości znajduje swe odzwierciedlenie w podejściu do kształtowania 
i analizy mechanizmów pozwalających formować cząstkową wartość przedsię-
biorstwa. Obszar zatrudniania i motywowania stanowi o tym, że człowiek staje 
się jednym najważniejszych składników wartości przedsiębiorstwa transporto-
wego. Decydujący wpływ na działanie przedsiębiorstw ma wiedza, umiejętności 
i zachowania pracowników, sukces zatem leży w umiejętnym wykorzystaniu 
zasobu, czyli tzw. kapitału intelektualnego, którego kapitał ludzki jest fundamen-
tem. Stąd możliwe jest stwierdzenie, że sukces dzisiejszych przedsiębiorstw tkwi 
we właściwie zbudowanych relacjach między organizacją a pracownikiem, poprzez 
stosowanie różnorodnych form motywowania finansowego i pozafinansowego, 
przekładających się na efekty pracy pracownika, a w konsekwencji na wzrost 
wartości przedsiębiorstwa 10.

W obszarze ekonomiczno-finansowym da się wyraźnie dokonać rozgrani-
czenia obszaru ekonomicznego i finansowego w procesie kształtowania wartości 
przedsiębiorstwa. W ramach obszaru ekonomicznego, na który składa się majątek 

9 efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryca, 
B. Majecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 120.

10 A. Letkiewicz, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa – podejście systemowe, w: Strategie 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 410.
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wraz z inwestycjami, którego wykorzystanie tworzy przychody i koszty dzia-
łalności przedsiębiorstw transportowych (te dwie wielkości ekonomiczne i ich 
kształtowanie jest konsekwencją sprawnej realizacji samoregulacji na poziomie 
produkcyjnym), trzeba stwierdzić, że system ekonomiczny doprowadza do wyge-
nerowania zysku netto jako czynnika kształtowania wartości przedsiębiorstwa. 
Ułomność zysku netto jako miary wartości jest dość oczywista, stąd dla precy-
zyjniejszego definiowania efektywności ekonomicznej należy posługiwać się 
kategorią zysku ekonomicznego uwzględniającego kapitał zainwestowany przez 
właścicieli (np. EVA – ekonomiczna wartość dodana). W obszarze finansowym 
podstawą szacowania wartości staje się strumień wygenerowanej gotówki pozosta-
jącej w dyspozycji podmiotu gospodarującego, który poprzez metodologię liczenia 
wartości przedsiębiorstw w ramach metody DCF (zdyskontowanych strumieni 
gotówkowych) uwzględnia nakłady poniesione na uruchomienie działalności oraz 
ryzyko w postaci oczekiwanej premii.

Obszar marketingowy i jego związek z kreowaniem wartości przedsiębior-
stwa transportowego wynika z celów rynkowych, zatem wartość w tym obszarze 
kreowana jest poprzez skuteczność pracy służb sprzedaży i działań promocyjnych 
(ogólnie skuteczność działania na rynku wynika ze znajomości potrzeb popytowych, 
określenia preferencji i motywacji nabywców, osiągnięcia celów ekonomiczno-

-finansowych, znajomości zasad związanych z procesem planowania i realizacji 
dystrybucji, znajomości zasad związanych z procesem kształtowania cen, znajomo-
ści zasad związanych z procesem promocji 11). Bazą tego podejścia jest założenie, 
że wartość kreowana z relacji przedsiębiorstwo transportowe – usługobiorca lub 
organizator (identyfikowany jako współpracownik) jest większa niż wartość kre-
owana w tradycyjnym procesie wymiany. Szczególna rola jawi się dla partnerskiej 
współpracy między producentem usługi transportowej a spedytorem w zakresie 
poszerzania wiedzy o rynku, tym samym umożliwiając przedsiębiorstwu lepsze 
dostosowanie oferty do potrzeb ostatecznych odbiorców, co oczywiście sprzyja 
kreowaniu wartości przedsiębiorstwa 12.

Jednakże szczególnego znaczenia dla procesu kształtowania wartości przed-
siębiorstwa transportowego nabiera samoregulacja na poziomie produkcyjnym, 
gdzie jej istotą jest dopasowanie możliwości świadczenia usługi do oczekiwań 

11 A. Letkiewicz, Samoregulacyjny uwarunkowania funkcji marketingowych przedsiębiorstw, 
w: zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumpcyjnych, red. M. Grzybowska-Brzezińska, 
J. Michalak, A. Rudzewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekono-
micznych, Olsztyn 2005, s. 194.

12 A. Letkiewicz, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa..., op.cit., s. 411.
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oraz właściwe skonfigurowanie posiadanego potencjału przewozowego. Właściwy 
dobór czynników produkcji w przedsiębiorstwie transportowym warunkuje moż-
liwość efektywnego gospodarowania. Niewłaściwa struktura stanu majątkowego, 
szczególnie w zakresie posiadanego taboru powoduje brak możliwości realizacji 
celu podstawowego przedsiębiorstw, stąd podstawą właściwej samoregulacji, 
a w konsekwencji kształtowania wartości przedsiębiorstw transportowych, jest 
znajomość charakterystyk produkcyjnych i konsekwentne dążenie do zapewniania 
ich podnoszenia wartości wynikowych z okresu na okres – przykładowy zestaw 
wskaźników eksploatacyjnych dla przedsiębiorstwa transportu drogowego zapre-
zentowany jest w tabeli 2.

Tabela 2

Wybrane wskaźniki poziomu produkcyjnego dla transportu drogowego

Wskaźnik Formuła liczenia Objaśnienia

Wozodni 
inwentarzowe (Di)

DK – liczba dni inwentarzowych, przez które 
przedsiębiorstwo posiadało dany k-ty poziom 

taboru samochodowego,
£k – k-ty możliwy poziom liczby taboru 
samochodowego w ciągu jednego dnia 

kalendarzowego

Wykorzystanie 
przebiegu (B)

K£ – przebieg ładowny
K – przebieg zaangażowanych pojazdów

Wykorzystanie czasu 
pracy pojazdu (F)

Tj – czas jazdy
Tp – czas pracy pojazdów

Prędkość 
eksploatacyjna (Ve)

K – przebieg zaangażowanych pojazdów
Tp – czas pracy pojazdów

Średnia odległość 
przewozu jednej 

tony (LQ)

P – praca przewozowa wykonana
Q – masa przewiezionego ładunku

Średnia dynamiczna 
ładowność pojazdów 

w pracy (qd)

qii – liczba przewiezionych ton w i-tej jeździe 
ładownej

K£i – przebieg ładowny w i-tej jeździe
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Wskaźnik Formuła liczenia Objaśnienia

Dynamiczny 
wskaźnik 

wykorzystania 
ładowności (E)

Qi – liczba przewiezionych ton w i-tej jeździe 
ładownej

K£i – przebieg ładowny w i-tej jeździe
qii – poziom ładowności poszczególnych 

pojazdów należących i i-tej grupy 
ładownościowej

K£ – przebieg ładowny

Źródło: A. Letkiewicz, gospodarowanie w transporcie samochodowym…, op.cit., s. 97–104.

Cząstkowe wymiary samoregulacyjnego kształtowania wartości przedsię-
biorstw transportowych w swych funkcjach celu posiadają zapisane warunki celów 
cząstkowych charakterystycznych dla danych systemów. Żaden z tych elementów 
strukturalnych nie uwzględnia funkcji realizowanych przez pozostałe systemy, stąd 
szczególna rola systemu zarządzania i systemu informacyjno-decyzyjnego, gdyż 
w funkcji celu systemu zarządzania zapisany jest warunek wynikający z wyboru 
metody szacowania wartości, jak i poziom tej wartości uznawany za wzorcowy. 
Rolą zatem systemu zarządzania w ramach systemowego samoregulacyjnego 
kształtowania wartości jest rola systemu nadrzędnego, koordynującego działania 
systemów funkcjonalnych w ramach warunków celu podstawowego. Rolą systemu 
informacyjno-decyzyjnego w ramach samoregulacji jest informacyjne przygoto-
wanie decyzji kierowniczych procesu regulacji i sterowania realizowanego przez 
system zarządzania oraz informacyjne przygotowanie procesów adaptacji i opty-
malizacji, które w późniejszym czasie, zmieniając mechanizm funkcjonowania, 
stają się podstawą do podnoszenia sprawności – samoregulacji.

Zakończenie

Umiejętność reagowania na zmiany zapotrzebowania warunków świadczenia 
usług transportowych postrzegana przez przedsiębiorstwa transportowe poprzez 
proces samoregulacji stwarza warunki do tworzenia cechy elastyczności zaspo-
kajania potrzeb w zakresie spełniania oczekiwań dotyczących postulatów prze-
wozowych. Proces ten jednocześnie tworząc warunki elastyczności funkcjonalnej 
poprzez wpisywanie w mechanizm funkcjonalny umiejętności kumulacji wiedzy, 
prowadzi do podniesienia sprawności procesu samoregulacji. Stąd im bardziej 
sprawne mechanizmy samoregulacji, tym sprawniejszy proces dostosowywania 
się do zmian występujących w otoczeniu. Sprawniejszy proces dostosowawczy 
stwarza warunki do lepszego – bardziej sprawnego pozyskiwania zleceń na pracę 
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przewozową będącą nośnikiem przychodu i stwarza warunki do lepszego – bar-
dziej efektywnego gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych. 
Sprawniejsza samoregulacja, tworząc podstawę generowania wartości podmiotów 
transportowych, według metodologii szacowania wartości rynkowej, przyczynia 
się do tworzenia przewagi konkurencyjnej i lepszej realizacji celu podstawo- 
wego – kreowania wartości podmiotu na wyższym poziomie.
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Streszczenie

Zmienność otoczenia stawia przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza przed przed-
siębiorstwami transportowymi pełniącymi rolę usługową względem produkcyjnych, 
wymagania w zakresie konieczności dostosowywania się. Umiejętność dostosowania 
mechanizmów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowych do zmieniających się 
warunków stanowi o możliwości przetrwania, natomiast względy właścicielskie wyma-
gają od przedsiębiorstw transportowych realizacji celu podstawowego stawianego przed 
przedsiębiorstwami – maksymalizacji wartości. Różny zakres zmian stawia przedsię-
biorstwom różne wymagania w tym zakresie. Radykalne zmiany wymuszają radykalne 
programy restrukturyzacji, jednakże codzienne funkcjonowanie wymaga sukcesywnego 
reagowania na stale pojawiające się oczekiwania. Stąd po pierwsze konieczność stałego 
ulepszania przez przedsiębiorstwa mechanizmu funkcjonowania – dla przedsiębiorstw 
transportowych przejawiająca się w konieczności usprawniania charakterystyk tech-
niczno-eksploatacyjnych, a po drugie konieczność weryfikacji działań wykonawczych 
przez pryzmat celu podstawowego – maksymalizacji wartości. 

Umiejętność reagowania na zmiany zapotrzebowania warunków świadczenia usług 
transportowych, postrzegana przez przedsiębiorstwa transportowe poprzez proces samore-
gulacji, stwarza warunki do tworzenia cechy elastyczności zaspokajania potrzeb w zakresie 
spełniania oczekiwań dotyczących postulatów przewozowych. Proces ten jednocześnie 
tworząc warunki elastyczności funkcjonalnej poprzez wpisywanie w mechanizm funk-
cjonalny umiejętności kumulacji wiedzy prowadzi do podniesienia sprawności procesu 
samoregulacji. Stąd im bardziej sprawne mechanizmy samoregulacji, tym sprawniejszy 
proces dostosowywania się do zmian występujących w otoczeniu. Sprawniejszy proces 
dostosowawczy stwarza warunki do lepszego – bardziej sprawnego pozyskiwania zleceń 
na pracę przewozową będącą nośnikiem przychodu i stwarza warunki do lepszego – bar-
dziej efektywnego gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych będącym 
nośnikiem kosztów. Sprawniejsza samoregulacja tworząc podstawę generowania wartości 
podmiotów transportowych, według metodologii szacowania wartości rynkowej, przy-
czynia się do tworzenia przewagi konkurencyjnej i lepszej realizacji celu podstawowego 

– kreowania wartości podmiotu na wyższym poziomie.
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the Self-regulating mechaniSmS of the market value 
ShaPing in tranSPort enterPriSeS

Summary

The ability of responding to the changing requirements of the transport service 
conditions, perceived by the transport enterprises through the self-regulatory processes, 
determines flexibility in satisfying needs in the range of meeting demands for shipping 
postulates. This process does not only create conditions for the functional flexibility by 
placing the ability of knowledge accumulation into the mechanism, but also it leads to the 
efficiency improvement in the self-regulation process. Therefore, the more efficient the 
self-regulating mechanisms are, the more effective the adaptation process to the changes 
in the surroundings is. The more efficient adaptation process creates conditions for more 
effective orders winning in shipping service. It leads to the income growth, which de-
termines more effective financial management of the transport enterprise’s property, the 
cost carrier. The more effective self-regulation creates the basis for generating transport 
entity value according to the methodology of the market value estimation. It helps to gain 
competitive advantage and to realize the basic aim, the creation of the entity value on the 
higher level, more effectively.

Translated by maria richert
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SPEcYFIKA bAdAŃ AUdYTORSKIch PRZEdSIĘbIORSTW 
śWIAdcZącYch USłUgI UżYTEcZNOścI PUblIcZNEJ 

W TRANSPORcIE mIEJSKIm

Wstęp

Rozwój gospodarki rynkowej sprawił, że nastąpił wzrost znaczenia dzia-
łalności przedsiębiorstw i zapotrzebowania na informacje o ich funkcjonowaniu. 
Informacje przedstawiające faktyczny obraz sytuacji majątkowej i kapitałowej 
przeznaczone są dla osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz dla odbiorców 
zewnętrznych. Informacje te powinny być weryfikowane, aby przedstawić realny 
obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewnić to ma kontrola sprawozdań 
finansowych zwana audytem lub rewizją sprawozdań finansowych. Pomimo 
sprecyzowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadza-
nia audytu, audyt przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej 
transportu może odbiegać od wzorca w interpretacjach wskaźników.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie interpretacji audytorskich 
podstawowych wskaźników finansowych policzonych na podstawie sprawozdań 
finansowych.
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Audyt zewnętrzny i jego cechy

Ujmując szczegółowo istotę audytu zewnętrznego 1, należy stwierdzić, że jest 
on usystematyzowanym i zorganizowanym profesjonalnym badaniem przez nie-
zależnych specjalistów zewnętrznych z dziedziny rachunkowości sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstw oraz ksiąg rachunkowych, na podstawie których 
te sprawozdania sporządzono, wraz z wydaniem opinii z przeprowadzonego bada-
nia 2. Audyt jest elementem nadzoru właścicielskiego, obejmującego weryfikację 
dokładności, zgodności ze standardami rachunkowości, rzetelności i spójności 
sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt zewnętrzny jest systemowym procesem stosowania pewnych procedur, 
polegającym na obiektywnym zbieraniu i ocenie materiału badawczego, którego 
przedmiotem są transakcje ekonomiczne, w jednostce gospodarczej w danym 
okresie obrachunkowym, opartym na podstawach prawnych 3  4.

Warto zaznaczyć, że definicje te traktują audyt jako uniwersalne narzędzie do 
monitorowania i kontroli jednostki. Takie zdefiniowanie narzędzia audytu stawia 
przed nim szereg celów. Należą do nich 5:

 – weryfikacja spełnienia wymagań stawianych przez przepisy i normy sys-
temowi zarządzania,

 – ocena stopnia identyfikacji oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów,
 – oszacowanie ryzyka dla organizacji wynikającego z niespełnienia wymagań 

lub niewłaściwej ich realizacji,
 – badanie skuteczności, a także efektywności organizacji,
 – wykrywanie marnotrawstwa i zbędnych kosztów,
 – identyfikacja błędów i przekazywanie informacji o nich właściwym 

jednostkom,

1 Często zamiast określenia „audyt” stosuje się termin „rewizja finansowa”. Wydaje się, że rewizja 
jest pojęciem bardziej ostrym niż audyt. Jednak w teorii i praktyce stosuje się zamiennie te terminy. 
Rewizji sprawozdań finansowych dokonują biegli rewidenci lub audytorzy, jednak częściej używa 
się określenia „firma rewizyjna” niż „firma audytorska”. Za: audyt sprawozdań finansowych, red. 
W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa 2010, s.14.

2 Ibidem, s. 15.
3 audyt…, op.cit., s. 15.
4 Umocowania prawne dla audytu zawiera ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU 

nr 121, poz. 591.) z późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 13 października 1994 o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie (DzU nr 121, poz. 592) z późniejszymi zmianami (DzU z 2009 nr 
77, poz. 649).

5 http://wawak.pl/pl/content/roznice-miedzy-audytem-zewnetrznym-wewnetrznym z dnia 
23.07.2012.
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 – komunikacja pomiędzy pracownikami liniowymi a zarządem organizacji,
 – ocena dostawców,
 – wykazanie możliwości doskonalenia.

Podstawowe cechy audytu zewnętrznego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Cechy audytu zewnętrznego

Kryterium  
porównania

Audyt  
zewnętrzny

cele wykazanie zdolności do spełnienia określonych 
wymagań

Zainteresowane strony klient, certyfikator, kierownictwo

Koncentracja uwagi uwaga koncentruje się na zbieraniu i analizie 
dowodów z przeszłości

Systematyczność prowadzony rzadko

Zakres obejmuje ograniczony obszar, opiera się na zapisach 
i rozmowach z pracownikami

Głębokość badania zależna od potrzeb, zwykle schodzi do poziomu 
zadań opisanych w procedurach

Znajomość organizacji przez audytora niewielka

Wpływ na doskonalenie znikomy, przypadkowy

Źródło: http://wawak.pl/pl/content/roznice-miedzy-audytem-zewnetrznym-wewnetrznym 
z dnia 23.07.2012.

Audytor zewnętrzny zwraca uwagę na to co było (zapisy) i na tej podstawie 
wyciąga wnioski odnośnie do stanu systemu zarządzania; występuje tu więc jedynie 
diagnoza ex post 6.We wnioskach nie przedstawia zaleceń oraz środków zaradczych 
poprawiających funkcjonowanie jednostki w przyszłości.

6 B. Nadolna, rola i zadania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego 
w Polsce, w: audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe nr 
621, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 30, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s.144.
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Zakres audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny składa się z dwóch dokumentów:
 – opinii niezależnego biegłego rewidenta,
 – raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego.
Opinia ma za zadanie dostarczyć informacji, czy sprawozdanie jest kompletne 

i rzetelne.
Raport ma ocenić sprawozdanie za pomocą analizy ilościowej (wskaźniki) 

i analizy jakościowej (interpretacja wskaźników). Punktem wyjścia w bada-
niach audytorskich przedsiębiorstw jest analiza bilansu. Dokonuje się analizy 
poziomej aktywów i pasywów na podstawie obliczonych wskaźników dynamiki. 
Przeprowadza się również analizę pionową bilansu na podstawie wskaźników 
struktury. Powyższa analiza nosi nazwę wstępnej analizy bilansu. Ma ona na 
celu ustalenie wielkości zasobów majątkowych przedsiębiorstwa oraz określenie 
najważniejszych relacji majątkowo-kapitałowych w okresie objętym badaniem.

Kolejnym krokiem audytu jest analiza rachunku zysków i strat. Analizy tej 
dokonuje się w oparciu o wskaźniki dynamiki. Ma ona na celu: ustalenie wielkości 
przychodów i ich struktury w badanym okresie sprawozdawczym; określenie 
wielkości i struktury poniesionych kosztów; ustalenie wielkości wyniku finanso-
wego osiągniętego w poszczególnych segmentach działalności przedsiębiorstwa 
i wyniku całej działalności oraz określenie czynników wpływających na zmianę 
wyniku finansowego. Pogłębionym badaniem rachunku zysków i strat jest analiza 
przyczynowo-skutkowa, badająca wpływ wielkości sprzedaży, cen wyrobów/usług 
i kosztów na zmianę wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Audytor dokonuje również analizy rachunku przepływów pieniężnych. 
Analiza ta dostarcza informacji dotyczących pozyskania i wydatkowania środ-
ków pieniężnych w okresie sprawozdawczym oraz salda środków pieniężnych na 
początek i koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Pogłębiona analiza 
rachunku przepływów pieniężnych może być dokonana za pomocą wskaźników 
wydajności gotówkowej i wskaźników wystarczalności gotówkowej 7.

Na podstawie sprawozdań finansowych przeprowadza się analizę wskaźni-
kową, która stanowi rozwinięcie analizy wstępnej sprawozdań w ramach poszcze-
gólnych obszarów badawczych, takich jak: płynność finansowa, rentowność, 
zadłużenie, rynek kapitałowy. Badanie to pozwala wnikliwiej zbadać kondycję 

7 audyt…, op.cit., s. 100–130.
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finansową przedsiębiorstwa. Zaletami analizy finansowej jest opieranie się na 
odpowiednio dobranych i wyselekcjonowanych wskaźnikach, które są powszechnie 
znane i nie sprawiają trudności z interpretacją 8.

Praktyka badań w USA wskazuje, że w przyszłości polscy rewidenci 
powinni rozszerzać zakres audytu o wskaźniki dotyczące kreacji wartości, gdyż 
wskaźniki finansowe nie będą wystarczające, aby gruntownie ocenić kondycję 
przedsiębiorstwa 9.

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw świadczących usługi 
użyteczności publicznej transportu miejskiego

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają przede wszystkim na celu 
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności, w szczególności produkcję 
lub świadczenie usług w zakresie: inżynierii sanitarnej, komunikacji miejskiej, 
zaopatrzenia ludności w energię elektryczną, gazową i cieplną, zarządu państwo-
wymi zasobami lokalowymi, zarządu państwowymi terenami zielonymi, usług 
pogrzebowych i utrzymania urządzeń cmentarnych, usług kulturalnych 10.

Tak zdefiniowane przedsiębiorstwo nie musi być przedsiębiorstwem pań-
stwowym zgodnie z ustawą. Może to być spółka prawa handlowego świadcząca 
usługi użyteczności publicznej. Będzie wtedy instytucją odgrywającą szczególnie 
ważną rolę w sektorze publicznym, ponieważ jej główną funkcją będzie bieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli poprzez wytwarzanie 
lub świadczenie usług i dóbr publicznych rozumianych jako usługi powszechnie 
dostępne.

Transport miejski to sfera działalności gospodarczej polegającej na wyko-
nywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. 
Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień trans-
portu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem 
komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić 

8 Ibidem, s. 136.
9 M. Budzik, Sprawozdawczość i rewizja finansowa a współczesne techniki zarządzania wartością 

przedsiębiorstw, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry 
menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 94.

10 Ustawa z dnia 25 września 1981 o przedsiębiorstwach państwowych (DzU z 1981 nr 24 poz. 
122), art. 6.
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można między innymi miejski transport drogowy, obejmujący przewóz autobusami 
i trolejbusami 11.

Obowiązek badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej, wprowadzony przepisami prawa finansów publicznych, budzi wiele 
dylematów. Ustawodawca nie uregulował szczegółowych zasad tego badania i nie 
wskazał zasadniczego jego celu. Zgodnie z rozdziałem 7 ustawy o rachunkowości, 
zasadniczym celem biegłego rewidenta ma być wydanie opinii wraz z raportem 
o tym, czy badane sprawozdanie rzetelnie i jasno prezentuje sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu. Tak zdefiniowany cel 
w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej jest niewystarczający. Wynika to 
z zasad gospodarki finansowej tych podmiotów. Trudna jest również ocena wyniku 
finansowego i jego podziału, który może być ujemny 12.

Sprawozdania przedsiębiorstw użyteczności publicznej realizujących prze-
wozy w komunikacji miejskiej podlegają audytowi. Ma to na celu nie tylko spraw-
dzenie poprawności sporządzenia sprawozdania, ale również minimalizację ryzyka 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowanie bardziej efektywnych 
decyzji w przyszłości.

Audyt sprawozdań finansowych przedsiębiorstw świadczących 
usługi użyteczności publicznej w transporcie miejskim

Badania audytorskie, których specyfiki dotyczy niniejszy artykuł, przepro-
wadzone zostały w trzech spółkach prawa handlowego świadczących usługi uży-
teczności publicznej. Znajdują się one w Gdyni, a obejmują swoim działaniem 
rynek komunikacji miejskiej w Trójmieście. Należały do nich 13:

 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni Sp. z o.o. (PKM) 14,

11 Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2000, s. 223.
12 D. Adamek-Hyska, Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – nowym 

obszarem badania biegłych rewidentów, w: kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości,  
t. I, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2011, s. 441.

13 Poniższe spółki są przewoźnikami realizującymi przewozy w gdyńskiej komunikacji miejskiej 
organizowanej przez ZKM w Gdyni, http://www.zkmgdynia.pl/?mod=4. Przewoźnicy w sieci komu-
nikacyjnej ZKM w Gdyni&lang=pl, 31.07.2012.

14 PKM jest największym przewoźnikiem w gdyńskiej sieci komunikacyjnej wykonującym zadania 
przewozowe w ramach transportu publicznego. Obsługuje 43% przewozów autobusowych w mieście 
i okolicznych gminach. PKM posiada halę obsługowo-naprawczą, w której wykonuje się również 
przeglądy techniczne i naprawy taboru oraz autoryzowaną stację kontroli pojazdów, która świadczy 
również usługi zewnętrzne, http://www.pkmgdynia.pl/nasze-uslugi.html, 30.07.2012.
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 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. (PKA) 15,
 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. (PKT) 16.

PKA i PKM powstały 1 czerwca 1994 roku w wyniku restrukturyzacji 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni. Z dniem 1 stycznia 1998 roku 
w ramach dalszej restrukturyzacji wydzieliło się PKT.

Badanie obejmuje sprawozdania finansowe i audyty zewnętrzne za lata 
2008–2010 wyżej wymienionych przedsiębiorstw.

Sprawozdania finansowe i badania audytorskie przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej transportu różnią się nieznacznie od badania spółek prawa handlowego 
działających na innych rynkach. Odmienność ta wynika ze specyfiki rynku, na 
którym działają powyższe spółki.

Badane spółki są spółkami prawa handlowego, zatem mogą działać swo-
bodnie, jednak zakres ich działalności odnosi się do rynku, którego charakter jest 
zamknięty, gdyż podporządkowany jest jedynie użyteczności publicznej. Zatem 
ich wyniki finansowe mogą odbiegać od spółek działających na rynkach o cha-
rakterze otwartym.

Na etapie sporządzania sprawozdań finansowych spółek użyteczności publicz-
nej transportu można zauważyć dwie zasadnicze różnice między nimi a innymi 
spółkami prawa handlowego:

 – zamieszczenie w sprawozdaniu wskaźników z analizy techniczno-ekono-
micznej, dotyczącej środków trwałych (zwłaszcza środków transportu),

 – wyniki podstawowych wskaźników finansowych.
Pierwszą zasadniczą różnicą są zamieszczone w sprawozdaniu wskaźniki 

pochodzące z analizy techniczno-ekonomicznej. Zamieszczenie ich uzasadnione 
jest dużą ilością taboru, który przedsiębiorstwa posiadają. Największą liczbę takich 
wskaźników zawiera sprawozdanie PKA. Pierwszym wskaźnikiem jest wskaźnik 

15 PKA jest spółką świadczącą usługi w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji 
miejskiej. Właścicielem spółki jest Gmina Gdynia. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej obok 
podstawowej działalności, jaką są przewozy pasażerskie, świadczy również usługi reklamy. Posiada 
specjalistyczny warsztat techniczno-naprawczy, wyposażony w wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny 
i naprawczy, dlatego naprawy i remonty bieżące i gwarancyjne wykonywane są na terenie spółki. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej posiada autoryzację serwisową autobusów firmy Solaris 
Bus & Coach. Spółka obsługuje w tym zakresie rejon Polski północnej w obrębie województwa 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, http://www.pkagdynia.pl/index.
php?str=typPage&idP=2&idC=3, 30.07.2012.

16 Wydzielenie PKT miało na celu utrzymanie komunikacji trolejbusowej. PKT posiada w swojej 
strukturze Wydział Obsługi Taboru, Wydział Ruchu, Wydział Sieci i Podstacji, które odpowiedzialne 
są za utrzymanie dobrego stanu technicznego trolejbusów oraz linii telekomunikacyjnych i elektro-
energetycznych, http://www.pktgdynia.pl/pages/wot.php, 30.07.2012.
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wykonania wozokilometrów, który w badanym okresie ulegał wzrostowi. Drugim 
jest wskaźnik wykorzystania taboru. Oscylował on w granicach 86,93% – 89,98% 
i podlegał wahaniom. Wynika to z polityki realizacji zadań; przedsiębiorstwo stara 
się utrzymać jednostki taborowe w rezerwie, co pozwala natychmiast uzupełnić 
ewentualny brak taboru na liniach. Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik regular-
ności, który wynosił 99,97% przy planowanym wskaźniku 99%. Poziom wskaźnika 
jest podstawowym kryterium oceny przez pasażerów, a jego poziom należy uznać 
za bardzo dobry. Ostatni wskaźnik to wskaźnik gotowości technicznej. Wyniósł on 
94,01% (wzorzec dla polskich przedsiębiorstw wynosi 90%). Wielkość wskaźnika 
wynika ze średniego wieku taboru.

Brak regulacji prawnych dotyczących wskaźników analizy techniczno-eko-
nomicznej wykorzystanych w sprawozdaniach finansowych powoduje, iż PKM ma 
zawarte inne wskaźniki. Skupia się przede wszystkim na strukturze taboru (przed-
stawia ich stan, rodzaj, wiek, typ czy rodzaj podłogi). Średni wiek autobusów PKM 
wynosi 11,44 lat. Wskaźnik wykonania zadań przewozowych wyniósł 1,006 co należy 
ocenić pozytywnie, gdyż nastąpił nieznaczny wzrost wykonania ponad wielkość 
planowaną. W sprawozdaniu PKM znajdują się dwa wskaźniki podobnie policzone 
jak w przypadku PKA. Wskaźnik gotowości wynoszący 89,8% (o 0,2% mniej niż 
średnia krajowa) oraz wskaźnik wykorzystania wynoszący 78,8%, co oznacza, że 
około 20 autobusów jest niewykorzystanych (są w gotowości, co oznacza, że ponie-
siono na nie koszty np. OC, ale z racji swojego wieku rzadko opuszczają zajezdnię).

PKT w audycie nie wykazuje żadnych wskaźników techniczno-ekonomicz-
nych w swoim sprawozdaniu finansowym.

Ciekawą sprawą jest fakt, że audytorzy oceniający sprawozdania finansowe 
w żaden sposób nie odnieśli się do wskaźników z zakresu analizy ekonomiczno-
-finansowej. Audytorzy odnieśli swoje uwagi jedynie do analizy finansowej i kla-
sycznych wskaźników wynikających ze sprawozdań.

Drugą różnicą jest właśnie ujęcie wskaźników finansowych i ich interpretacja 
przez biegłych.

Badane przedsiębiorstwa wykazują duże rozbieżności w wartościach wskaź-
ników płynności. PKM wskaźnik bieżącej płynności ma poniżej dolnej granicy 
jego wzorca i ulegał obniżeniu od 0,99, poprzez 0,98 do 0,76 (od 2008 do 2010 
roku). Natomiast wskaźnik szybkiej płynności wynosił odpowiednio 0,88; 0,84; 
0,69. Przedsiębiorstwo ma bardzo wysoki poziom zobowiązań bieżących. Inaczej 
jest w przypadku PKA, gdyż tam wskaźniki płynności wykazują nadpłynność. 
Wskaźnik bieżącej płynności wynosił 2,18; 2,17, 2,10, wykazując obniżenie od 
2008 do 2010 roku. Natomiast wskaźnik szybkiej płynności wynosił 1,92; 1,98 
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i 1,89. Należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo nie ma trudności z realizacją swoich 
bieżących zobowiązań, ale posiada zbyt dużo gotówki. PKT utrzymuje wskaźniki 
płynności w prawie idealnych granicach wartości wzorcowych. Wskaźnik bieżącej 
płynności to 1,16; 1,05; 1,30; zaś wskaźnik szybkiej płynności 1,08; 0,97; 1,21. 
Przedsiębiorstwo nie ma zakłóceń w terminowym regulowaniu zobowiązań.

Audytorzy ocenili pozytywnie płynność w badanych przedsiębiorstwach, 
gdyż dla audytora ważniejsze było utrzymanie płynności na dotychczasowym 
niezmienionym poziomie niż osiągnięte wyniki wskaźników i porównywanie 
ich z wzorcami lub innymi przedsiębiorstwami. Podkreślili również, iż przed-
siębiorstwa nie mają żadnych odsetek za zwłokę w płaceniu zobowiązań, co jest 
zjawiskiem pożądanym i wielce pozytywnym.

Kolejną grupą wskaźników – odróżniającą przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej transportu od innych spółek prawa handlowego – są wskaźniki zadłu-
żenia. Wszystkie przedsiębiorstwa dokonywały w badanym okresie dużych inwe-
stycji. PKM kupiło i ma zamiar dokupić autobusy napędzane sprzężonym gazem 
ziemnym, dzięki któremu maleją koszty eksploatacji taboru; zmodernizowało 
również stację tankowania sprzężonym gazem ziemnym oraz systematycznie 
wyposażało autobusy w system monitoringu i system informacji pasażerskiej. Na 
inwestycje zaciągnęło pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. PKT na zakup 15 trolejbusów zaciągnęło kredyt 
bankowy. PKA dokonała inwestycji w nowe i używane autobusy oraz w monito-
ring i radiotelefony z własnych środków finansowych. Przedsiębiorstwa sposoby 
dokonanych inwestycji przedstawiły w sprawozdaniu w sposób opisowy.

Audytorzy ocenili dokonane inwestycje poprzez złote reguły bilansowa-
nia. Audytor uznał, iż PKM ma niski poziom kapitału własnego w stosunku do 
posiadanego majątku trwałego i zbyt niski poziom kapitału obrotowego, co może 
powodować w przyszłości zwiększenie kapitałów obcych. PKT również nie ma 
zachowanych złotych reguł bilansowania, jednakże przedsiębiorstwo zachowuje 
stabilność finansową i utrzymuje płynność. Jedynie PKA ma zachowane złote 
reguły bilansowe, czyli pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezer-
wami długoterminowymi 17. Biorąc jednak pod uwagę charakter działalności 
i konieczność inwestycji w tabor oraz modernizację posiadanego, złote reguły 
bilansowe mimo ich niezachowania zostały ocenione dobrze.

17 Badane przedsiębiorstwa liczą złotą regułę bilansowania jako pokrycie aktywów trwałych sumą 
kapitałów własnych i rezerw długoterminowych, a nie sumą kapitału własnego i obcego długoter-
minowego z uwagi na fakt braku posiadania kapitałów obcych długoterminowych. Wśród badanych 
przedsiębiorstw jedynie PKM posiadało zobowiązania długoterminowe, lecz z uwagi na formułę 
liczenia tego wskaźnika w innych przedsiębiorstwach z branży liczą go według takiej samej formuły.
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Kolejną różnicą jest naliczanie amortyzacji. Wszystkie przedsiębiorstwa 
naliczają amortyzację liniowo. PKM nalicza amortyzację zgodną z szacunkowym 
okresem ekonomicznej użyteczności autobusów. Autobusy napędzane gazem CNG 
marki „MAN” – 9 lat, zaś autobusy marki „Mercedes”, „Neoplan” i „Volvo” o okre-
sie 9–16 lat. Nie wykazują natomiast stawki amortyzacyjnej. PKA wykazuje w spra-
wozdaniu stawkę amortyzacyjną w wysokości 12,5% z tytułu wysokiego stopnia 
wykorzystania środków transportu. PKT stosuje natomiast stawki zgodnie z ustawą 
z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli 14%.

Pozostałe środki trwałe amortyzują według tabel amortyzacyjnych.
Audytorzy ocenili naliczanie amortyzacji środków trwałych prawidłowo 

z uwagi na wysoki stopień wykorzystania środków transportu, który należy moder-
nizować lub odnawiać.

Należy podkreślić również fakt, iż ze względu na hermetyczność rynku trans-
portu użyteczności publicznej kryzys finansowy w 2009 roku nie wpłynął w dużym 
stopniu na wyniki finansowe badanych spółek. Jedynie PKM odnotowało spadek 
przychodów ze sprzedaży, jednakże przedsiębiorstwo nie mogło brać udziału 
w przetargach na usługi przewozowe w innych gminach. W badanym okresie 
przedsiębiorstwa wykazały dodatni wynik finansowy i postanowiły przekazać go 
na kapitał zapasowy.

Przeniesienie to zostało pozytywnie ocenione przez audytorów.
Audytorzy badający powyższe spółki stwierdzili w swoich opiniach, że spra-

wozdania są kompletne (w rozumieniu art. 49, ust. 2 ustawy o rachunkowości), 
sporządzone rzetelnie i zgodnie z zasadami rachunkowości, a księgi rachunkowe 
prowadzone są prawidłowo.

Zakończenie

W ustawie o rachunkowości wskazano, że w przepisach prawa uregulowano 
jedynie minimalne formalne wymogi w zakresie sporządzania sprawozdania 
finansowego przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Dlatego też celem 
badania przez biegłych rewidentów powinno być sprawdzenie, czy jest ono zgodne 
z zasadami określonymi przez ustawę o rachunkowości.

Jednakże audyt powinien dostarczyć przedsiębiorstwu wytycznych dotyczą-
cych osiągania wytyczonych celów, poprawy zarządzania ryzykiem finansowym, 
oceny procesów zarządzania. Wydaje się zatem zasadne, aby w przyszłości raporty 
biegłych rewidentów zostały uzupełnione o wskaźniki analizy techniczno-ekono-
micznej, co w przypadku przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu jest 
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istotne z uwagi na posiadany tabor oraz konieczność jego modernizacji i uzupeł-
niania. W przypadku spółek prawa handlowego istotne jest również wprowadzenie 
do raportu wskaźników rynku kapitałowego i modeli wczesnego ostrzegania (np. 
Hołdy). Przyczyni się to z pewnością do poprawy efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw, nie tylko działających w sferze użyteczności publicznej.
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Streszczenie

Rozwój rynkowej gospodarki rynkowej sprawił, że nastąpił wzrost znaczenia działal-
ności przedsiębiorstw i zapotrzebowania na informacje o ich funkcjonowaniu. Informacje 
przedstawiające faktyczny obraz sytuacji majątkowej i kapitałowej przeznaczone są dla 
osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz dla odbiorców zewnętrznych. Informacje 
te powinny być weryfikowane, aby przedstawić realny obraz funkcjonowania przedsię-
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biorstwa. Zapewnić to ma kontrola sprawozdań finansowych zwana audytem lub rewizją 
sprawozdań finansowych.

Sprawozdania przedsiębiorstw użyteczności publicznej realizujących przewozy w ko-
munikacji miejskiej podlegają audytowi. Ma to na celu nie tylko sprawdzenie poprawności 
sporządzenia sprawozdania, ale również minimalizację ryzyka prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji.

W wyniku audytu kierownik przedsiębiorstwa użyteczności publicznej uzysku-
je obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki gospodarczej w zakresie 
gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelno-
ści, przejrzystości i jawności. Audyt jest niezależną, obiektywną (opartą na podstawach 
prawnych – Ustawa o rachunkowości i Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie) 
działalnością o charakterze weryfikacyjnym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia 
do organizacji dodatkowej wartości i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wspiera 
przedsiębiorstwo w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne i konsekwentne 
działanie służące ocenie i poprawie skuteczności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli 
oraz procesów zarządzania.

SpecIfIcIty StudIeS of AudIt of puBlIc utIlItIeS 
tRANSpoRt’S coMpANIeS IN uRBAN tRANSpoRt

Summary

Market development of a market economy meant that there was a rise of business 
activity and demand for information about their functioning. The information of the actual 
picture of the property and capital are intended for business managers and external custom-
ers. This information should be reviewed to provide a realistic picture of the enterprise. 
Ensure that the auditing of accounts is called auditing.

Reports of public utilities in implementing transportation are subject to audit. This 
is to not only validation of the report but also minimize the risk of doing business, make 
more effective decisions.

Despite the explicit rules of audit, audit of public transport companies may deviate 
from this pattern in the interpretation of indicators. The purpose of this paper is to present 
the interpretation of results of key indicators that were numbered based on the financial 
statements.

Translated by Joanna liszek
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WARTOścIOWANIE ZAchOWAŃ POdmIOTóW 
gOSPOdARcZYch TRANSPORTU W WARUNKAch 

dEKONIUNKTURY gOSPOdARcZEJ

Wstęp

W ostatnich latach wszystkie podmioty gospodarcze stanęły wobec wyzwań 
gospodarki w stanie kryzysu. Dekoniunktura obecna na wielu rynkach, co 
prawda w zróżnicowanym zakresie, dotknęła wszystkie branże, w tym transport. 
Wszystkie podmioty gospodarcze transportu w mniejszym lub większym zakresie 
odczuły negatywny wpływ warunków funkcjonowania na swój byt. Stworzyło to 
konieczność pewnych dostosowań tych podmiotów, m.in. w zakresie ich zachowań 
rynkowych.

Zachowania rynkowe, będąc zewnętrznym obrazem działań podmiotów 
gospodarczych, są z jednej strony przejawem sytuacji, w jakiej te podmioty się 
znajdują (jej identyfikatorami), a z drugiej są sposobem na zapewnienie owym 
podmiotom niezbędnego poziomu równowagi funkcjonalnej. Prawidłowa ich 
ocena może przyczynić się do sukcesu działań adaptacyjnych.

Warto przy tym zauważyć, że zachowania mają znaczenie zarówno w okresie 
dekoniunktury, jak i w normalnych, niezakłóconych warunkach funkcjonowania. 
Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od sytuacji, w jakiej przyszło mu działać, 
generuje zachowania, za pomocą których jest w stanie realizować swoje cele 
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gospodarcze. Natomiast im trudniejsze warunki funkcjonowania, tym większe 
znaczenie ma umiejętność dostosowywania się do wymagań otoczenia – a to 
można osiągnąć właśnie poprzez odpowiednią modyfikację zachowań.

W warunkach dekoniunktury podmioty gospodarcze transportu musiały nie-
jednokrotnie pozmieniać swoje zachowania – kiedy dotychczasowe przestały być 
adekwatne do zmienionej sytuacji rynkowej. Stąd rodzi się interesujący problem 
badawczy – w jakim stopniu różnicują się zachowania podmiotów gospodarczych 
w wyniku pogorszenia się ich warunków funkcjonowania lub też jaki poziom 
intensywności dotychczasowych zachowań jest niezbędny, aby przetrwać na rynku. 
Wyzwaniem staje się więc wartościowanie zachowań tak, aby można było stwier-
dzić, jakie zachowania oraz jak intensywne są konieczne do niezakłóconego trwania 
w długiej perspektywie.

Celem artykułu jest wykazanie zmian zachowań operatorów i organizatorów 
transportu oraz producentów środków transportowych w warunkach dekoniunktury 
gospodarczej ostatnich lat wyrażających się zmianą ich wartości (natężenia). Dla 
zrealizowania tak określonego celu został opracowany system diagnostyczny 
oceny zachowań, który dał podstawę do wygenerowania wniosków co do stopnia 
odchyleń poszczególnych zachowań ujawnianych na rynku przez badane podmioty. 
Dla potrzeb opracowania zbadano kilka podmiotów ze wspomnianych wcześniej 
grup (po jednym z grup operatorów i organizatorów transportu oraz cztery prze-
wodnie przedsiębiorstwa z branży producentów środków transportowych) – zostały 
przeprowadzone wywiady oraz poddano badaniu materiały źródłowe udostępnione 
przez badane przedsiębiorstwa. Uzupełniającym źródłem wiedzy były ogólnodo-
stępne raporty tematyczne publikowane w sieci Internet.

Równocześnie należy mieć świadomość, że podjęte działania badawcze, 
ze względu na swój ograniczony zasięg wynikający ze skupienia się raczej na 
pojedynczych przypadkach niż na statystycznie istotnych badaniach ilościowych, 
nie pozwalają na uogólnianie wniosków na całą branżę transportową, ale mogą 
sygnalizować pewne procesy kształtowania się zachowań rynkowych w okresach 
dekoniunktury.

Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych transportu

Każdy podmiot gospodarczy funkcjonuje w określonych uwarunkowaniach 
prawnych i rynkowych, które wyznaczają mu granice swobody decyzyjnej. Do 
tego dochodzą specyficzne zasady i umiejętności oraz zasoby, które posiada sam 
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podmiot, a które wykorzystywane są przez niego w procesach gospodarowania. 
Wszystko to razem stanowi zbiór czynników wpływających na możliwości dzia-
łania, a dokładniej mówiąc na swobodę kształtowania równowagi funkcjonalnej 
podmiotów. W każdym z wymienionych obszarów mogą nastąpić określone zmiany, 
które będą wpływały na konieczność podjęcia działań mających na celu przywró-
cenie bądź też utrzymanie owej równowagi. Jest ona bowiem potrzebna (w długim 
okresie) do realizacji podstawowych celów działalności gospodarczej – stanowi 
swego rodzaju warunek konieczny do realizacji funkcji przetrwania i rozwoju 
każdego podmiotu gospodarczego.

Jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów transportu, są wszelkie zmiany 
zachodzące na rynku, które mogą wytrącić owe podmioty ze stanu względnej 
równowagi. Na szczególną uwagę zasługują te zmiany, które noszą znamiona 
kryzysu (dekoniunktury) – czyli sytuacji, która cechuje się daleko idącymi zagro-
żeniami dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. „Polska gospodarka 
przynajmniej dwukrotnie została dotknięta zjawiskiem dekoniunktury. Pierwsza 
faza spowolnienia przypadła na lata 2000–2002 i zakończyła dekadę imponują-
cego tempa wzrostu gospodarczego (lata 1991–1999). Kolejna faza spowolnienia 
gospodarczego rozpoczęła się w połowie 2008 roku” 1.

W ostatnich latach na rynku ogólnie określanym mianem TSL można zauwa-
żyć wiele zdarzeń, które wymagają określonych dostosowań od poszczególnych 
podmiotów. Dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw (wszystkich, nie tylko 
podmiotów transportu) szczególnym rokiem był 2008, kiedy pojawiło się wiele 
symptomów kryzysu 2. W branży transportowej sytuacja była podobna. „W krajach 
Unii Europejskiej pierwsza dekada XXI w. charakteryzowała się spadkiem aktyw-
ności transportowej o ok. 50%. Bezpośrednim efektem kryzysu gospodarczego 
był 20% wzrost liczby bankructw podmiotów gospodarujących na rynku TSL. 
W Polsce w 2009 r. przewidywano, że z tego tytułu odsetek bankructw może 
osiągnąć poziom 40%. W tym czasie pracę w branży utraciło ponad 140 tys. osób” 3. 
Jak można było z kolei przeczytać w komentarzach o sytuacji w branży TSL, na 
zakończenie 2010 roku miała ona przed sobą perspektywę rozwoju (po 2–3 latach) 

1 http://dekoniunktura.pl/?page_id=10, 21.07.2012.
2 W badaniu Business Centre Club przeprowadzonym pod koniec 2008 roku aż 83% polskich 

przedsiębiorstw wskazywało, że odczuwają skutki światowego kryzysu, http://www.pgt.pl/index.
php/aktualnosci/archiwum/927–83-firm-odczuwa-skutki-kryzysu, 12.06.2012.

3 D. Rucińska, M. Kędzior-Laskowska, kryzys gospodarczy a branża transport, spedycja, logistyka 
(TSl), http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/files/Ruci-ska_K-dzior-Laskowska.pdf, s. 1.
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po wyraźnym wystudzeniu w 2008 i stratach w 2009 4. Właśnie w 2009 duży spa-
dek sprzedaży odnotowały też polskie przedsiębiorstwa produkujące autobusy 5. 
Najgorsze zatem lata dla branży TSL – organizatorów, przewoźników (operatorów) 
i producentów środków transportowych – to 2008 i 2009. Obecnie, czyli w połowie 
roku 2012, sytuacja na omawianym rynku już jest w miarę ustabilizowana, co 
oczywiście nie wyklucza konieczności podejmowania działań dostosowawczych 
przez podmioty pragnące rozwijać się w długiej perspektywie.

Zjawiskami, które w największym stopniu w ostatnich latach wpływały na 
warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych transportu są zmieniające się 
wymagania klientów – głównie zapotrzebowanie na coraz bardziej kompleksowe 
usługi oraz konkurencja, która wymusza ciągłą aktywność, np. w zakresie poprawy 
jakości oferowanych usług. Kolejnym czynnikiem wpływającym na funkcjono-
wanie przedsiębiorstw (z różnych branż, nie tylko transportu) jest konieczność 
uwzględniania w procesach działalności gospodarczej idei zrównoważonego roz-
woju, a szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw z branży transportowej mają 
ograniczenia środowiskowe. Ze względu na specyfikę działalności transportowej, 
która w dość znacznym stopniu wpływa na degradację środowiska naturalnego 
te kwestie są niezwykle istotne i wyznaczają kierunki działań podmiotów pragną-
cych funkcjonować zgodnie ze współczesnymi trendami.

Ciągle też przedsiębiorstwa odczuwają skutki załamania się poszczególnych 
rynków. Na przykład, jak oceniają specjaliści, ok. 25% wszystkich polskich ładun-
ków ekspediowanych poza granice kraju to meble. Branża meblarska przeżywa 
obecnie kryzys, więc i przewozy w tym zakresie odnotowują znaczący spadek – jest 
to szczególnie istotne dla podmiotów wyspecjalizowanych w tego rodzaju prze-
wozach. Innym przykładem, istotnym z punktu widzenia producentów środków 
transportowych, mogą być zawirowania na rynku usług turystycznych i spadek 
przewozów autokarowych (głównie na rzecz przewozów lotniczych) – szczególnie 
było to odczuwalne w 2009 i 2010 roku, obecnie jest już nieco lepiej (w 2011 roku 
organizatorzy turystyki autokarowej zwiększyli nieco swoje zakupy – chociaż i tak 
jest to sprzedaż stosunkowo niewielka) 6.

Kolejnymi istotnymi czynnikami kształtującymi warunki funkcjonowa-
nia podmiotów gospodarczych transportu są różnice kursowe oraz ceny paliwa. 

4 branża TSl i prognozy na 2011, artykuł z 6.12.2010, http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/
raporty/ artykul-1699247.html, 21.07.2012.

5 A. Kierecki, Polski rynek autobusów w 2009 roku, http://infobus.pl/text.php?id=30244, 21.07.2012.
6 A. Kierecki, Polski rynek autobusów w 2011 roku, http://infobus.pl/text.php?id=45027&from=tag, 

21.07.2012.
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Zmienność kursów, wynikająca m.in. z dość niestabilnej sytuacji na rynku euro, 
powoduje spore zmiany w opłacalności przewozów oraz wpływa na wyniki sprze-
daży polskich autobusów za granicą. Trzeba jednak powiedzieć, że nie zawsze 
jest to ze szkodą dla polskich podmiotów – niemniej jest to element procesu 
decyzyjnego, który charakteryzuje się dość dużą zmiennością co od podmiotów 
gospodarczych wymaga co najmniej wzmożonej uwagi.

Natomiast wzrost cen paliwa na rynkach światowych, a co za tym idzie rów-
nież podnoszące się koszty zakupu paliwa w Polsce, wpływają dość negatywnie 
na jakość funkcjonowania podmiotów transportu – powodują duży i niejedno-
krotnie gwałtowny wzrost kosztów. Z drugiej strony jednak warto zauważyć, że 
np. w komunikacji miejskiej coraz istotniejszy jest udział autobusów na sprężony 
gaz ziemny w ogólnej liczbie środków przewozowych wykorzystywanych do 
świadczenia usług, a cena tego paliwa jest prawie o połowę niższa niż tradycyjnie 
używanego, czyli oleju napędowego 7.

Opis powyższych zjawisk z pewnością nie wyczerpuje wielości zmian 
i problemów, z którymi muszą mierzyć się podmioty gospodarcze transportu. 
Niezależnie jednak od tego, z jakimi zjawiskami poszczególne przedsiębiorstwa 
spotykają się na rynku oraz w jakim stopniu te problemy ich dotyczą, podmioty 
te muszą w określony sposób na nie reagować. Sytuacja rynkowa wymaga bowiem 
zawsze od przedsiębiorstw przemyślenia oraz, kiedy to konieczne, zmiany ich 
zachowań tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały sytuacji.

diagnozowanie zachowań przedsiębiorstw

Zachowania przedsiębiorstw są przejawem ich aktywności wynikającej 
z potrzeb generujących je podmiotów oraz niejednokrotnie też z konieczności – 
warunki rynkowe wymuszają bowiem na przedsiębiorstwach zmianę zachowań 
w celu lepszego dopasowania się do warunków otoczenia 8.

Dość istotnym zagadnieniem, które należy rozważyć w przypadku badań 
zachowań, jest fakt, że poszczególne przedsiębiorstwa oprócz sytuacji rynko-
wej funkcjonują również w określonych uwarunkowaniach prawnych (np. są 
to podmioty własności komunalnej, które działają na szczególnych zasadach). 

7 Cena paliwa CNG to 2,87 PLN za m3 na stacjach PGNiG (10.07.2012), a cena ON 5,52 PLN 
za litr (18.07.2012), http://cng.auto.pl/pl/component/content/article/48-polska/376-cena-cng-na-

-stacjach-w-polsce.html, 21.07.2012 oraz http://moto.money.pl/ceny-paliw/, 21.07.2012.
8 Na temat zachowań i ich podziału według różnych kryteriów można przeczytać m.in. w: B. Majecka, 

zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.



beata majecka172

Powoduje to czasami niemożność poddania ich pełnej grze rynkowej (nie jest to 
oczywiście dyskusja co do słuszności takiego ograniczenia, ale ważne jest w tym 
miejscu zaznaczenie jego istnienia), co powoduje, że ich zachowania należy roz-
patrywać w nieco innej perspektywie. Nie wszystkie bowiem działania mogą być 
podejmowane – nawet jeżeli mogłyby stanowić o sukcesie rynkowym danego 
podmiotu. Zatem ocena zachowań takich podmiotów jest możliwa, ale z pewnymi 
zastrzeżeniami. Podstawowym ograniczeniem jest nieporównywalność zachowań 
tych szczególnych podmiotów z zachowaniami przedsiębiorstw podlegających 
w pełni zasadom rynku. Ponadto czynne zachowania generowane przez tego typu 
podmioty zazwyczaj są możliwe jedynie w pewnych sferach.

Niezależnie jednak od sytuacji i rodzaju podmiotu, jedną z ważnych jego 
umiejętności w procesie gospodarowania jest zdolność do diagnozowania zacho-
wań, zarówno własnych, jak i podmiotów otoczenia. Badanie to może służyć m.in. 
ocenie kondycji przedsiębiorstwa – dla potrzeb decyzyjnych podmiotu, jego szans 
rozwojowych oraz zagrożeń płynących z otoczenia – zachowania konkurencji 
stanowią bowiem istotne źródło informacji o ich potencjale oraz zdolnościach kon-
kurencyjnych. Obserwacja zachowań, a dokładniej mówiąc ich zmienności, może 
stać się też źródłem wiedzy o sytuacji rynkowej. Badając zachowania podmiotów 
rynkowych, de facto diagnozuje się stan rynku. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można bowiem założyć, że zachowania podmiotów obecnych na rynku będąc 
przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania otoczenia, wskazują, jakie wymagania 
stawia przed tymi podmiotami rynek. Większa zmienność zachowań znamionuje 
rynek o większej dynamice, który wymaga najczęściej większej elastyczności 
podmiotów gospodarczych. Zachowania o charakterze ratunkowym, zmierzające 
do poprawy zagrożonej sytuacji podmiotów je generujących, będą natomiast naj-
prawdopodobniej pojawiać się na rynku, na którym istnieją zjawiska kryzysowe.

Opisując, chociażby uproszczony, system diagnozowania zachowań można 
wskazać kilka przykładowych mierników, które mogą posłużyć jako narzędzia 
diagnostyczne. W pierwszym rzędzie należy zaznaczyć, że mierniki te mogą mieć 
postać prostą albo złożoną. Do prostych mierników należeć będą m.in. wartość 
zlecenia, cena przewozu, koszt reklamy, liczba zleceń, liczba zleceń nietypowych, 
ilość zapytań ofertowych, wartość majątku (np. sprzedanego). Natomiast mierni-
kami złożonymi mogą być np. porównanie liczby zleceń nietypowych do liczby 
zleceń w ogóle czy miernik intensyfikacji działań w celu pozyskania zlecenia 
(porównanie liczby wizyt wykonanych u klientów lub telefonów i wykonanych 
zleceń). Zachowania przedsiębiorstw będą ujawniać się w dynamice tych mierni-
ków. Zmiana wartości miernika (np. wzrost lub spadek liczby zleceń nietypowych) 
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będzie odzwierciedlała skłonność przedsiębiorstwa do generowania określonego 
typu zachowań (w podanym przykładzie będzie to skłonność przedsiębiorstwa do 
zachowań dywersyfikacyjnych lub specjalizacyjnych).

W warunkach dekoniunktury prawdopodobne zachowania, które się pojawią, 
będą głównie związane z poszczególnymi obszarami aktywności przedsiębiorstw, 
w ramach których upatrują one swoich szans na przetrwanie i rozwój w nie-
sprzyjających warunkach otoczenia. Niewątpliwie powinny to być zachowania 
aktywne czy też czynne, przejawiające się zwiększoną aktywnością, np. wzrasta-
jąca liczba zleceń nietypowych dla dotychczasowej działalności podmiotu (będą 
to zachowania dywersyfikacyjne, można je też określić mianem innowacyjnych), 
intensyfikacja działań promocyjnych mierzona wzrastającymi kosztami reklamy – 
zachowania promarketingowe. Może to być też zachowanie czynne zmierzające do 
pozyskania nowych klientów (odebrania ich konkurencji) polegające na obniżaniu 
ceny usługi spedycyjnej czy przewozowej, albo związane z obniżaniem przyjętej 
za akceptowalną wartości zlecenia. Zachowaniami asekuracyjnymi – skoncentro-
wanymi głównie na przetrwaniu – będą te mające na celu zmniejszenie kosztów 
działalności poprzez np. zmniejszenie zatrudnienia lub też wyprzedaż majątku 
oraz poszukiwanie tańszych źródeł zaopatrzenia w niezbędne środki produkcji.

Zachowania podmiotów gospodarczych transportu – przykłady

Badanymi podmiotami – na użytek niniejszego opracowania – były podmioty 
zajmujące się spedycją międzynarodową, komunikacją miejską (własność komu-
nalna) oraz produkcją autobusów.

Badany organizator, czyli przedsiębiorstwo spedycyjne, bardzo intensywnie 
przygląda się sytuacji na rynku, i co symptomatyczne, koncentruje się bardziej na 
szansach niż na zagrożeniach. Zatem zachowania generowane przez ten podmiot 
należą zdecydowanie do czynnych, ukierunkowanych na rozwój podmiotu.

Bardzo istotne i korzystne dla przedsiębiorstwa okazało się uzyskanie w 2010 
roku certyfikatu (świadectwa) AEO w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony 
(można to uznać za zachowanie innowacyjne, kreatywne). Podstawowym powo-
dem rozpoczęcia procedury była chęć pozyskania przewagi konkurencyjnej – 
jednakże proces uzyskania certyfikatu pozwolił na przegląd i uporządkowanie 
procedur wewnętrznych podmiotu, weryfikację podwykonawców, przeprowadzono 
szereg szkoleń dla pracowników – efekt całego procesu to m.in. dziesięciokrotny 
spadek liczby tzw. trudnych faktur (ok. 30 w 2011 roku w stosunku do ok. 300 
w latach wcześniejszych).
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Kolejnym zachowaniem była dywersyfikacja rynków – obsługa nowych 
kierunków (często trudnych – np. Ukraina) oraz dywersyfikacja działań. Podjęto 
się nowych rodzajów działań – w latach 2008 i 2009 otwarto linię drobnicowo-

-kontenerową do Chin (została ona zamknięta), przedsiębiorstwo podjęło się orga-
nizacji przewozów ładunków ponadgabarytowych w ruchu promowym, pojawiły 
się też przewozy kontenerowe z Chin i przeładunek kontenera w magazynie (jego 
rozpakowanie) w Polsce i przewóz na Ukrainę. Zachowania te niewątpliwie należą 
do czynnych oraz nietypowych w dotychczasowej działalności podmiotu.

Przedsiębiorstwo, w celu utrzymania dotychczasowych klientów, stosuje też 
czasami obniżanie cen dla stałych klientów. Ponadto warto zauważyć, że stara 
się być elastyczne i umożliwia niejednokrotnie negocjowanie cen swoich usług. 
Kolejnym zachowaniem zmierzającym do utrzymania dobrej pozycji rynkowej 
jest zatrudnienie przewoźników nawet za wyższe stawki niż konkurencja – aby 
utrzymać dobrego podwykonawcę. Przedsiębiorstwo wierzy bowiem w siłę dobrej 
jakości usług, wiarygodności i dobrej opinii, która może być zdobywana poprzez 
rzetelną pracę oraz właśnie elastyczne podejście do działań rynkowych.

W przedsiębiorstwie nastąpiła też weryfikacja kadr mająca na celu wyelimi-
nowanie pracowników mniej efektywnych – zatrudnienie zmniejszyło się o około 
10 % w roku 2011 w stosunku do 2010. Związane to też było z reorganizacją działań 
wewnętrznych – lepsza koordynacja działań spowodowała wzrost przychodów 
(należy jednak dodać, że częściowo za wzrost przychodów „odpowiedzialne” są 
różnice kursowe, ale nie tylko).

Na zakończenie rozważań na temat zachowań badanego przedsiębiorstwa 
spedycyjnego warto zwrócić uwagę na pewne specyficzne zachowanie wewnętrzne 
(niewątpliwie kreatywne) – w przedsiębiorstwie istnieje nieformalny zakaz uży-
wania określenia „kryzys” dla opisu sytuacji na rynku. Według prezesa działa ono 
wysoce demotywująco na pracowników, a powinni oni być pozytywnie nastawieni 
do możliwości realizowania zadań. Analizując wyniki przedsiębiorstwa (m.in. 
wysoką lokatę w rankingu przedsiębiorstw branży TSL organizowanego przez 
„Rzeczpospolitą” 9), można stwierdzić, że przyjęta strategia przynosi dobre rezultaty.

Kolejnym badanym podmiotem jest operator na rynku przewozów pasażer-
skich. Przedsiębiorstwo będące przewoźnikiem komunikacji miejskiej, jak już była 
mowa o tym nieco wcześniej, funkcjonujące w dość specyficznych warunkach 
ograniczeń swobody działań rynkowych, również odczuło negatywne zjawiska 

9 Przykładowe rankingi, stworzone według różnych kryteriów za 2010 rok można znaleźć na portalu 
„Rzeczpospolitej”: http://www.rp.pl/artykul/147225,677159-LTS---rankingi-i-tabele.html, 21.07.2012.
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na rynku, które zaowocowały określonymi czynnymi zachowaniami. Po pierwsze, 
pojawiły się pewne zawirowania na rynku walutowym skutkujące m.in. wzrostem 
cen części zamiennych do autobusów – skutkiem był oczywiście wzrost kosztów. 
Reakcja przedsiębiorstwa skierowana została na poszukiwanie tańszych zamien-
ników. Zachowania przejawiały się na dwa sposoby – nastąpiła dywersyfikacja 
dostawców części zamiennych oraz dążono do zmiany cen poszczególnych części 
(poprzez działania zmierzające do nawiązania współpracy z innymi podmiotami 
niż dotychczasowi partnerzy).

Po drugie, problemem dla badanego podmiotu był gwałtowny wzrost cen 
paliwa, co oczywiście powodowało zwiększone koszty dla przedsiębiorstwa. 
Naturalną konsekwencją było skierowanie coraz większej uwagi na pojazdy z napę-
dem gazowym (paliwo prawie o połowę tańsze – co pozwala na duże oszczędno-
ści 10). Wzrasta liczba tych pojazdów wśród wszystkich środków transportowych 
tego przewoźnika. Zachowania są zatem skierowane na zmianę struktury środków 
produkcji. Warto zauważyć, że zdecydowano się na autobusy z napędem CNG po 
przeanalizowaniu innych opcji (m.in. rozważano zakup autobusów hybrydowych 
oraz napędzanych ON z wysokimi normami emisji spalin). O wyborze zatem 
zadecydowały względy ekonomiczne – koszt zakupu samych autobusów oraz 
części zamiennych do nich, jak też koszt modernizacji stacji obsługi (wymagane 
dostosowania były stosunkowo niewielkie) oraz względy ekologiczne – autobusy 
z napędem CNG mają niewielki – stosunkowo – wpływ na środowisko.

Inny problem, który zaobserwowano, dotyczy rynku reklamy – przedsię-
biorstwo może zarabiać na reklamach umieszczanych na pojazdach. Okazuje 
się, że najbardziej opłacalną reklamą jest obecnie reklama tzw. całopojazdowa. 
Dotychczasowa umowa z organizatorem przewozów wyklucza na razie taką moż-
liwość. Nie mogąc wykorzystać pojawiającej się szansy, przedsiębiorstwo zwe-
ryfikowało jednakże dotychczasowych reklamodawców – co miało doprowadzić 
do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych możliwości dodatkowego 
zarobkowania. Aktywność jest zatem skierowana na pozyskiwanie nowych kon-
trahentów (reklamodawców).

Jeżeli chodzi o producentów autobusów, zauważono natomiast, że zwiększyła się 
liczba ofert kierowanych przez nich do przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Wynika 
to prawdopodobnie z faktu, że pozostałe kanały sprzedaży sukcesywnie się zamykają 

10 Przewidywane oszczędności przy zakupie paliwa dokonywanego w badanym przedsiębiorstwie 
mają wynieść ok. 40% (prognoza 4-letnia). K. Gałkiewicz, cng w komunikacji miejskiej, I Ogól-
nopolska Konferencja „EcoFuel” – Wykorzystanie paliw alternatywnych w transporcie drogowym, 
dodatek do „Autobusy TEST” 2012, nr 1.
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(np. zmniejszające się zakupy tzw. gimbusów na rzecz szkół – ograniczone środki 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, dekoniunktura w przewozach międzymiastowych 
i problemy tych przewoźników). Ponadto przedsiębiorstwa te poszukują podmiotów 
zagranicznych ewentualnie zainteresowanych kupnem autobusów – intensyfikowane 
są działania (głównie promocyjne) na rynkach, które wykazują pewne tendencje 
rozwojowe albo przynajmniej przejawiające oznaki mijającej recesji.

Zakończenie

Przedstawione zachowania nie są oczywiście jedynymi, za pomocą których 
można charakteryzować postępowanie podmiotów gospodarczych transportu. 
Zostały one wybrane jako najbardziej charakterystyczne i zarazem symptomatyczne 
dla obecnej sytuacji rynkowej tych podmiotów. Świadczą o tym, że przedsiębiorstwa 
są świadome zagrożeń współczesnych warunków funkcjonowania oraz że raczej 
nastawiają się na konstruktywne myślenie o przyszłości, a nie na obronę status quo.

Na podstawie przedstawionych rozważań można wysnuć następujące wnio-
ski. Po pierwsze, badane podmioty wykazują się aktywnością w swoich zachowa- 
niach – intensyfikują te działania, które pozwalają im utrzymać dotychczasowych 
klientów albo pozyskać nowych. Ponadto starają się racjonalizować koszty – zarówno 
w sferze kadrowej, jak i operacyjnej. Widzą konieczność bycia elastycznymi. 
Umiejętność adaptacyjności jest określana jako podstawowy czynnik sukcesu na 
współczesnym rynku i, jak się okazuje, również badane podmioty o tym wiedzą.

Zaprezentowany opis sytuacji na przedmiotowym rynku oraz zachowania 
podmiotów działających w jego ramach świadczą o tym, że warunki w Polsce dla 
funkcjonowania podmiotów gospodarczych transportu stopniowo się poprawiają. 
Najgorszy okres, jak dotychczas, czyli lata 2008–2009, minął. Prognozy są ostroż-
nie optymistyczne, jednak przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z konieczności 
ciągłej aktywności i dostosowywania się do otoczenia (a chociażby bieżącego 
monitorowania sytuacji). Niewątpliwie nie wszystkie przedsiębiorstwa w tym 
samym stopniu są aktywne i, w związku z tym, nie mają jednakowych szans na 
przetrwanie i rozwój. Niemniej celem artykułu było wykazanie obszarów i inten-
sywności zmian zachowań – co zostało na kilku przykładach opisane. Jak już 
wspominano wcześniej, zbadane przypadki nie pozwalają na uogólnienie wniosków 
(na całą branżę), ale pozwalają na dostrzeżenie pewnych ogólniejszych tenden-
cji, do których niewątpliwie należy konieczność bycia aktywnym oraz potrzeba 
elastyczności zachowań. Jak się okazuje, współczesny rynek TSL pozytywnie 
weryfikuje te podmioty, które rozumieją powyższy imperatyw.
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Streszczenie

W ostatnich latach wszystkie podmioty gospodarcze stanęły wobec wyzwań gospo-
darki w stanie kryzysu. Dekoniunktura obecna na wszystkich rynkach, choć co prawda  
w zróżnicowanym zakresie, dotknęła wszystkie branże, w tym transport. Wszystkie podmio-
ty gospodarcze transportu w mniejszym lub większym zakresie odczuły negatywny wpływ 
warunków funkcjonowania na swój byt. Stworzyło to konieczność pewnych dostosowań 
tych podmiotów, m.in. w zakresie ich zachowań rynkowych.

Zachowania rynkowe, będąc zewnętrznym obrazem działań podmiotów gospo-
darczych, są z jednej strony przejawem sytuacji, w jakiej te podmioty się znajdują (jej 
identyfikatorami), a z drugiej są sposobem na zapewnienie owym podmiotom niezbędnego 
poziomu równowagi funkcjonalnej. Prawidłowa ich ocena może przyczynić się do sukcesu 
działań adaptacyjnych.

W warunkach dekoniunktury również podmioty gospodarcze transportu musiały 
niejednokrotnie pozmieniać swoje zachowania – kiedy dotychczasowe przestały być ade-
kwatne do zmienionej sytuacji rynkowej. Stąd rodzi się interesujący problem badawczy –  
w jakim stopniu różnicują się zachowania podmiotów gospodarczych w wyniku pogorsze-
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nia się ich warunków funkcjonowania lub też jaki poziom intensywności dotychczasowych 
zachowań jest niezbędny, aby przetrwać na rynku.

Głównym celem opracowania jest wykazanie zmian zachowań operatorów i organiza-
torów transportu oraz producentów środków transportowych w warunkach dekoniunktury 
gospodarczej ostatnich lat wyrażający się zmianą ich wartości (natężenia). Dla zrealizo-
wania tak określonego celu został opracowany system diagnostyczny oceny zachowań, 
który dał podstawę do wygenerowania wniosków co do stopnia odchyleń poszczególnych 
zachowań ujawnianych na rynku przez badane podmioty. Dla potrzeb opracowania zbadano 
trzy podmioty (po jednym z każdej grupy wcześniej wspominanych). Tym samym było 
też możliwe pokazanie użyteczności zaproponowanego systemu diagnozowania zacho-
wań rynkowych. Jednakże należy mieć świadomość, że podjęte działania badawcze nie 
pozwalają na uogólnianie wniosków na całą branżę transportową, ale mogą sygnalizować 
pewne procesy kształtowania się zachowań rynkowych.

the evAluAtIoN of the tRANSpoRt BuSINeSS eNtItIeS’ 
BehAvIouR deteRMINed By A SluMp IN the ecoNoMy

Summary

In the presence of the economic slump also the transport entities had to change their 
behaviour more than once, when the previous one became inappropriate to the changing 
market. This fact brings to mind an interesting, academic question – in what extent the 
business entities’ behaviour differs when their condition deteriorates, or what intensity 
level of the previous behaviour is essential to survive on the market.

The main goal of this study is to show the behaviour changes of the transport opera-
tors, organizers and means of transport producers in the face of the economic slump in 
the recent years, which is represented by value changes (the intensity). In order to realize 
this specific goal, the diagnostics system for behaviour evaluation was created. It provided 
a basis leading to the conclusions about the deviation level of individual behavior revealed 
in the market through the study of the business entities. The cases were examined for the 
need of the study (from each group of the mentioned business entities). In this way it 
was also possible to show the usefulness of the proposed diagnostic system of the market 
behavior. However, one should be aware that this academic research does not allow to 
generalize the conclusions on the whole branch of transport, but it can indicate some shap-
ing processes in market behaviour.

Translated by beata majecka
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KOOPERENcJA W SEKTORZE lOTNIcZYm  
– JEJ EWOlUcJA I WPłYW NA mOdElE bIZNESOWE

Wstęp

Kooperencja w sektorze lotniczym jest skutkiem przede wszystkim nasi-
lających się procesów globalizacji tego sektora. Potencjał globalizacyjny trans-
portu lotniczego wynika głównie z czynników konkurencyjnych, rynkowych 
i kosztowych. Trzeba jednak podkreślić, iż czynniki o charakterze regulacyjnym 
(rządowym) odegrały tu zasadniczą rolę w momencie powstawania pierwszych 
porozumień strategicznych o charakterze kooperencyjnym. Za twórcę pojęcia 
kooperencji uznaje się Raya Noorda z firmy Novell Inc, który użył tego określenia 
już w 1989 r. 1 W literaturze polskiej terminu kooperencja użył po raz pierwszy 
A. Sulejewicz w 1997 r. 2 W teorii zarządzania używa się również pojęcia kompe-
tycja, które uznaje się za równoznaczne z kooperencją.

Strategie umiędzynarodowienia, a w dalszym kroku globalizacji działalności, 
stały się warunkiem pozostania przedsiębiorstw lotniczych na rynku. W wielu 
sektorach, jak twierdził M.E. Porter, „globalizacja była całkowicie uzależniona od 

1 Por. B. Gomes-Casseres, The alliance revolution, The New Shape of Bussiness Rivalry, Harvard 
University Press, Cambridge 1996, s. 271.

2 A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Monografie 
i Opracowania nr 427, SGH, Warszawa 1997, s. 67.
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tego, czy zagraniczne firmy uzyskają dostęp do rynku amerykańskiego, ze względu 
na jego wielkie rozmiary” 3. Dostęp do rynku lotniczego był trudny ze względu na 
istniejące regulacje. Stąd rozwój współpracy w ramach aliansów strategicznych, 
które były głównym elementem strategii konkurencji, nasilił się już w latach 90. XX 
wieku, obejmując z reguły silnych partnerów ze Stanów Zjednoczonych i Europy. 
W deregulacji rynku amerykańskiego można zatem doszukiwać się głównego, 
pierwotnego czynnika przyspieszenia procesów globalizacji sektora usług lotni-
czych i współpracy partnerskiej 4. Jednak dopiero „open sky” w Unii Europejskiej 
i nasilenie konkurencji na rynku lotniczym stały się „akceleratorem” procesów 
rozwoju związków o charakterze kooperencyjnym. Rozwój tej współpracy można 
rozważać zarówno w aspekcie stopnia integracji partnerów, ich wspólnych strategii 
i postępujących procesów przechodzenia od umów marketingowych do kapitało-
wych, jak też w aspekcie rozwoju kooperencji w wymiarze geograficznym. Tu jawi 
się bowiem problem wyborów strategicznych obejmujących swym zasięgiem nowe 
geograficzne rynki, często do tej pory zaliczane do słabo rozwiniętych pod wzglę-
dem usług lotniczych, takie jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa. Nasycenie 
usługami rynku europejskiego (faza dojrzałości rynku) i amerykańskiego kieruje 
linie lotnicze z tych kontynentów w stronę rynków „wschodzących”, gdzie tempo 
wzrostu gospodarczego wyprzedzone jest przez tempo wzrostu przewozów lot-
niczych, co jest charakterystyczne dla związków pomiędzy mobilnością lotniczą 
i wzrostem gospodarczym mierzonym GDP.

Zmiany w gospodarce światowej mają wpływ na rynek lotniczy, ale też jest 
to zależność dwustronna i zmiany na rynku lotniczym odbijają się na gospodarce. 
Można mówić więc o wzajemnym skorelowaniu, co ma wpływ na strategie konku-
rencji, także w okresach kryzysowych. Z badań wynika, że kiedy dochód narodowy 
wzrasta o 3%, ruch lotniczy rośnie średnio o 4,5–7,5%, przy spadku dochodu 
(GDP) rzędu 2 % ruch lotniczy spada aż o 5% 5. Wiadomo, że geograficznie istnieje 
zróżnicowane tempo wzrostu gospodarczego, między innymi nowe wschodzące 
rynki lotnicze, jak Ameryka Południowa, Afryka i niektóre kraje azjatyckie.

Stąd też partnerstwo strategiczne, oparte na związkach kooperencyjnych 
przybiera dzisiaj w transporcie lotniczym rzeczywiście charakter globalny. Kiedy 
myślimy o partnerstwie linii lotniczych, to trzeba się zgodzić z P. Clarkiem, który 

3 M.E. Porter, Strategia konkurencji. metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 
1992, s. 24.

4 E. Marciszewska, globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Monografie i Opracowania 
nr 493, SGH, Warszawa 2001, s. 36.

5 A.M. Pilarski, why can`t we make money in aviation?, Ashgate 2007, s. 75.
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stwierdził, „że staramy się wtedy myśleć o sojuszach strategicznych (aliansowych), 
czyli Star Alliance, Oneworld i Sky Team” 6. Te trzy globalne alianse obejmują 
dzisiaj około dwie trzecie całego rynku lotniczego, osiągając stabilną, rozpo-
znawalną i dojrzałą pozycję rynkową. W procesie swego rozwoju i zacieśniania 
współpracy osiągnęły one wysoki poziom integracji wewnętrznej, pokonując wiele 
problemów wynikających chociażby z różnic kulturowych, niekompatybilności 
systemów IT czy różnic w oferowanych produktach, systemach lojalnościowych 
czy kulturze organizacyjnej. Dzisiaj rywalizacja pomiędzy tymi ugrupowaniami 
aliansowymi zmierza do osiągnięcia silniejszej dominacji rynkowej, nie tylko 
poprzez partnerstwo oparte na kooperencji, ale także na związkach kapitałowych 
pogłębiających procesy konsolidacji kapitałowej w sektorze, a więc fuzji i przejęć. 
Podobnie jak w przypadku powstawania i rozwoju aliansów, główną rolę w pro-
cesach konsolidacji kapitałowej odgrywają najsilniejsze linie lotnicze z Europy 
i Stanów Zjednoczonych, a w kolejnym niejako kroku dołączają do tych procesów 
operatorzy z rynku azjatyckiego. Warto tu wspomnieć, iż sektor lotniczy reprezen-
tuje ogromny potencjał rynkowy, co sprzyja procesom konsolidacji.

Partnerstwo strategiczne na rynku lotniczym

Na rynku lotniczym operuje 1568 przewoźników lotniczych, oferujących 
usługi lotnicze pomiędzy 3846 portami lotniczymi. Liczba samolotów wykorzy-
stywanych w ruchu lotniczym wynosi ponad 23 850 maszyn, a roczne przewozy 
sięgają 2,6 miliarda pasażerów, co przedkłada się na pracę przewozową rzędu 
4,8 biliona pasażero-kilometrów. Zgodnie z danymi Air Transport Action Group 
(ATAG) i Oxford Economics, transport lotniczy na świecie oferuje ponad 56,6 
milionów miejsc pracy. Około 35% całego międzynarodowego rynku ruchu tury-
stycznego i ponad 34,5% światowego handlu jest obsługiwane przez lotnictwo. 
Transport lotniczy generuje około 2,2 biliona dolarów światowego produktu, 
mając 3,5% udziału w jego wytwarzaniu 7. Można zatem stwierdzić, iż udział 
w rozwoju biznesu lotniczego jest ważny dla każdego podmiotu tego sektora, 
przy ciągle ogromnym jego rozdrobnieniu (około 1570 linii lotniczych) i rosnącej 
konkurencji na rynku.

Również prognozy dla tego sektora wskazują na jego dalszy dynamiczny 
rozwój, co będzie pochodną dalszego rozwoju regionalnego świata. Jak przewiduje 

6 P. Clark, Stormy Skies. airline in crisis, Ashgate, England 2010, s. 63.
7 aviation – benefits beyond borders, ATAG 2012, op.cit.
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Boeing, w latach 2011–2030 przy tempie rozwoju gospodarki światowej rzędu 
3,3% rocznie ruch lotniczy pasażerski i towarowy może rosnąć w tempie 5,1–5,5% 
rocznie 8. Zróżnicowane będzie jednak znacznie geograficznie tempo tego wzro-
stu. Rynki dojrzałe, takie jak Europa czy Stany Zjednoczone, będą rozwijały 
się wolniej, a największe tempo przyrostu ruchu przewiduje się w rejonie Azji 
i Pacyfiku – 7,0% rocznie oraz Ameryki Łacińskiej – 6,8% rocznie 9. Wynikać to 
będzie z tempa rozwoju gospodarczego tych regionów i wzrostu udziału klasy 
średniej, charakteryzującej się wysoką mobilnością lotniczą. Największy ruch 
przewidywany jest w relacjach pomiędzy regionem Azji i Pacyfiku – Afryki oraz 
Azji i Pacyfiku – Środkowego Wschodu (7,2%), a także w relacjach Północna 
Ameryka – Środkowy Wschód (7,3%). Najmniejsze tempo wzrostu ruchu przewi-
duje się dla tradycyjnie najbardziej do tej pory obciążonych połączeń w relacjach 
transatlantyckich. Eksponujemy tutaj te dane, gdyż należy je uwzględnić przy 
budowie przyszłych strategii konkurowania, opartych na partnerstwie strategicz-
nym o charakterze relacji kooperencyjnych. Świadczą już dzisiaj o tym działania 
trzech największych grup aliansowych, których potencjał rozwijany jest poprzez 
przyjmowanie nowych partnerów z rynków o przewidywanym największym wzro-
ście ruchu lotniczego. Udział tych aliansów w rynku przekracza dzisiaj już 60%.

Potencjał współpracy partnerskiej obejmujący trzy największe megagrupy 
aliansowe: Star Alianse, Sky Team, Oneworld, można zobrazować chociażby 
wielkością ich siatki połączeń, obejmującej wszystkie kontynenty. Star Alliance 
ubsługuje 1356 lotnisk, Sky Team 958, a Oneword ponad 800. Alianse te eksplo-
atują razem ponad 10 400 samolotów.

Coraz znaczniejszą rolę w grupach aliansowych odgrywają ich liderzy. To oni 
opracowują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju tych grup partnerskich i siły 
ich związków wewnętrznych. Dobrym przykładem tego jest rozbudowa aliansu 
Sky Team i poszerzenie go o rynek azjatycki. Grupa Air France – KLM realizując 
taki kierunek rozwoju, przyjęła do swego aliansu Vietnam Airlines, China Southern 
i China Eastern. Dzięki temu osiągnięto przewodnią pozycję w obsłudze rynku 
chińskiego, południowo-wschodniej Azji, Japonii i Korei Południowej 10. Drugi kie-
runek geograficzny rozwoju Sky Team to Ameryka Południowa (linie Aeromexico) 
Środkowy Wschód i Afryka (libijskie linie Middle East Airlines, Saudia, Kenya 
Air Lines). Wśród przyszłych członków, którzy mają już w 2012 roku dołączyć do 

8 current market outlook 2011, Boeing.
9 current, op.cit.
10 annual report 2009/2010, Air France – KLM, s. 7.
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Sky Team, będą Aerolineas Argentinas, Garuda Indonesia i Xiamen Airlines z Chin. 
Podobnie w dwu pozostałych aliansach obserwować możemy ich geograficzny roz-
wój na rynkach lotniczych wschodzących. Star Alians ma wśród swoich członków 
3 linie z Afryki, 5 z Azji, 6 z obu Ameryk i 1 z Australii. Pozostali członkowie tej 
grupy to 12 linii europejskich. W aliansie Oneworld podobnie, mamy już dzisiaj 
linie lotnicze z rejonu Azji (Cathay Pacific, Japan Airlines) z Australii – Qantas, 
z Ameryki Południowej – Lan Chile, a wśród przyszłych członków na liście 
znajdują się także przewoźnicy z Indii – Kingfisher Airlines, a także Malaysian 
Airlines i Sri Lankan Airlines.

Należy odnotować, że w przeciwieństwie do swoich sieciowych konkurentów 
linie niskokosztowe raczej nie są zainteresowane członkostwem i/lub budowa-
niem aliansów strategicznych. Za wyjątek można uznać przystąpienie do aliansu 
Oneworld linii Air Berlin, która jest pełnoprawnym jego członkiem od 2012 roku 11.

Warto też odnotować, że nie uwidoczniły się działania aliansów, które zmie-
rzałyby do głębszego zacieśniania współpracy wewnątrz porozumienia. Dobrym 
momentem, w którym można by wykorzystać potencjał grupy linii, jest okres 
dekoniunktury, ale nie podjęto znaczących działań ze strony aliansów strategicz-
nych, które mogłyby łagodzić skutki kryzysu. Przykładem takich jednostkowych 
inicjatyw są działania Oneworld, dotyczące wspólnych zakupów oraz wspólnej 
sprzedaży. Projekty te mają jednak stosunkowo ograniczony charakter 12.

Przewoźnicy sieciowi rozwijają również partnerstwo poprzez rozbudowę 
porozumień code-share, zarówno w ramach aliansów, jak i poza nimi. Tutaj mamy 
do czynienia ze zjawiskiem code-share, czyli współpracy konkurujących ze sobą 
linii lotniczych opartej na umowach o wspólnym kodowaniu lotów 13. Przykładem 
takich linii jest TAP, który podpisał nowe umowy code-share z Brussels i Air 
canada 14. Kolejnym przykładem linii, która w ostatnim czasie rozwinęła sieć 
porozumień code-share, jest Turkish 15. Nie widać natomiast wśród przewoźni-
ków sieciowych przykładów procesów odwrotnych, polegających na znaczącym 
wycofywaniu się z tego typu partnerstwa poprzez anulowanie umów code-share.

11 http://www.airberlin.com/site/company/profile/index.php?cat=oneworld&LANG=eng, 
23.05.2011.

12 G. Dunn, alliances stress relevance, „Airline Business”, London, November 2008.
13 Por. E. Marciszewska, globalizacja sektora usług lotniczych, Monografie i Opracowania nr 

493, SGH, Warszawa 2001.
14 annual report 2009, TAP, s. 56.
15 annual report 2009, Turskish Airlines, s. 59.
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Podobnie jak  w przypadku aliansów, linie niskokosztowe korzystają z poro-
zumień code-share w bardzo ograniczonym zakresie. Należy jednak zauważyć, 
że w ostatnim czasie widać na tym polu postęp, choć dotyczy on wyłącznie poro-
zumień pomiędzy liniami niskokosztowymi i sieciowymi.

Kolejną formą partnerstwa, która rozwinęła się zwłaszcza w ostatnim czasie, 
są przedsięwzięcia typu joint venture. W oparciu o tę formę współpracy powstały 
trzy tzw. porozumienia atlantyckie, nastawione na wspólną sprzedaż, marketing 
i koordynację siatek połączeń pomiędzy Europą i Północną Ameryką. W kontekście 
wspomnianych porozumień należy zauważyć, że liberalizacja rynku pomiędzy Unią 
Europejską a Stanami Zjednoczonymi w ramach umowy Open Sky nie wywołała 
pojawienia się na rynku nowych podmiotów, jak to miało miejsce w Europie po 
wprowadzeniu trzeciego pakietu liberalizacyjnego w 1993 roku. W tym przypadku 
proces jest wręcz odwrotny. W ramach każdego z trzech strategicznych aliansów 
zostały zbudowane przedsięwzięcia, które nie tylko nie powodują rozproszenia 
na rynku, ale prowadzą do jego konsolidacji.

Porozumienie zawarte w ramach aliansu SkyTeam obejmuje Deltę Airlines, 
AirFrance–KLM oraz Alitalię. Joint venture obejmuje operacje pomiędzy Ameryką 
Północną (Meksyk, USA i Kanada) a Unią Europejską, Szwajcarią oraz Norwegią. 
Porozumienie ma pozwolić między innymi na bardziej racjonalne wykorzystanie 
floty. Całość korzyści wynikających z tej umowy grupa szacuje na 150 mln EUR 16.

Jak podkreślają partnerzy kolejnego aliansu Oneworld, korzyści wynikające 
z zacieśnienia współpracy na rynku atlantyckim wynikają głównie ze zwiększenia 
przychodów i udziału w rynku, a nie z obniżenia bazy kosztowej 17. Joint venture 
obejmuje British Airways, Iberię oraz American Airlines. Linie te rozpoczęły 
współpracę w październiku 2010 roku.

Największym porozumieniem przewoźników operujących na rynku atlan-
tyckim jest A++. Co ważne, do joint venture przystępują nowi przewoźnicy. Do 
Lufthansy, Air Canada, Continental oraz United Airlines na wiosnę 2011 roku 
dołączyło BMI. Następnie dołączyli kolejni przewoźnicy z grupy Lufthansa, zaś 
przystąpienie Brussels jest uzależnione od zakończenia procesu pełnego przejęcia 
tego przewoźnika przez Lufthansę 18.

16 air France–klm annual report 2008–09, Air France–KLM, s. 27.
17 M. Kingsley-Jones, oneworld Transatlantic Tie up Targets, „Aviation Week”, 7.10.2010.
18 A. Cohen, lufthansa’s bmi Joins atlantic Joint Venture, Swiss and austrian next, http://www.

businesstravelnews.com/Business-Globalization/LufthansAs-BMI-Joins-Atlantic-Joint-Venture,-
Swiss-And-Austrian-Next/?a=trans, 10.10.2011.
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Procesy konsolidacji kapitałowej w lotnictwie

Inną formą współpracy jest integracja kapitałowa. Załamanie na rynkach 
kredytowych w 2008 roku poważnie ograniczyło dostęp przewoźników (szcze-
gólnie tych mniejszych) do kapitału, który jest bardzo istotnym elementem w 
okresie dekoniunktury, zważywszy że specyfika działalności lotniczej wystawia 
przewoźników na duże ryzyko związane z płynnością finansową.

Dostęp dużych przewoźników do kapitału, ich większa rynkowa odporność 
na kryzys oraz pogorszenie się pozycji mniejszych linii były impulsem do zna-
czących działań konsolidacyjnych na rynku. Największym graczem na tym polu 
okazała się Lufthansa, która w lipcu 2009 roku kupiła 45% udziałów w Brussels 
Airlines, we wrześniu zakończyła proces przejęcia Austrian Airlines, a w listo-
padzie pozyskała poprzez swój brytyjski oddział 100% British Midland 19. Warto 
dodać, że Lufthansa wykorzystała też opcję wykupu pozostałych 55% udziałów 
w Brussels w 2011 roku 20. Zakup Brussels Airlines zwiększył obecność Lufthansy 
na kontynencie afrykańskim. Przejęcie Austrian Airlines umocniło obecność 
Lufthansy w Europie Wschodniej, co zdaniem przewoźnika ma przynieść korzyści 
w okresie spodziewanego wzrostu rynku. Przejęcie BMI było natomiast korzystne 
dla Lufthansy ze względu na sloty na Heathrow oraz jego siatkę połączeń do Afryki 
i na Bliski Wschód 21. Warto również odnotować, że wraz z wchłonięciem przez 
Lufthansę BMI przeorientowało swoją siatkę połączeń, przede wszystkim wyco-
fując się z kierunków wewnętrznych. W zamian za nie przewoźnik otworzył trasy 
do Norwegii, Szwajcarii oraz zwiększył oferowanie do Berlina i Dublina, rezy-
gnując jednocześnie z wielu połączeń do Europy Wschodniej, a także Indii. Warto 
również odnotować, że Lufthansa nie zmienia wyłącznie strategii pojedynczych 
linii, ale stara się również budować synergię całej grupy.

Trzeba też podkreślić, że zmiany kapitałowe są również korzystne dla przej-
mowanych linii. Na przykład według danych Austrian Airlines efekty synergiczne 
wygenerowane w związku z połączeniem z Lufthansą będą rocznie warte ok. 80 
mln EUR. Integracja z Lufthansą ma ponadto pozwolić linii zyskać jeszcze bardziej 
charakterystyczną markę, dodatkowe przepływy pasażerskie do hubu w Wiedniu 
oraz stabilizację w okresie dekoniunktury 22. Połączenie z Lufthansą ma również 
korzystnie wpłynąć na sieć sprzedaży przewoźnika, zarówno przez łączenie 

19 annual report 2009, Lufthansa, s. 4.
20 Ibidem, s. 41.
21 Ibidem, s. 26–31.
22 austrian airlines group annual report 2008, Austrian Airlines, s. 6.
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zagranicznych punktów sprzedaży z punktami Lufthansy, jak i przez wykorzysty-
wanie narzędzi sprzedażowych Lufthansy. Dodatkowo Austrian planuje wykorzystać 
siłę nabywczą grupy w ramach zakupów dokonywanych przez tego przewoźnika 23.

Zupełnie inną strategię niż w stosunku do krajów sąsiadujących Lufthansa 
zastosowała względem rynku włoskiego i osłabionej na nim Alitalii. W lutym 
2009 roku na lotnisku w Mediolanie działalność rozpoczęła Lufthansa Italia 
z siatką początkowo obejmującą osiem europejskich miast 24. Lufthansa Italia, 
która działała na zasadzie point-to-point, operowała na rynku włoskim razem 
z innym przewoźnikiem grupy Lufthansa Air Dolomiti, latającym z Werony 25. 
Lufthansa zdecydowała się jednak zrezygnować z marki Italia z końcem sezonu 
letniego 2011 roku 26.

Jak widać na przykładzie przejmowanych i nowo tworzonych przewoźników, 
strategia niemieckiej linii Lufthansa przewiduje utrzymywanie marek przejętych 
przewoźników oraz zachowanie w dużej mierze ich autonomiczności, co ma 
pozwolić na zachowanie ich silnych stron na lokalnych rynkach. Należy zauważyć, 
że Lufthansa spodziewa się, dzięki realizowanej strategii, uzyskać oszczędności 
w zakresie sprzedaży, handlingu, rozwoju produktu, koordynowania siatek połączeń 
oraz integrowania wielu procesów, takich jak zakupy czy hedging 27. Możemy 
stwierdzić, że jest to kooperencja o charakterze sieciowym, z silnymi powiąza-
niami wewnątrzsieciowymi. Motorem jest hiperkonkurencja na rynku lotniczym. 
Wyraźnie możemy odnieść tę sytuację do definicji kooperencji J. Cygler, która 
określa kooperencję „jako układ strumieni jednoczesnych współzależnych relacji 
i kooperacji między konkurentami zachowującymi swoją odrębność organizacyj-
ną” 28. Mamy tu także stosunkowo dużą częstotliwość powiązań, znaczną ich siłę 
(także o charakterze kapitałowym), z reguły formalne formy współpracy, poparte 
aktami członkostwa w aliansach. Ciągle jednak nie najwyższy jest poziom zaufania, 
zaś duża dominacja liderów w grupie, a także niewystarczające zasoby poszcze-
gólnych partnerów, którzy poszukują w partnerstwie strategicznym możliwości 
ich uzupełnienia. Dotyczy to nie tylko Lufthansy i jej grupy, ale także innych 
graczy na rynku lotniczym.

23 business results of the austrian airlines group, Austrian Airlines, s. 2.
24 annual report 2009, Lufthansa, s. 31.
25 C. Buyck, in hannibal’s footsteps, „Air Transport World”, Cleveland, April 2009.
26 A. Żuchlińska, lufthansa – italia do likwidacji, pasażer.com, 23.05.2011.
27 annual report 2009, Lufthansa, s. 76.
28 J. Cygler, kooperencja przedsiebiorstw. czynniki sektorowe i koorporacyjne, SGH, Warszawa 

2009.
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Kolejnym dużym graczem, który wziął udział w zakupach, było British 
Airways. Warto odnotować, że przewoźnik ten rozważał w 2009 roku połączenie 
z Quantas, ale w efekcie do niego nie doszło 29. Ostatecznie linia zdecydowała się 
na połączenie z Iberią, które otrzymało akceptację ze strony Komisji Europejskiej 
w lipcu 2010 roku. W rezultacie w styczniu 2011 roku powstało przedsiębiorstwo 
pod nazwą International Airlines Group, które jest spółką linii British Airways 
i Iberii. Iberia jest również największym udziałowcem (45,85%) w Vueling po 
połączeniu z Clikair 30.

W procesie przejęć wziął też udział kolejny europejski gigant Air France–
KLM, który na początku 2009 roku zdecydował się na zakup 25% udziałów 
w Alitalii. Według Air France–KLM przejęcie udziałów Alitalii przyniesie w sumie 
360 mln EUR korzyści w postaci synergii 31.

Warto odnotować, że na rynku przewoźników sieciowych doszło również 
do przejęć mniejszych linii. KLM przejął pełną kontrolę nad Martinair w styczniu 
2009 roku 32. CAI, właściciel Alitalii, przejął drugiego co do wielkości przewoźnika 
na rynku włoskim – Air One. We wrześniu 2010 roku z kolei Finnair wykupił 20% 
udziałów w FCA, linii świadczącej usługi ruchu dowozowego z rejonu bałtyckiego 
i Finlandii.

Zmiany kapitałowe zachodziły także na rynku niskokosztowym, ale miały 
znacznie bardziej ograniczony charakter.

Można wnioskować, że podstawowe przesłanki, jakie występują w przypadku 
przejęć na rynku sieciowym, czyli zwiększenie skali działalności, przejmowanie 
cennych slotów na głównych europejskich lotniskach, globalizacja siatki połączeń, 
pozyskanie silnych lokalnych marek, nie mają równoważnego znaczenia na rynku 
przewozów niskokosztowych.

Warto odnotować, że w ostatnim czasie w grupie przewoźników czarte-
rowych również doszło do znaczących zmian kapitałowych. TUI połączył się 
z First Choice, natomiast Thomas Cook z My Travel. Na rynku tym pozostało 
niewielu liczących się przewoźników czarterowych, którzy nie są pionowo 
zintegrowani z touroperatorami. Z drugiej strony przewoźnicy tacy jak Monarch 
odnotowują pozytywne wyniki, co częściowo można tłumaczyć ich większą 
elastycznością 33.

29 annual report 2008/2009, British Airways, s. 6.
30 consolidated management report, Iberia Group, 2009, s. 98.
31 air France–klm annual report 2008–09, Air-France-KLM, s. 9.
32 air France–klm annual report 2008–09, Air-France-KLM, s. 37.
33 V. Moores, Still in the race, „Airline Business”, London, October 2009.
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Podsumowując, można stwierdzić, że na rynku usług przewoźników sie-
ciowych zmiany kapitałowe ograniczają się niemal wyłącznie do przewoźników 
globalnych, którzy przejmują linie klasy drugiej. Warto również odnotować w sto-
sunku do przewoźników globalnych kolejną prawidłowość. Wszyscy oni w ramach 
swojej grupy kapitałowej posiadają przewoźnika niskokosztowego. Co więcej, 
przewoźnicy ci odgrywają aktywną rolę w realizacji strategii całej grupy.

Na rynku powstają zatem duże grupy kapitałowe zogniskowane wokół 
liderów trzech aliansów. Te ugrupowania mają zdolność do obniżania kosztów 
jednostkowych, m.in. dzięki korzyściom skali, zagęszczania i rozszerzania, co 
daje efekty synergiczne. Jak już wspomniano, duży przewoźnik może liczyć np. 
na atrakcyjniejsze warunki korzystania z systemów GDS. Można zatem stwierdzić, 
że konsolidacja ma na celu między innymi obniżanie kosztów przewoźników 
sieciowych. Jednocześnie oznacza to, że mniejsze linie, pozostające poza grupami 
kapitałowymi, będą w coraz gorszej pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji może 
to spowodować w przyszłości wyeliminowanie ich z rynku. Zmiany modeli bizne-
sowych będą prowadzić do konsolidacji na rynku usług przewoźników lotniczych. 
Nie oznacza to jednak wyparcia konkurencji na rzecz rynków zdominowanych 
przez monopole, a zatem w dalszym ciągu konkurencja będzie istotnym moty-
wem nawiązywania relacji kooperencyjnych. Potwierdza się ponadto, że procesy 
konsolidacyjne i specjalizacja na rynku przewozów sieciowych, a także presja ze 
strony przewoźników niskokosztowych spowodują wyparcie albo marginalizację 
na niektórych europejskich rynkach przewoźników flagowych, a przez to istotną 
zmianę oferty w ramach tych rynków, zdominowanych przez trzy silne grupy alian-
sowe. Na rynku lotniczym pozostaje jeszcze kilku przewoźników, którzy nie zgłosili 
dotychczas zainteresowania wejściem do jednej z globalnych grup lotniczych. 
Jednym z nich jest grupa SAS, której atutem jest potencjał rynku skandynawskiego, 
w tym znaczna część ruchu biznesowego wysokopłatnego. Widać, że kierownictwo 
SAS zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z trendami konsolidacyjnymi. 
Linia chciałaby zostać partnerem jednej z grup aliansowych, pod warunkiem że 
jej cel strategiczny – rozwój hubu w Kopenhadze – byłby tym samym zapewniony.

Problemem podstawowym są jednak słabe wyniki finansowe i ponoszone od 
wielu lat straty, których źródłem jest wysoka baza kosztowa tej linii.

W obecnej sytuacji ekonomicznej żadnej grupy aliansowej nie stać na inwe-
stowanie w przewoźnika, który generuje straty. Ta uwaga dotyczy perspektyw 
konsolidacyjnych prawie wszystkich mniejszych linii europejskich, takich jak np. 
Alitalia, która jeszcze kilka lat temu miała szanse wejścia do grupy kapitałowej 
AF/KLM dzięki inwestycji tej grupy w zakup 25% pakietu akcji Alitalii.
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Można stwierdzić, że znaczna część europejskich linii sieciowych ma dość 
jasno wytyczoną ścieżkę włączenia w trend konsolidacyjny, a najważniejszym 
problemem dla większości z nich są bieżące trudności finansowe. Jeszcze kilka 
lat temu w ramach ewolucji współpracy partnerskiej od wąskich porozumień 
dwustronnych, poprzez tworzenie silnych grup aliansowych, duże linie lotnicze 
były skłonne przyjmować mniejszych przewoźników pomimo ich złych wyników 
finansowych, biorąc na siebie proces ich restrukturyzacji. Obecnie, co jest też wyni-
kiem kryzysu ogólnoświatowego, skłonność do ponoszenia ryzyka finansowego 
jest zdecydowanie mniejsza. Trzeba jednak podkreślić, że sytuacja poszczegól-
nych linii lotniczych jest różna. Inne mają one atuty i bardzo różne oczekiwania 
oraz wyzwania ze strony globalnego rynku.

Zdecydowanie w lepszej pozycji są ci przewoźnicy, którzy mają duży poten-
cjał rynku macierzystego, szczególnie w kontekście narastającej konkurencji ze 
strony przewoźników z rejonu Zatoki Perskiej. Tu wzmocnienie kontroli nad 
najważniejszymi rynkami europejskimi jest najlepszym sposobem obrony przed 
tą konkurencją. Zróżnicowane jest też podejście globalnych grup aliansowych 
do oczekiwań mniejszych linii odnośnie do rozwoju ich hubów – czyli węzłów 
przesiadkowych. Tu liczy się przede wszystkim interes grupy i linii tworzących sieć 
globalnych powiązań, tu wyraźnie eksponuje się znaczenie sieciowości kooperencji. 
Przykładowo grupa STAR i jej lider Lufthansa ma już cztery węzły przesiadkowe 
w Europie: Frankfurt, Monachium, Zurich i Wiedeń, stąd też jej niechęć do roz-
budowy kolejnego konkurencyjnego do tych portów hubu. Natomiast chętnie na 
przykład dołączono by do tej konstelacji port w Lizbonie, który mógłby stanowić 
punkt przesiadkowy z Europy do Ameryki Południowej. Na tym tle wydaje się, 
że szanse polskich linii PLL LOT SA i Portu Chopina w Warszawie na uzyskanie 
pozycji znaczącego węzła w grupie STAR są niewielkie i raczej pozostanie im rola 
dowozowa/podwozowa do hubów Lufthansy. Obserwacja rynku lotniczego potwier-
dza fakt, że przedsiębiorstwa lotnicze, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, 
cierpią na deficyt zasobów strategicznych, wynikający z posunięć ich konkurentów, 
a także z braku możliwości samodzielnego generowania tych zasobów, co często 
jest też zbyt kosztowne. Stąd też rozpatrują możliwość współpracy z konkurentami, 
którzy posiadają strategiczne, komplementarne zasoby, w tym także tak ważne 
dzisiaj niematerialne ich składniki, jak np. informacje o rynku, na którym operują.

Na rynku lotniczym kooperencja przybiera z reguły formy „strategii partnera” 
lub „strategii integratora”, głównie ze względu na wysoki poziom konkurencji 
i coraz silniejsze związki kooperacyjne. Należy jednak podkreślić, że ostatni 
kryzys ujawnił szereg negatywnych zjawisk, jak np. brak lojalności, przedkładanie 
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interesów własnych nad interes grupy czy naruszenie dotychczasowych jasno 
określonych granic współpracy i konkurencji. Tutaj także obserwujemy charaktery-
styczne dla struktur sieciowych relacje kooperencyjne ze względu na zróżnicowaną 
siłę i zakres relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych, a także występowanie 
silnych, dominujących w układzie konkurentów, jak np. Lufthansa w grupie STAR. 
J. Zang badając ten problem, zaobserwował duże rozwarstwienie członków struktur 
sieciowych w lotnictwie, co przedkłada się na zróżnicowany ich udział w czerpaniu 
korzyści z funkcjonowania w sieci 34.

W transporcie lotniczym nie obserwuje się kooperencji międzysieciowej, 
być może będzie to kolejny etap rozwoju partnerstwa, wynikający z hiperkonku-
rencji i konieczności ułożenia stosunków według nowego ładu, gdzie obok tych 
procesów nasilą się związki o charakterze kapitałowym. Świadczą o tym badania 
opublikowane przez K. Iatrou, M. Oretti 35. Przedstawiono w nich szeroką analizę 
ewolucji partnerstwa strategicznego od aliansów do konsolidacji kapitałowej. 
Było to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone między grudniem 2005 roku 
a marcem 2006 roku. Objęło ono swym zasięgiem szefów aliansów i departamen-
tów marketingowych wszystkich przewoźników należących wówczas do trzech 
największych globalnych aliansów. Pytania dotyczyły interakcji między fuzjami 
i aliansami oraz możliwości rozwojowych w przyszłości. Badanie można uznać za 
reprezentatywne i wiarygodne, gdyż wzięło w nim udział ponad 97% respondentów, 
do których skierowano kwestionariusz ankiety.

Pierwsza seria pytań dotyczyła potencjału fuzji i ich postrzegania jako siły 
napędowej ewolucji partnerstwa strategicznego w lotnictwie. Okazało się, że ponad 
75% ankietowanych uznaje konsolidację za powolny, przynoszący zyski proces. 
Tylko 13% respondentów uważa, że potrzebne jest tu przyspieszenie i bardziej 
zdecydowane działania.

Chociaż podmioty rynku lotniczego zgadzają się, że fuzje mają coraz większe 
znaczenie, to jednak uważają (37% ankietowanych), że alianse zachowają swoją 
pozycję, a 26% wierzy, że będą nadal rozwijać się i prowadzić do silniejszej 
integracji bez zakończenia całego procesu zawiązaniem fuzji.

Tu widać pewną sprzeczność, gdyż powszechnie uważa się, że fuzje i alianse 
będą ze sobą koegzystować. Przypomnijmy, że badanie przeprowadzono w 2006 
roku, a od tamtego czasu mamy do czynienia, o czym w tym tekście pisano 

34 J. Zang, changing structures of Sme networks: lesson from the Publishing industry in Taiwan, 
„Long Range Planning” 2005, Vol. 38, s. 145–162.

35 K. Iatrou, M. Oretti, airline choises for the Future. From alliances to mergers, Ashgate, 
Cornwall 2007.
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wcześniej, z rozrostem globalnych aliansów, a także z falą fuzji, szczególnie 
w okresie kryzysu i pokryzysowym.

Ponad 36% respondentów uważa, że zarówno alianse, jak i fuzje będą istotną 
częścią strategii przedsiębiorstw, ale tylko 6% daje pierwszeństwo fuzjom jako 
strategicznym wyborom linii lotniczych. Trzeba też podkreślić, że prawie połowa 
badanych linii (42%), które są członkami aliansów, rozważała możliwość fuzji 
w przyszłości, a część z nich dokonała tego w ostatnich latach.

Dodatkowo fuzje jako forma kooperencji konkurentów przeważają nad 
aliansami w generowaniu pozytywnych efektów współpracy. Jedynie w zakre-
sie korzyści wynikających ze zdobywania nowych rynków alianse oceniane są 
pozytywniej niż fuzje.

Poza tym jednym z głównych czynników tworzenia się aliansów, który pod-
kreślają linie lotnicze, była chęć ekspansji geograficznej i osiągnięcia globalnej 
skali działania. Natomiast fuzje postrzegane są jako czynnik sprzyjający rozwojowi 
sieci portów tranzytowych. Również okazuje się, że o ile lepiej oceniane są profity 
płynące z kooperacji w ramach fuzji o tyle alianse generują jednak mniej efektów 
negatywnych. Szczególnie szkodliwy, w ocenie ankietowanych, jest ten związany 
z redukcją personelu. Drugim istotnym niebezpieczeństwem jest obawa przed 
utratą możliwości funkcjonowania przez linie nabyte, kiedy wspólna działalność 
jest efektem upadku mniejszego z przewoźników. Kolejne negatywne skutki to 
rozmycie marki, które postrzega się jako jedno z największych zagrożeń, oraz 
konieczność redukcji taryf w głównych portach lotniczych.

Ostatnia istotna grupa pytań dotyczyła możliwego kierunku i czasu ewolucji 
fuzji. Większość, bo ponad 44% ankietowanych w 2006 r., była zdania, że w krótkim 
okresie 1–2 lat oraz średnim 3–5 lat możliwe jest stworzenie nowych fuzji o charakte-
rze międzynarodowym i wymieniano tu następujące przewidywane połączenia: BA – 
Iberia, Lufthansa – Austrian, Lufthansa – Swiss, AirFrance – Alitalia. W praktyce, 
jak okazało się, w większości tych przypadków doszło do tego typu fuzji. Analiza 
uzyskanych na podstawie badania ankietowego wyników jasno pokazuje, że alianse 
i fuzje mogą skutecznie współistnieć w szerszych strukturach o charakterze partner-
skim i stopniowo ewoluować. Konsolidacja jest nie do uniknięcia szczególnie na 
poziomie międzyregionalnym, jednak fuzje mogą powstawać, nie destabilizując przy 
tym funkcjonowania aliansów. Jest to możliwe, ponieważ fuzje mają charakter umów 
bilateralnych, zaś alianse bazują na wielostronnych porozumieniach i kooperencji 
o charakterze sieciowym. Tak więc można stwierdzić, że alianse oferują sieć global-
nych powiązań, a także ekspansywny geograficznie wzrost, zaś fuzje – sprawność 
i wydajność funkcjonowania. Co ciekawe, autorzy badania wskazują na dwustronne 
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restrykcyjne porozumienia, które stopniowo będą ponownie zawierane między 
rządami państw, zwykle na poziomie makroregionów, jako odpowiedź na hiper-
konkurencję. Rozwój fuzji będzie następował również pomiędzy dużymi a małymi 
i średnimi liniami lotniczymi, chociaż podział sił w obszarze grup megaaliansów 
nie powinien ulec istotnej zmianie. Wpływ nowo powstających fuzji na funkcjono-
wanie aliansów zależeć będzie od samej natury fuzji, czyli od wielkości partnerów 
decydujących się na współpracę, obszaru geograficznego będącego przedmiotem 
zainteresowania, a także dopasowania kulturowego partnerów.

Zakończenie

Proces ewolucji rynku lotniczego od aliansów do konsolidacji kapitałowej 
nie zakończy się szybko, a raczej trzeba tu mówić o długookresowej perspektywie. 
Współpraca może nasilić się także wśród przewoźników niskokosztowych, którzy 
dotychczas nie nawiązują w zasadzie żadnych związków partnerskich o charakterze 
kooperencyjnym, chociaż mamy już pierwsze próby takich działań. W wyniku 
procesów zachodzących na rynku lotniczym mamy do czynienia z ewolucją modeli 
biznesowych, ich upodobnianiem się i tworzeniem struktur o charakterze hybrydo-
wym. Dotyczy to także budowy związków o charakterze kooperencyjnym, które do 
tej pory były charakterystyczne dla tradycyjnych linii lotniczych, a w przyszłości 
mogą też szerzej objąć przewoźników niskokosztowych i czarterowych.
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Streszczenie

Transport lotniczy charakteryzuje się dynamicznym rozwojem konkurencji pomiędzy 
operatorami działającymi na rynku lotniczym, a także coraz częściej pomiędzy portami 
lotniczymi oraz przedsiębiorstwami transportowymi należącymi do innych gałęzi (kon-
kurencja międzygałęziowa). Specyficzną dla lotnictwa formą partnerstwa strategicznego  
i współpracy konkurentów są alianse strategiczne, które coraz częściej przekształcają się 
w związki kooperencyjne.

Na rynku lotniczym obserwujemy proces pogłębiania się relacji o charakterze koope-
rencyjnym, które ewoluują w kierunku silnych powiązań kapitałowych. W ramach trzech 



elżbieta marciszewska194

megagrup strategicznych tworzą się silne grupy kapitałowe, które zmieniają dotychczaso-
we założenia i reguły współpracy partnerskiej. Także sama istota aliansów i warunki ich 
funkcjonowania uległy znacznym przeobrażeniom. Okazuje się, że lojalność, symetria  
w wymianie informacji, wspólne posunięcia strategiczne, wykorzystanie siły przetargowej 
wobec dostawców i odbiorców usług zaczęły się dewaluować jako podstawy partnerstwa. 
Zmienia się wartość związków kooperencyjnych. Potęgująca się konkurencja i presja na 
koszty redefiniuje zakres i warunki współpracy, która coraz częściej prowadzi do fuzji  
i przejęć w ramach aliansów. Mamy też nowe obszary kooperencji w sektorze lotniczym. 
Obejmują one współpracę portów lotniczych czy też linii lotniczych i przewoźników ko-
lejowych. 

W artykule podjęto próbę identyfikacji nowych zjawisk w obszarze kooperencji na 
rynku lotniczym a także analizę zmian zakresu i głębokości związków kooperencyjnych. 
Przedstawiono wyniki badań w tym zakresie, szczególnie odnośnie do warunków uzy-
skania realnych korzyści z porozumień o charakterze kooperencyjnym, a także przesłanek  
i kierunków ewolucji współpracy partnerskiej w sektorze lotniczym, w tym nasilania się 
procesów konsolidacji kapitałowej i zmian w modelach biznesowych.

co-opetItIoN IN AIR tRANSpoRt SectoR  
– evolutIoN ANd ItS INflueNce oN BuSINeSS ModelS

Summary

Air transport is characterized by dynamically growing competition among airlines. 
More and more often airports compete too and we also observe airlines competing with 
carriers representing other modes of transport (intermodal competition).

Strategic alliances are a form of strategic partnership in air transport sector which 
often evolves into coopetitive relationships.

The paper is an attempt to identify new phenomena related to coopetition in air trans-
port market. It also contains an analysis of the scope and depth of changes of coopetitive 
relations. Research results were presented, especially regarding the conditions of obtaining 
real gains from coopetitive relations, as well as potential directions of partner relations 
development in air transport sector, including the intensification of capital consolidation 
and business model changes.

Translated by elżbieta marciszewska
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RYNKOWE ASPEKTY INTEgRAcJI PRZESTRZENNEJ 
TRANSPORTU UNII EUROPEJSKIEJ

Wstęp

System transportowy Unii Europejskiej, składający się z wielu podsystemów 
narodowych, przeszedł w ostatnich latach istotne przemiany, czego efektem ma 
być utworzenie tzw. jednolitej przestrzeni transportu UE. Bardzo często przestrzeń 
ta utożsamiana jest z rynkiem transportowym, który podlega procesowi integracji. 
W praktyce mamy do czynienia z dwoma zagadnieniami, jakimi są integracja 
gospodarcza utożsamiana ze znoszeniem barier w przepływie wartości pomiędzy 
krajami członkowskimi, oraz integrację transportu, co kojarzone jest z umożliwie-
niem funkcjonowania firm transportowych na obszarze całej UE lub uzupełniania 
braków oraz niespójności w transportowej sieci infrastrukturalnej w skali europej-
skiej. Tym samym procesy integracyjne będą przebiegać w odmienny sposób po 
stronie popytowej rynku (kształtowanie się struktury centrów popytu pierwotnego) 
oraz po stronie podażowej (integrowanie zasobów produkcyjnych transportu).

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie podstawowych mechanizmów 
oraz siły oddziaływania procesu integracji na kształtowanie się strony popytowej 
oraz podażowej rynku transportowego. W tym celu zdefiniowany został prosty 
model centrów popytu oraz zasobów produkcyjnych transportu, który posłużył 
do przebadania wskazanych wyżej relacji.
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Przestrzeń jako istotny wymiar rynku transportowego

Rynek tradycyjnie definiowany jest jako miejsce zawierania transakcji pomię-
dzy sprzedającymi i kupującymi. Ponieważ obecnie w odniesieniu do wielu trans-
akcji trudno wskazać na miejsce ich zawarcia (np. giełdy, aukcje internetowe) coraz 
częściej rynek utożsamiany jest z procesem, w którym kupujący i sprzedający 
ustalają warunki zawarcia transakcji 1. Pomimo tego wciąż przestrzeń jest jednym 
z kluczowych pojęć związanych z zawieraniem transakcji. Zarówno procesy pozy-
skiwania surowców, zaopatrzenia i produkcji, dystrybucji czy konsumpcji wymagają 
pokonywania przestrzeni. Jeżeli więc przyjmie się, że rynek jest głównym mecha-
nizmem wykorzystywanym we wskazanych obszarach, na każdym z nich zachodzić 
będą transakcje, dla których niezbędne będzie wykonywanie usług transportowych.

Po stronie popytowej rynku pojawią się więc nadawcy i odbiorcy towarów 
i usług, których przestrzenna lokalizacja determinować będzie charakter ilościowy 
i jakościowy potrzeb przewozowych na określonym obszarze. Można więc wskazać, 
że popyt na usługi transportowe kształtowany będzie przez działanie rynku towaro-
wego (P), rynku usługowego (U) oraz potrzeb osadnictwa (O). Dodatkowo wskazać 
można na potrzeby związane z obsługą transportową wymiany handlowej oraz 
ruchu turystycznego (H) realizowanego do/z określonego państwa. Jednocześnie 
ważnymi elementami będą także: sposób organizacji procesów produkcyjno-prze-
wozowych oraz stopień mobilności społeczeństwa (ORG) charakterystyczny dla 
poszczególnych obszarów (P, U, O, H). W wyróżnionych wcześniej obszarach 
generujących popyt na usługi transportowe podstawowymi determinantami potrzeb 
przewozowych występujących na terenie danego kraju będą:

 – ilość dóbr/osób podlegająca procesom transportowym (Q),
 – struktura lokalizacja miejsc wytwarzania, osadnictwa oraz obsługi wymiany 

handlowej (L),
 – sposoby organizacji procesów przewozowych oraz poziom mobilności 

społeczeństwa (ORG).
Podkreślić należy, że pomiędzy przedstawionymi czynnikami będą występo-

wać wzajemne oddziaływania, czego przykładem może być realizacja inwestycji 
przemysłowych zwiększających masę ładunkową, a jednocześnie wprowadzają-
cych do układów przestrzennych nowe centrum popytu na transport oraz wymaga-
jące stworzenia określonego systemu organizacji obsługi transportowej. Z drugiej 
strony, wskazane determinanty będą charakterystyczne dla poszczególnych centrów 

1 Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008, s. 420.
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popytu, co powoduje konieczność osobnego ich traktowania. Można więc wska-
zać, że we wskazanym modelu popyt na usługi transportowe składać się będzie 
z czterech centrów popytu:
1) popytu generowanego na rynku towarowym:

DtP = ([f(Q)]P, lP, orGP);
2) popytu generowanego na rynku usługowym:

Dtu = f(Qu, lp, orGu);
3) popytu generowanego przez układy osadnicze 2:

Dto = f(Qo, lo, orGo);
4) popytu generowanego przez handel zagraniczny oraz turystykę międzynarodową:

 DtH = f(QH, lH, orGH).
Podsumowując, wskazać można, że łączny popyt na usługi transportowe 

generowany w danym państwie (DT) będzie wynosić:
Dt = DtP + Dtu + Dto + DtH,

Dt = ([f(Q)]P, lP, orGP) + f(Qu, lp, orGu) + f(Qo, lo, orGo) + f(QH, lH, orGH).
Jak wynika z powyższego zestawienia, zmiana popytu na usługi transportowe 

związana będzie z rozwojem:
 – produkcji towarowej lub usługowej występującej na danym obszarze, 

lokalizacji zakładów produkcyjnych i usługowych oraz organizacji prze-
mieszczania w nich wykorzystanej;

 – liczby ludności, jej rozmieszczeniem przestrzennym oraz mobilnością;
 – wielkości wymiany handlowej i międzynarodowego ruchu turystycznego 

oraz sposobu ich obsługi transportowej, a także lokalizacji punktów wej-
ścia/wyjścia do narodowego systemu transportowego (m.in. porty morskie 
i lotnicze, przejścia graniczne).

Patrząc na powyższe elementy z punktu widzenia makroekonomii, można 
wskazać, że podstawowymi czynnikami generującymi popyt na transport (tzw. 
popyt pierwotny) będzie rozwój gospodarczy, a w szczególności zmiany w pro-
dukcji, konsumpcji oraz inwestycjach realizowanych w określonym państwie.

Po stronie podażowej rynku transportowego występować będą przedsię-
biorstwa świadczące usługi transportowe. Z tego względu od strony podażowej 
rynek taki rozumiany powinien być jako potencjał produkcyjny przedsiębiorstw 
świadczących usługi na danym obszarze. Biorąc pod uwagę podstawowe funkcje 

2 W tym wypadku mówić można o rynku pracy, rynku turystycznym, rynku edukacyjnym etc.
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transportowe, wyróżnić można cztery kluczowe rzeczowe elementy podaży 
w transporcie. Są to 3:

1. infrastruktura transportowa (I),
2. tabor transportowy (T),
3. urządzenia i sprzęt przeładunkowy (K),
4. suprastruktura magazynowa (M).
Jako ważne zasoby produkcyjne współczesnego transportu wskazać również 

należy urządzenia i sprzęt komunikacji i przetwarzania danych (IT). Układ powyż-
szych elementów będzie tworzyć, w ramach narodowego systemu transportowego, 
specyficzny układ określający możliwości świadczenia usług.

ST = f ~ I, T, K, M, IT

Istotnymi parametrami podaży rynkowej będą więc możliwości produkcyjne 
każdego z elementów oraz ich wzajemne dopasowanie. Zgodnie z teorią ograni-
czeń (theory of constrains) możliwości produkcyjne będą równe potencjałowi 
najsłabszego ogniwa we wskazanym układzie.

ST = min (I, T, K, M, IT)

Z tego punktu widzenia należy jednocześnie określić poziom mobilności 
poszczególnych obszarów aktywności transportowej, gdzie szczególnego znacze-
nia nabiera kwestia rozwoju infrastruktury transportowej. Ona bowiem stanowić 
będzie, głównie w krótkim oraz średnim okresie, stały zasób produkcyjny, okre-
ślający optymalne możliwości funkcjonowania systemu transportowego danego 
państwa (tabela 1) 4.

Tabela 1

Mobilność poszczególnych obszarów aktywności transportowej

WYSOKA NISKA BRAK

Tabor Urządzenia i sprzęt przeładunkowy,  
Sprzęt IT, Magazyny Infrastruktura

Źródło: Opracowanie własne.

3 Przedstawiony podział powstał w wyniku analizy PKD2012 w sekcji H „Transport i gospodarka 
magazynowa”.

4 Por. Maciej Matczak, infrastruktura jako element rynku transportowego – ujęcie teoretyczne 
oraz implikacje dla transportu morskiego, w: wyzwania i problemy transportu morskiego, red. 
J. Dąbrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
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W przypadku pozostałych elementów można wskazać na dużo wyższy stopień 
mobilności, co dotyczy w głównej mierze taboru transportowego.

Oprócz materialnych elementów strony podażowej ważnym czynnikiem 
decydującym o poziomie podaży na danym rynku jest również sposób organizacji 
procesu przewozowego (ORG). Przedsiębiorstwa transportowe będą bowiem 
starały się maksymalnie wykorzystać posiadany potencjał, czemu służyć będzie 
proces optymalizacji ich działalności. Tym samym element organizacji proce-
sów transportowych będzie czynnikiem łączącym stronę podażową i popytową 
rynku transportowego. Odpowiednie kształtowanie procesów transportowych 
w gospodarce zamkniętej będzie więc pozwalało przedsiębiorstwom kształtować 
poziom popytu na transport (zakładając, że jest to działalność odpłatna przedsię-
biorstwa, będą dążyć do zwiększania potrzeb transportowych), a jednocześnie 
maksymalizować wykorzystanie posiadanego przez firmy majątku. Można więc 
stwierdzić, że poziom podaży rynkowej będzie naturalnym ograniczeniem dla 
zwiększania rozmiarów popytu. Sytuacja ulegnie jednak zmianie, kiedy nastę-
pować będą procesy integracyjne, ponieważ układy popytowy i podażowy ulec 
powinny zmianom, co może wpływać na odejście od dotychczasowej równowagi 
krótkookresowej.

Integracja gospodarcza jako determinanta kształtowania się popytu 
na rynku transportowym

Procesy integracyjne są stałym elementem funkcjonowania współczesnej 
gospodarki i społeczeństwa. Szczególnym przypadkiem procesu integracyjnego 
jest powstanie i rozwój Unii Europejskiej. W wypadku transportu mówić można 
o dwóch aspektach integracji. Pierwszym będzie integracja gospodarcza, gdzie 
kluczowymi elementami jest swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału 
na obszarze UE. Drugim aspektem, nazywanym tutaj integracją przestrzenną, 
będzie tworzenie wspólnego rynku transportowego 5. Wyszczególnienie to jest 
związane z faktem, że swoboda handlu (towarami, usługami) lub podróżo-
wania czy podejmowania pracy w dowolnych państwach członkowskich nie 
jest tożsama ze swobodą świadczenia usług transportowych na terenie UE. 
Można więc stwierdzić, że integracja gospodarcza będzie oddziaływać na stronę 
popytową rynku transportowego, a integracja przestrzenna na stronę podażową. 
Tym samym często wykorzystywane pojęcie „integracji rynku transportowego” 

5 Podział ten wynika z odmiennych podstaw prawnych procesów integracyjnych.
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wydaje się być zbyt mało precyzyjne dla analiz skutków łączenia się systemów 
transportowych.

Dla prześledzenia efektów integracji gospodarczej na kształtowanie się popytu 
na rynku transportowym wykorzystany zostanie prosty model transportowy, który 
stworzony zostanie przy następujących założeniach:

 – W jednym kraju występują trzy wewnętrzne centra popytu na usługi trans-
portowe, zgodnie z przedstawionym wyżej układem (DTP, DTU, DTO).

 – Istnieje pełna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i handlu 
w państwie, co wyrażone jest wskaźnikiem γ = 1 (γ = 0 oznacza całkowity 
brak takich możliwości).

 – Kraj prowadzi wymianę handlową z partnerami zagranicznymi (DTH), przy 
której swoboda działalności 0 < γ < 1 (wynika to z ograniczeń handlowych, 
np. cła, kontyngenty, zezwolenia).

 – Lokalizacja (L) oraz organizacja procesów transportowych (ORG) są 
niezmienne (const.).

 – Proces integracji gospodarczej następuje pomiędzy dwoma krajami (a i b).
W tak przedstawionym modelu wielkość popytu na usługi transportowe 

uzależniona będzie od potrzeb charakterystycznych dla produkcji przemysłowej 
(QP) i usługowej (QU), populacji występującej w danym państwie (QO) oraz 
wielkości wymiany handlowej i liczby osób realizującej podróże zagraniczne 
(QH) (rysunek 1).

Rys.1. Modelowy układ centrów popytu na usługi transportowe

Źródło: opracowanie własne.
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Wykorzystując przedstawiony wyżej prosty model, przeanalizować można, 
jakie konsekwencje dla strony popytowej rynku transportowego będzie posiadać 
integracja gospodarcza następująca pomiędzy dwoma państwami. Patrząc na 
powstający układ, wskazać można, że wielkość potrzeb transportowych występu-
jących w dwóch państwach podlegających integracji będzie sumą występującego 
tam popytu, z uwzględnieniem (eliminacją) wzajemnych relacji handlowych (unik-
nięcie podwójnego liczenia w układzie import – eksport). Integracja gospodarcza, 
która znosi bariery przepływu dóbr, usług, osób i kapitału (γ → 1), powodować 
będzie również włączenie dotychczasowych relacji handlowych występujących 
pomiędzy państwami (DTHab) do poszczególnych centrów popytu w zintegrowa-
nym układzie (P, U, O), przy czym udział każdego z centrów jest uzależniony od 
współczynnika δ, gdzie: δP + δU + δO = 1 (rysunek 2). Pomimo zaprezentowanych 
przesunięć trudno mówić o istotnym wzroście zapotrzebowania na transport (Q) 
wynikającym z samej realizacji procesu integracyjnego. Dużo większe znaczenie 
będą mieć zmiany:

 – o charakterze bezpośrednim odnoszącym się do determinant popytu, jakimi 
są lokalizacja (L) oraz organizacji procesu transportowego (ORG);

 – o charakterze pośrednim związane z rozwojem gospodarczym państw, 
wynikającymi ze wzrostu produkcji i konsumpcji, nowymi inwestycjami 
lub migracjami obywateli.

Rys. 2. Modelowy układ centrów popytu na usługi transportowe na zintegrowanym rynku

Źródło: opracowanie własne.
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Koncentrując się na czynnikach bezpośrednich, w pierwszym rzędzie należy 
przyjrzeć się determinancie lokalizacji. Integracja gospodarcza nie będzie bowiem 
w krótkim okresie zmieniać układu przestrzennego punktów generujących popyt na 
usługi transportowe w danym państwie (m.in. lokalizacja zakładów przemysłowych 
czy osiedli mieszkaniowych). W dłuższym okresie jednak można spodziewać 
się pewnego stopnia relokalizacji, a jednocześnie powstania nowych powiązań 
pomiędzy istniejącymi punktami (w układzie międzynarodowym, jak i krajowym). 
Zakładając jednak stały poziom ilościowy (Q), zmiany te będą mogły skutko-
wać korektą struktury gałęziowej przewozów czy też wydłużeniem/skróceniem 
trasy przewozów (co zmieniać będzie poziom wykonywanej pracy przewozo-
wej). O ile więc w ogólnym spojrzeniu zmiany będą mieć charakter marginalny, 
o tyle analiza poszczególnych narodowych systemów może wskazać na głęboko 
idące zmiany popytu (pozytywne lub negatywne). Z drugiej strony, szczególna 
uwaga powinna być zwrócona na kwestie organizacji procesów transportowych, 
które w układzie międzynarodowym mogą w znaczący sposób wykreować lub 
wyeliminować potrzeby transportowe na określonych relacjach. Tym samym 
kształtowanie strony popytowej rynku będzie w istotny sposób uzależnione od jej 
strony podażowej. Szczególną rolę odgrywać tutaj będą spedytorzy czy operatorzy 
logistyczni decydujący o kształcie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
produkcyjne łańcuchów dostaw. Integracja gospodarcza będzie więc powodować 
tworzenie wielonarodowych jednolitych przestrzeni gospodarczych, a co za tym 
idzie i transportowych, które wymagają często optymalizacji i rekonfiguracji 
struktur logistycznych. Przykładem tego typu działania może być przeniesienie 
europejskiej sortowni przesyłek lotniczych firmy DHL z Brukseli do Lipska w 2008 
roku 6. Tym samym, w wyniku integracji, mogą następować istotne przesunięcia 
centrów popytowych. Dodać należy, że kluczowym czynnikiem sprawczym będzie 
w tym wypadku lokalizacja względem jednolitego rynku. Preferencje będą posiadać 
obszary położone centralnie, które uzyskają tzw. rentę lokalizacyjną.

6 Sortownia przesyłek lotniczych Dhl, http://www.e-logistyka.pl/poczta/wiadomosci/Sortownia-
-przesylek-lotniczych-DHL/20.htm (10.08.2012).
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Integracja przestrzenna jako proces scalania strony podażowej 
rynku transportowego w celu utworzenia jednolitej przestrzeni 
transportowej

Procesy integracyjne zachodzące na rynku transportowym będą także doty-
czyć jego strony podażowej. Tak definiowana integracja przestrzeni transportowej 
analizowana powinna być poprzez podstawowe elementy stanowiące zasoby 
produkcyjne transportu. Integracja rynków transportowych dwóch państw (a i b) 
będzie więc skutkować zwiększonym potencjałem podażowym występującym 
w ramach wybranego kraju (a), jednakże nie będzie to dotyczyć wszystkich ele-
mentów w jednakowym stopniu. Z uwagi na różny poziom mobilności, możliwości 
świadczenia usług na terenie danego państwa będą w głównej mierze uzależnione 
od istniejących tam zasobów infrastrukturalnych, a także zaplecza magazynowego 
czy sprzętowego. Łącznie podaż wybranego państwa (a) można więc wyrazić 
w następujący sposób:

sa = ƒ (Ia, Ta+ Tb, Ka, Ma, iTa + ITb)

Oznacza to, że podaż rynku transportowego występująca w państwie (a), 
które poddane zostało procesowi integracji gospodarczej (Sai) nie będzie sumą 
potencjałów poszczególnych krajów ugrupowania, choć bez wątpienia możliwości 
usługowe w nim występujące zwiększą się.

W praktyce trudno jest nawet mówić o wykorzystaniu na obcych rynkach 
najbardziej mobilnych zasobów (tabor transportowy), które już istnieją w obcych 
systemach transportowych (chęć osiągnięcia wysokiej utylizacji użytkowanego 
taboru powoduje konieczność optymalizacji posiadanych zasobów zgodnie 
z potrzebami rynku macierzystego). Najczęściej bowiem wejście na nowe rynki 
(obszary) związane jest z realizacją inwestycji taborowych, sprzętowych czy 
magazynowych. Tym samym rozwój podaży transportu będzie ściśle powiązany 
możliwościami inwestycyjnymi realizowanymi poza granicami kraju macierzy-
stego (wolny przepływ kapitału).
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Tabela 2

Przesłanki integracji na poszczególnych rynkach systemu transportowego UE

Rynki Przesłanki procesu integracyjnego

Infrastruktury transportu

Brak możliwości integracji rynków, ewentualne działania mające 
na celu zwiększenie spójności sieci transportowej, uzupełnienia 
ich braków przy wsparciu UE* oraz wspólnego wykorzystania 
elementów infrastruktury punktowej (porty morskie i lotnicze  

w funkcji bazowej – hubu) 

Usług przewozowych Tworzenie jednolitego rynku transportowego UE w układzie 
gałęziowym**

Usług przeładunkowych Liberalizacja rynku usług UE (działalność gospodarcza w obszarze 
przeładunków) oraz brak liberalizacji rynku usług portowych***

Powierzchni 
magazynowych Liberalizacja rynku usług UE (np. działalność deweloperska)

Innych usług dla 
transportu

Liberalizacja rynku usług UE (działalność gospodarcza  
w określonych obszarach aktywności: spedycja, agencje, 

informatyka, telekomunikacja etc.)

 * Działanie to realizowane jest przez utworzenie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). 
Więcej informacji http://tentea.ec.europa.eu/ (31.07.2012).

 ** Por. M. Matczak, interrelation of the transport market development process in the regional, 
national and european scale. w: contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and 
Practical Problems, red. G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej 2012 (w druku).
 *** Por. A. Grzelakowski, M. Matczak, współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, 

Wyd. AM w Gdyni 2012 (w druku), s. 331–351.

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz kwestii kapitałowych wskazać należy na inną kwestię mającą istotny 
wpływ na możliwości rozwoju szeroko pojętej strony podażowej transportu. Będą 
to formalne wymogi odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstw poza 
granicami własnego państwa. Co istotne, możliwości te nie będą wynikać jedynie 
z regulacji dotyczących rynków transportowych (działania liberalizacyjne UE), ale 
również będą wypadkową integracji na innych obszarach aktywności gospodar-
czej. Wynika to ze złożoności działalności transportowej, czego przykładem jest 
układ zasobów produkcyjnych niezbędnych do prowadzenia tego typu aktywności. 
Bazując na wyszczególnionym wcześniej zbiorze, wskazać można na kluczowe 
przesłanki procesu integracyjnego (tabela 2). W większości przypadków już na 
wskazanych obszarach aktywności została dokonana integracja, co pozwala mówić 
o znaczącym stopniu spójności na rynku transportowym. Jednakże wciąż istnieją 
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obszary, gdzie niezbędne byłyby dalsze kroki na drodze do utworzenia jednolitej 
przestrzeni transportowej.

Elementem, który wymaga komentarza, jest także system organizacji proce-
sów przewozowych. Jest to bowiem element spajający stronę popytową i podażową 
rynku transportowego. Co istotne, jest to działalność, do której realizacji potrzebny 
jest ograniczony zakres zasobów materialnych, dlatego też będzie stosunkowo 
łatwo implementowany (przenoszony) z jednego narodowego systemu transpor-
towego do innego.

Rys. 3. Ewolucja struktury rynku transportowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Matczak, wpływ rozwoju koncepcji łań-
cuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego, Zeszyty 
Naukowe nr 31 Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2011.

Co więcej, zasady jednolitego rynku będą wymagać tworzenia ponadnarodo-
wych systemów organizacji, co sprzyja rozwojowi dużych przedsiębiorstw posia-
dających odpowiednie zasoby wiedzy i kapitału. Podkreślić należy, że tworzenie 
tego typu firm będzie również zmieniać układ rynkowy, tworząc ogniwo pośrednie 
pomiędzy usługobiorcami (np. przedsiębiorstwa produkcyjne) a usługodawcami 
(firmy przewozowe) na rynku transportowym (rysunek 3). W zależności więc od 
zakresu usług realizowanych przez przedsiębiorstwo (układ: przewoźnik – orga-
nizator) zmieniać się będzie jego rola na rynku transportowym. Odnosząc się 
zaś do wcześniejszych analiz, rozdzielenie funkcji organizatora od przewoźnika 
minimalizować będzie potrzeby mobilności zasobów, ponieważ wykorzystane 
zostaną zasoby istniejące na danym rynku.

Zakończenie

Przeprowadzona w artykule modelowa analiza procesu integracji rynku 
transportowego Unii Europejskiej wskazuje na konieczność odrębnego traktowania 
w tym procesie strony popytowej i podażowej rynku. W obydwu przypadkach 



maciej matczak206

istnieją odmienne determinanty decydujące o ich poziomie (popytu i podaży), a co 
ważniejsze, determinanty te posiadają różną podatność na procesy integracyjne, co 
wynika z relatywnie niskiej mobilności zarówno centrów popytowych, jak i zaso-
bów produkcyjnych transportu. Popyt na usługi transportowe będzie uzależniony 
od potrzeb transportowych generowanych na rynkach towarowych, usługowych 
czy też wynikających z potrzeb społecznych. W tym wypadku decydującym czyn-
nikiem kształtowania strony popytowej transportu będzie szeroko pojęta integracja 
gospodarcza, w ramach której istnieje swoboda handlu i prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. zmiana lokalizacji zakładów produkcyjnych lub dostawców/
odbiorców produkcji). Pomimo tego należy wskazać, iż wpływ takiej integracji 
na układ przestrzenny popytu będzie ograniczony. W przypadku drugiej strony – 
podaży – szczególnie ważnym czynnikiem będzie infrastruktura, która nie poddaje 
się procesowi integracji (z uwagi na swoją immobilność). Również pozostałe 
zasoby wykorzystywane w działalności transportowej (np. sprzęt przeładunkowy, 
magazyny, a nawet tabor) cechują się bardzo ograniczonym stopniem mobilności, 
co wynika zarówno z przyczyn technicznych, jak i ekonomicznych. W efekcie 
tego proces integracji strony podażowej transportu (integracji przestrzeni) nie 
będzie powodować istotnego zwiększenia podaży na określonym rynku krajowym. 
Niezbędne stają się działania inwestycyjne, na które mocniej wpływać będzie 
swoboda przepływu kapitału (realizowana w ramach integracji gospodarczej) niż 
liberalizacja rynków transportowych.
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Streszczenie

System transportowy Unii Europejskiej, składający się z wielu podsystemów narodo-
wych, przeszedł w ostatnich latach istotne przemiany, czego efektem jest utworzenie tzw. 
jednolitej przestrzeni transportu UE. Likwidacja barier związanych z dostępem do rynków 
(liberalizacja) oraz zniesienie kontroli granicznych (układ Schengen) w zasadniczy sposób 
ułatwiły transport ładunków i pasażerów w relacjach międzynarodowych. Dodatkowo 
umożliwienie działania firmom poza granicami kraju macierzystego, w ramach kabotażu, 
dało nowe możliwości konkurowania na rynkach transportowych. Tym samym zmianie 
uległy możliwości działania przedsiębiorstw przewozowych (podażowa strona rynku), 
które zaczęły poszukiwać szans rynkowych poza granicami. Z drugiej strony, powstanie 
jednolitej przestrzeni transportowej wymaga tworzenia nowych rozwiązań transportowych,  
co w połączeniu ze zmianami modelu konsumpcji powoduje redefinicję struktury prze-
strzennej strumieni ładunkowych (popyt na usługi transportowe).  Wskazane zjawiska 
wpisują się również w procesy zmian o charakterze globalnym, gdzie takie działania, jak 
outsourcing oraz offshoring stały się wiodącymi elementami strategii rozwoju, zarówno kor-
poracji transnarodowych, jak i mniejszych firm poszukujących sposobów na ograniczenie 
kosztów produkcji. W efekcie pojawiają się nowe wyzwania transportowe, których obsługa 
wymaga nowego spojrzenia na kształtowanie układów przestrzennych transportu, a zatem 
również zmian w strategii działania przedsiębiorstw. Rozwój logistycznych łańcuchów 
dostaw w skali europejskiej wymaga od firm transportowych dużo większego potencjału 
technicznego, technologicznego, organizacyjnego, informacyjnego czy też finansowego. 
Dodatkowo wciąż występująca presja na wzrost efektywności kosztowej powoduje ko-
nieczność współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Współpraca taka stanowi, w wielu 
przypadkach, pierwszy etap procesu koncentracji. Celem niniejszego artykułu jest więc 
ocena wpływu integracji przestrzennej europejskiego transportu na intensyfikację procesów 
koncentracji na rynku transportowym. Co ważne, procesy koncentracji mogą przybierać 
odmienne wymiary (wertykalny,  horyzontalny i konglomeracyjny) oraz poziomy (funkcji 
transportowych oraz procesów transportowych), co w istotny sposób komplikuje jedno-
znaczną ocenę tych zjawisk.
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the market aSPectS of the SPatial integration  
of euRopeAN tRANSpoRt

Summary

The transport system of the European Union, composed of numerous national sub-
systems underwent significant transformation in recent years. As the result, a so-called the 
single area of European transport has been created. Very often, this space is concerned as 
the transport market, being a subject to the process of integration. In practice, we are deal-
ing with two issues. The first is an economic integration regarded as the suppression of the 
barriers of movement of goods, service, people or capital between the Member countries. 
The other is an integration of the transport system, which is associated with the enabling 
of transport companies to act throughout the EU. So the processes of integration will be 
continue in a different way on the demand (the evolution of the structure of centers of 
demand) and supply (linking resources for the production of transport) side of the market.

The purpose of this article is indication of the basic mechanisms and the impact of 
the integration process on the evolution of the demand and supply sides of the transport 
market. The simple model of transport demand centers and production resources has been 
defined and utilized to conduction of the research.

Translated by maciej matczak
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EFEKTYWNE mOdElE bIZNESU  
SEKTORA TRANSPORTU KOlEJOWEgO

Wstęp

Zmiany zachodzące w sektorze kolejowym oraz wyzwania stwarzane przez 
Unię Europejską w zakresie funkcjonowania i rozwoju kolei determinują potrzeby 
przeprojektowania modeli biznesu firm działających w tym sektorze. Należy 
odnieść się do założeń konstrukcji modeli biznesu przedsiębiorstw transportu kole-
jowego w układzie łańcucha wartości oraz powiązań sieciowych, kształtujących 
siłę tego sektora na tle innych sektorów gospodarki. Ważna jest także zależność 
budowy modeli biznesu w kontekście wdrażanych strategii kreacji wartości wobec 
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charakterystycznych dla sektora kolejowego uwarunkowań prawnych, technolo-
gicznych, organizacyjnych i rynkowych. Zrozumienie założeń konstrukcji modeli 
biznesu w kontekście specyfiki sektora kolejowego może być dla menedżerów 
firm kolejowych nowym potencjałem w drodze do osiągania konkurencyjności. 
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki projektowania modeli biznesu 
w kontekście specyfiki sektora kolejowego. W niniejszej publikacji zwrócono 
uwagę na dotychczas słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu zagadnienie 
projektowania efektywnych modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych.

modele biznesu a specyfika sektora kolejowego

Pojęcie modelu biznesu w polskiej literaturze przedmiotu nie jest jeszcze 
dostatecznie rozpoznane. W literaturze obcojęzycznej o zainteresowaniu tym 
zagadnieniem świadczy wzrastająca liczba publikacji naukowych związanych 
z tym obszarem zarządzania. Trzeba zauważyć, że brakuje studiów teoretycznych 
w zakresie konstrukcji modeli biznesu w teorii ekonomii, jak również akceptowal-
nego miejsca w badaniach organizacyjnych, strategicznych i nauce o marketingu 1, 
ale przede wszystkim wyraźnie zauważalny jest brak tej tematyki w odniesieniu 
do poszczególnych sektorów przemysłu lub usług.

Zagadnienie modelu biznesu analizowane jest w różnych kontekstach. Jedni 
autorzy rozpatrują koncepcję modelu biznesu, drudzy jego typy, inni zaś – kon-
kretne firmy i ich charakterystyki tworzące taki model 2. Zauważalny brak wystę-
puje z zakresie badań modeli biznesu firm kolejowych.

Najbardziej popularną i jedną z najczęściej cytowanych definicji modelu 
biznesu zaproponowali A. Afuah oraz C.L. Tucci. Według tych autorów, model 
biznesowy 3 to przyjęta przez firmę metoda powiększania i wykorzystywania 
zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość 
przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia firmie dochodo-
wość. Model taki szczegółowo określa plan osiągania zysku, zarówno obecnie, 
jak i w długim okresie, oraz czynniki warunkujące utrzymanie przez firmę trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Ogólnie mówiąc, model biznesowy jest systemem 
złożonym z wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które oddziałują na 

1 D.J. Teece, business models, business strategy and innovation, Longe Range Planning 43(2010), 
s. 175.

2 model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wydaw-
nicza, Główna Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 59.

3 Pojęcie modelu biznesowego jest tożsame z pojęciem „modelu biznesu”.
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siebie w czasie. Elementami modelu biznesowego są: wartość oferowana klientom 
przez firmę, grupa odbiorców oraz zakres oferty produktów (usług) kierowanej do 
poszczególnych segmentów rynku, źródła przychodów, ceny oferowanej wartości 
ustalane przez firmę, niezbędne działania związane z udostępnieniem oferowanej 
wartości, możliwości organizacyjne, stwarzające podstawę dla tej działalności, 
przedsięwzięcia umożliwiające podtrzymanie wszystkich aspektów przewagi nad 
konkurencją i wreszcie jakość wdrożenia wymienionych elementów. Ponieważ 
wszystkie te elementy tworzą całość o charakterze systemu, sprawność funk-
cjonowania modelu zależy nie tylko od ich rodzaju, lecz również zachodzących 
między nimi relacji. Oprócz powiązań pomiędzy elementami modelu biznesowego 
istnieje również związek między tym modelem a otoczeniem firmy. W dobrze 
skonstruowanym modelu biznesowym dąży się do maksymalnego wykorzystania 
wszystkich możliwości pojawiających się w otoczeniu firmy, starając się jedno-
cześnie zminimalizować wpływ występujących w otoczeniu zagrożeń 4.

Z kolei J. Rokita definiuje model biznesu jako odzwierciedlenie sposobów 
osiągania właściwych wyników ekonomicznych wyrażonych przez relacje przy-
chodów, kosztów i zysku w obszarze całej organizacji. To specyficzne podejście 
do organizacji biznesowych, które określa się terminem „model biznesu” kore-
sponduje bezpośrednio z tzw. modelem wyników określających relacje między 5:
1) strukturą sektora ze względu na natężenie konkurencji,
2) zachowaniami przedsiębiorstw, uczestników sektora,
3) wynikami ekonomicznymi uzyskiwanymi przez organizację w porównaniu 

z rywalami.
Definicji modeli biznesu jest wiele. Niektóre z nich odnoszą się do koncepcji 

łańcucha wartości, niektóre opierają się na założeniu konfiguracji zasobów two-
rzących potencjał konkurowania przedsiębiorstwa. Zarówno jedno, jak i drugie 
podejście będzie miało zastosowanie w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. 
Pamiętać jednak trzeba, że istotnym elementem tego łańcucha jest technologia 
produkcji bądź świadczenie usług. Zatem firmy na potrzeby optymalizacji łań-
cucha wartości w celu zwiększenia konkurencyjności wdrażają często strategie 
technologiczne. W ten sposób mogą zdystansować konkurencję pod względem 
jakościowym i kosztowym 6. O walorach transportu kolejowego decydują jego 

4 A. Afuah, C.L. Tucci, biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2003, s. 20–21.

5 J. Rokita, zarządzanie strategiczne, tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 27.

6 A. Jabłoński, modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi 
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właściwości, tj. duża zdolność przewozowa ze znaczną prędkością techniczną przy 
średnich i dużych odległościach przewozu, regularność i niezawodność połączeń 
przy dużej ich częstotliwości, możliwość przewozu ładunków o zróżnicowanej 
masie i wymiarach, jak również duże bezpieczeństwo ruchu. Ponadto transport 
kolejowy, w znacznie mniejszym stopniu niż samochodowy, oddziałuje na środo-
wisko naturalne. Do jego wad należy natomiast zaliczyć dłuższy, w porównaniu 
z transportem samochodowym, czas dostawy. Wynika to z konieczności dowozu 
i odwozu towarów do i z punktów eksploatacyjnych, przeładunku towarów z cię-
żarówek na wagony i odwrotnie, oraz konieczności formowania i rozrządu skła-
dów pociągowych. W przewozach międzynarodowych utrudnieniem jest brak 
odpowiedniości (kompatybilności) technicznej 7. Zgodność ta odpowiada tzw. 
interoperacyjności systemu kolei. Jest to zdolność systemu kolei do zapewnienia 
bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, 
ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie 
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia 
poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej 8. Zagadnienie interoperacyj-
ności determinuje organizację całego międzynarodowego łańcucha logistycznego. 
Wpływa także istotnie na konfigurację modelu biznesu przewoźników kolejowych 
realizujących przewozy międzynarodowe. Proces projektowania i wdrażania inte-
roperacyjności w Europie ciągle trwa i z pewnością będzie w najbliższych latach 
tematem przewodnim.

Rozwój modeli biznesu w transporcie kolejowym jest rezultatem nowych 
trendów wynikających z potrzeb rynkowych i zmian w zakresie preferencji odbior-
ców usług. Ważnym trendem w obszarze transportu kolejowego w Europie, ale 
również w Polsce, jest zastosowanie transportu intermodalnego. Zgodnie z danymi 
opisanymi w raporcie Urzędu Transportu Kolejowego, dotyczącego kolejowych 
przewozów intermodalnych 9, masowy charakter polskiego transportu kolejowego 
można zaobserwować, dokonując analizy europejskiego wolumenu przewozów 
towarów w systemie intermodalnym. Pomimo czynników sprzyjających (m.in. 
tranzytowego położenia Polski, stosunkowo wysokiej gęstości infrastruktury 
liniowej wynoszącej ponad 6,6 km/100 km2), udział Polski w tym segmencie 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2008, s. 20.

7 K. Towpik, infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-
skiej, Warszawa 2009, s. 11.

8 Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r., wraz z późniejszymi zmianami, DzU 
z 2007 nr 16 poz. 94.

9 analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, 
maj 2012.
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nie przekracza 2,8%. Jest to wynik znacznie niższy niż w krajach o zbliżonym 
obszarze geograficznym, jak np. Niemcy i Francja, oraz analogiczny jak w kra-
jach o zdecydowanie mniejszej powierzchni terytorialnej, np. Czechy, Holandia 
i Belgia. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z cytowanym dokumentem, dyna-
mika przewozów intermodalnych w Polsce należy do najwyższych w krajach Unii 
Europejskiej. W latach 2004–2008 wzrost przewozów, mierzony wykonaną pracą, 
wynosił blisko 130%. W 2009 roku ogólnoświatowy kryzys gospodarczy spowo-
dował znaczny spadek, lecz wolumen przewozów był o ponad 50% wyższy niż 
w 2004 roku. W 2010 roku osiągnięto wynik blisko 100% lepszy niż w 2004 roku. 
W 2011 roku nastąpił dalszy wzrost przewozów, a ogólny wolumen był większy 
od poziomu z 2010 roku o 29,6% oraz rekordowego 2008 roku o ponad 10,5%. 
W 2011 roku przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego 
realizowało siedmiu licencjonowanych przewoźników. Spółki kolejowe zrealizo-
wały przewozy rekordowej liczby jednostek ładunkowych, łącznie 488,9 tysiąca 
sztuk, w tym 480,4 tysiąca kontenerów. W 2011 roku licencjonowani przewoźnicy 
kolejowi uruchamiali około 1250 tras intermodalnych miesięcznie. W tej liczbie 
około 65% stanowią przewozy kontenerów w komunikacji międzynarodowej, 
z włączeniem przewozów kontenerowych realizowanych do i z portów morskich. 
Dodatkowo pozytywnym aspektem rozwoju tego typu transportu, a w konse-
kwencji tworzenia nowych modeli biznesu jest stosunkowo duża liczba terminali 
intermodalnych kontenerowych. W Polsce średnia gęstość terminali w przeliczeniu 
na powierzchnię kraju wynosi ok. 0,8/1000 km2 i nie odbiega znacząco od średniej 
europejskiej (0,9/10 000 km2). Można mieć nadzieję, że trend rozwoju transportu 
intermodalnego z wielu powodów, w tym czynników ekologicznych, będzie się 
rozwijał i znacząco wpłynie na powstanie nowych modeli biznesowych. Modele 
te powinny uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, gdzie zasada zrów-
noważenia zasadza się głęboko w układzie systemu powiązań ekonomicznych, 
ekologicznych i społecznych. Zrównoważenie oznacza konieczność utrzymywania 
właściwych proporcji, struktury rozwoju oraz zachowania równowagi między 
potrzebami rozwojowymi a potrzebą ochrony środowiska. Cecha trwałości wymaga 
utrzymywania dostępności zasobów środowiska, przy uwzględnieniu współzależ-
ności czynnika ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w stymulowaniu 
długookresowego wzrostu gospodarczego oraz roli ekologicznego uwarunkowania 
tego wzrostu 10. Ma to istotne znaczenie w kontekście pojęcia zrównoważonego 
transportu. Zrównoważony system transportu 11:

10 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, 
Warszawa 2007, s. 27.

11 P. Wiederkehr, R. Gilbert, P. Crist, N. Caid, environment environmentally Sustainable Transport 
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 – prowadzi do zapewnienia bezpiecznej, środowiskowo przyjaznej i akcep-
towanej społecznie dostępności do miejsc, towarów i usług;

 – pozwala osiągnąć powszechnie akceptowane cele dotyczące zdrowia 
i jakości środowiska;

 – chroni ekosystemy poprzez unikanie przekraczania limitów ekologicznych;
 – nie wpływa negatywnie na zjawiska globalne, takie jak zmiany klimatu, 

powiększanie dziury ozonowej itp.
J. Lehtinen i A.M. Bask zaproponowali kilka rozwiązań modeli biznesu 

z zastosowaniem koncepcji transportu intermodalnego 12. Przedstawione poten-
cjalne modele biznesowe dla korytarza transportowego łączącego obszary nordyc-
kie i południowe kraje europejskie oparte zostały na połączeniu środków transportu 
drogowego, morskiego oraz kolejowego. W koncepcji użyto nazwy potencjalnego 
korytarza jako 3 mode corridor i zasugerowano cztery opcje modeli biznesowych 
dla transportu intermodalnego (rysunek 1).

W zaproponowanych modelach biznesu 3 PL wykorzystano wyniki badań 51 
spółek z Norwegii, Finlandii, Polski, Czech, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Francji. 
Stwierdzono, że zastosowane modele biznesowe wpływają istotnie na modele biz-
nesowe przedsiębiorstw uczestniczących w procesie dostawy ładunków, kształtują 
ich logikę generowania dochodów oraz pozycję w sieci wartości 13.

Według koncepcji H. Chesbrougha oraz R.S. Rosenblooma można wymienić 
sześć kluczowych elementów modelu biznesu. Są to 14:
1) propozycja wartości dla klientów,
2) identyfikacja segmentów rynku,
3) zdefiniowanie łańcucha wartości,
4) struktura kosztów,
5) pozycja w sieci wartości,
6) strategia konkurencyjna.

Natomiast A.J. Slywotzky, D.J. Morrison i B. Andelman twierdzą, że model 
biznesu określa powiązane elementy ukierunkowane na 15:

(eST): concept, goal and Strategy – THE OECD’s EST project, OECD, Paryż 2004.
12 J. Lehtinen, A.H. Bask, analysis of business models for potential mode transport corridor, 

„Journal of Transport Geography” 22 (2012), s. 96.
13 Jak wyżej.
14 H. Chesbrough, R.S. Rosenbloom, The role of the business model in capturing value from 

innovation: evidence from Xerox corporation’s technology spin – off companies, „Industrial and 
Corporate Change”, Vol. 11, No 3, s. 533–534.

15 A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, 
PWE, Warszawa 2000.
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 – klientów przedsiębiorstwa,
 – sposoby przechwytywania wartości dla klientów,
 – sposoby różnicowania oferty i kontroli strategicznej,
 – ofertę przedsiębiorstwa oraz zakres działań kontrolowanych przez 

przedsiębiorstwo.

Rys. 1. Cztery opcje modeli biznesu transportu intermodalnego w kontekście korytarzy 
transportowych

Źródło: J. Lehtinen, A. H. Bask, analysis of business models for potential 3 mode transport 
corridor, s. 102.
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W literaturze polskiej spotkać można stwierdzenie, że model biznesowy, 
najprościej ujmując, jest mieszanką strategii, taktyki, ale i działań operacyjnych, 
będącą w danym okresie kluczem do odniesienia sukcesu w określonej grupie 
przedsięwzięć (biznesów) 16.

Wszystkie wymienione podejścia znajdują się w konstrukcji zaproponowanych 
czterech modeli biznesowych transportu intermodalnego, w których przewodnią 
rolę odgrywa transport kolejowy. Proponowane rozwiązania wymagają dobrej 
koordynacji wszystkich procesów w łańcuchu dostaw. W tym przypadku najbardziej 
adekwatną definicją łańcucha dostaw jest ta zaproponowana przez J. Witkowskiego, 
w której łańcuch dostaw jest rozumiany jako współdziałające w różnych obszarach 
funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich 
klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków 
finansowych 17. Projektowanie modeli biznesowych z reguły ukierunkowane jest na 
osiągnięcie synergii zapewniającej przedsiębiorstwu zdolność do kreacji wartości 
dla udziałowców lub przedsiębiorstwa. Ważnym zagadnieniem projektowania 
modeli biznesu jest wzajemna kompilacja strategii organizacji, łańcucha wartości 
i będącej jego wynikiem ostatecznej propozycji wartości dla klienta docelowego. 
Istotna przy tym jest przenikająca się rola czynników finansowych i niematerialnej 
wartości firmy 18. Wtedy to przedsiębiorstwo kolejowe może być zdolne do innowacji.

Można przyjąć, iż innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalo-
nego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 
nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej organizacji, miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem. Innowacje produktowe traktuje się jako wprowa-
dzenie wyrobów lub usług, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie 
swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem 
specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogra-
mowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych 19. Na innowacyjność 
rozwiązań istotny wpływ ma wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii 

16 J. Niemczyk, modele biznesowe, w: M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-
-Hugiet, zarządzanie. kanony i trendy, C.H. Beck, 2010, Warszawa 2010, s. 203.

17 J.Witkowski, zarządzanie łańcuchem dostaw. koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, 
Warszawa 2010, s.19.

18 A. Jabłoński, M. Jabłoński, efektywny model biznesu jako stymulator wdrożenia koncepcji zarzą-
dzania wartością firmy (Value based management), w: Społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania, 
red. A. Chodyński, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego, 
Kraków 2007, s. 169.

19 Podręcznik OSLO, zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, 
2005, s. 48–50.
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(technik), określanych jako BAT (best available Technology), które ograniczają 
negatywny wpływ na środowisko przy zachowaniu akceptowalnego poziomu jako-
ści oferowanych produktów lub usług. BAT obejmuje oprócz metod wytwarzania 
również sfery organizacji i przygotowania produkcji, projektowania i procesu 
modernizacji. Odnosi się także do procedur zarządzania, nadzoru i monitoringu 
procesowego oraz kontroli emisji i jakości środowiska. Pod tym pojęciem kryje 
się także zapobieganie awariom przemysłowym i rewitalizacja terenów poprze-
mysłowych 20. Tylko w takim wielowymiarowym podejściu wszystkie elementy 
modelu biznesu, jak i ich konfiguracja powinna zapewniać odpowiedni poziom 
efektywności modelu biznesu.

modele biznesu w systemie transportu kolejowego na przykładzie 
jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych 
(Entity in charge of maintenance)

Aktywność biznesowa podmiotów sektora kolejowego koncentruje się 
przede wszystkim wokół licencjonowanych przewoźników kolejowych (railway 
undertaking) oraz zarządców infrastruktury (infrastructure manager). Mnogość 
przepisów, zapewniających odpowiedni poziom regulacji rynku kolejowego, 
wynikających z konieczności uwzględnienia zasad europejskiego poziomu bez-
pieczeństwa w transporcie kolejowym oraz interoperacyjności warunkuje potrzeby 
dostosowywania modeli biznesowych do wymagań prawnych, jak i kreowania 
przez przedsiębiorców nowych, innowacyjnych rozwiązań. Dowolność w kre-
owaniu nowych, innowacyjnych modeli biznesu jest dopuszczalna w granicach 
określonych w odpowiednich zapisach regulacji prawnych. Przykładem dobrze 
obrazującym możliwości, ale i potrzeby projektowania nowych modeli biznesu jest 
wymóg funkcjonowania w transporcie kolejowym tzw. jednostek odpowiedzial-
nych za utrzymanie wagonów towarowych (entity in charge of maintenance) 21. 

20 D. Burzyńska, koncepcja najlepszej dostępnej techniki instrumentem wzrostu konkurencyjności 
działań proekologicznych, w: Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński 
CEDEWU, Warszawa 2005, s. 247.

21 Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami (ostat-
nia aktualizacja – 28.01.2012 r.) wprowadziła potrzebę funkcjonowania ECM – podmiotów zobowiąza-
nych do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisanego do krajowego rejestru pojazdów 
kolejowych, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury lub dysponenta. 
 Rozporządzenie komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie systemu cer-
tyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe 
oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 653/2007.
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Cytowane regulacje prawne zaostrzają zasady w obszarze nadzoru nad procesem 
utrzymania wagonów towarowych, gdzie dobrowolnie zdeklarowane jednostki 
odpowiedzialne są za wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem (MMM – 
maintenance management System). Rodzi to potrzebę powstania nowych modeli 
biznesu przedsiębiorstw kolejowych ukierunkowanych na działalność służącą 
utrzymaniu w gotowości operacyjnej wagonów towarowych 22.

W rysunkach 2 oraz 3 przedstawiono dozwolone prawnie rozwiązania 
w zakresie modeli biznesu jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów 
towarowych.

Rys. 2. Powszechny model biznesu ECM

Źródło: Guide for the application of the Comission Regulation No 445/2011 on a system 
of certification of entities In charge of maintenance for freight wagons, Version 
05, ERA/GUI/08–2011/SAF, 17.12.2011, s. 22.

Rys. 3. Możliwe warianty modeli biznesu w relacjach ECM

Źródło: Guide for the application of the Comission Regulation No 445/2011 on a system 
of certification of entities In charge of maintenance for freight wagons, Version 
05, ERA/GUI/08–2011/SAF, 17.12.2011, s. 22.

22 Następne wymagania prawne publikowane w przyszłości będą rozszerzać ten wymóg o wagony 
osobowe i lokomotywy.
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Proponowane rozwiązania tworzą nowy model biznesu, dotychczas niewystę-
pujący w transporcie kolejowym. Niniejsze rozwiązanie znacząco zmienia proces 
utrzymania i zapewnienia odpowiedzialności w zakresie gospodarki wagonami 
towarowymi, co skutkuje zmianami w całym systemie transportu kolejowego. 
Wymusza bowiem realizację wspomnianej nowej funkcji w łańcuchu wartości 
transportu kolejowego i wprowadza nowe podmioty w sieć tej wartości, umożli-
wiając nowym podmiotom skorzystanie z wymogu prawnego w celu wytworzenia 
nowej logiki generowania dochodu. Czynność ta w łańcuchu wartości może być 
wykonywana samodzielnie oraz przez przewoźników lub zarządców infrastruktury 
albo przez nowe podmioty, posiadające stosowną certyfikację Urzędu Transportu 
Kolejowego. Czynnikiem kształtującym model biznesu są poszczególne funkcje, 
które powinien pełnić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. Są to 23:

 – funkcja zarządzania, która umożliwia nadzór nad funkcjami utrzymania 
wagonów towarowych określonymi w przepisach, a także pozwala zapew-
nić bezpieczny stan wagonu towarowego w systemie kolejowym;

 – funkcja rozwoju utrzymania, która umożliwia przyjęcie odpowiedzialności 
za zarządzanie dokumentacją dotyczącą utrzymania, w tym zarządzanie 
konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również 
o wyniki działań i korzyści z doświadczenia;

 – funkcja zarządzania utrzymaniem taboru, które umożliwia zarządzanie 
wycofaniem wagonu towarowego do celów utrzymania i jego przywró-
ceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania;

 – funkcja przeprowadzenia utrzymania, która umożliwia przeprowadza-
nie wymaganego utrzymania technicznego wagonu towarowego lub jego 
części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do użytkowania.

Zależności pomiędzy funkcjami stanowią istotną konstrukcję modelu biznesu, 
z uwzględnieniem przepływu odpowiedzialności, informacji i wiedzy w ujęciu 
organizacyjnym i technologicznym. W konsekwencji następuje także delegowa-
nie ryzyka biznesowego mającego wpływ na ciągłość prowadzenia działalności 
gospodarczej podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Konstrukcję modelu 
biznesu wyznacza dodatkowo obowiązek dokonywania cyklów przeglądowych 
w oparciu o strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego składającego się obecnie 
z 5 poziomów 24.

23 Rozporządzenie komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji 
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007.

24 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. 
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Projektowanie modelu biznesu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 
powinien zatem poprzedzać proces decyzyjny, obejmujący następujące etapy:
1. Przyjęcie jednego z dopuszczalnych modeli biznesu podmiotów odpowie-

dzialnych za utrzymanie zgodnie z przewodnikiem ERA.
2. Zdefiniowanie odpowiedzialności za odpowiednie funkcje utrzymaniowe.
3. Zdefiniowanie odpowiedzialności za odpowiednie poziomy utrzymaniowe.

Ważnym elementem procesu decyzyjnego jest przeprowadzenie oceny ryzyka 
biznesowego wynikającego z przyjętego modelu biznesu. Wtedy to dopiero można 
odpowiedzieć na pytanie, czy przyjęty do stosowania model biznesu zapewnia bez-
pieczeństwo biznesowe organizacji i czy organizacja jest zdolna do samodzielnego 
realizowania wymagań nałożonych na podmiot odpowiedzialny za utrzymanie. 
Konstruując model biznesu, zarząd przedsiębiorstwa akceptuje ryzyka wywołane 
przez jego poszczególne komponenty bądź wydziela te komponenty na zewnątrz, 
dywersyfikując to ryzyko poprzez przeniesienie go na inne podmioty. Przeniesienie 
to powinno gwarantować efektywne zarządzanie taborem kolejowym w ujęciu 
finansowym, technologicznym i organizacyjnym. Szczególne znaczenie w transpor-
cie kolejowym odgrywa ryzyko techniczne. Ryzyko techniczne jest częścią ryzyka 
operacyjnego, które można zdefiniować jako ryzyko wynikające z niewłaściwych 
lub wadliwie działających procesów wewnątrz organizacji, niewłaściwej lub wadli-
wej pracy ludzi lub systemów, jak również zdarzeń zewnętrznych. Definicja ta 
obejmuje także ryzyko prawne, jednak nie obejmuje ryzyka strategicznego oraz 
ryzyka naruszenia reputacji 25. K. Jajuga zwraca uwagę na „twardą” część zarządza-
nia ryzykiem, która dotyczy procesów, systemu, raportowania, oraz „miękką” część 
dotyczącą ludzi, umiejętności, motywacji. Bez właściwego zrównoważenia obu 
części proces zarządzania ryzykiem nie będzie skuteczny 26. W kontekście zarzą-
dzania ryzykiem należy także pamiętać, że pojazd kolejowy jest częścią systemu 
transportowego, oprócz operatorów systemu i środowiska, w którym następuje 
dynamiczne przemieszczanie się ładunków bądź osób. Zatem w konstruowaniu 
modelu biznesu powinno się zwrócić uwagę na zarządzanie interfejsami pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu transportowego w kontekście gotowości 

w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (DzU z dnia 28 
października 2005 r.).

25 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. 
Updated November 2005, Band for International Settlements, Press & Communications, CH-4002 
Basel, Switzerland, str.152.

26 K. Jajuga, koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, w: zarządzanie 
ryzykiem, red. K. Jajuga, op.cit., s. 30.
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operacyjnej pojazdów kolejowych. Interfejsy te wpływają na występowanie kry-
teriów, których należy przestrzegać w procesie ciągłego zapewniania gotowości 
operacyjnej pojazdów kolejowych. Kryteriami tymi są między innymi:

 – kryteria bezpieczeństwa ruchu kolejowego spełnione za pośrednic-
twem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie 
kolejowym 27,

 – kryteria jakościowe spełnione poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
jakością według normy ISO 9001,

 – kryteria ekologiczne spełnione poprzez wdrożenie systemu zarządzania 
środowiskowego według ISO 14001,

 – kryteria ekonomiczne,
 – inne.

Najlepszym rozwiązaniem jest skonstruowanie modelu biznesu podmiotu 
odpowiedzialnego za utrzymanie w ujęciu graficznym, gdzie nastąpiłoby wyodręb-
nienie poszczególnych komponentów modelu biznesu z zaznaczeniem odpowie-
dzialności w całym łańcuchu tworzenia wartości. Model biznesu przykładowego 
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie przedstawiono na rysunku 4.

Schemat wskazuje także na możliwość modelowania powiązań międzyorga-
nizacyjnych w strukturze sieciowego spojrzenia na podmiot odpowiedzialny za 
utrzymanie wagonów.

Zakończenie

Dorobek naukowy w zakresie konstrukcji modeli biznesu w aspektach sekto-
rowych nie osiągnął dotychczas dużego zaawansowania. Mimo iż liczba pozycji 
w zakresie modeli biznesu w czasopismach naukowych jest znaczna, to w anali-
zowanym aspekcie jest wiele pól do zbadania. W transporcie kolejowym, zarówno 
w Polsce, jak i w całej Europie, tworzy się obecnie warunki do kreowania nowo-
czesnych rozwiązań biznesowych, zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak 
i w obszarze innowacyjnych, wychodzących naprzeciw potrzebom rynku, modeli 
biznesu wypełniających luki rozwojowe tego sektora, szczególnie w łańcuchu 
wartości 28. Bariery, na które należy zwrócić uwagę, to potrzeba spełnienia szeregu 

27 Wykaz podstawowych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie 
Kolejowym określono w Rozporządzeniu ministra transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

28 Patrz Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobowo-oszczędnego systemu transportu, Bruksela, 28.03.2011 r.
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wymagań prawnych, głównie odnoszących się do takich zagadnień kluczowych, 
jak bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz jego interoperacyjność.

Rys. 4. Model biznesu przykładowego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Źródło: opracowanie własne.

Znajomość procedur zatwierdzeń produktów do przemysłu kolejowego jest 
niezbędna i znacząco wpływa na proces projektowania modeli biznesu w tym 
sektorze. Istotne jest w procesie wprowadzania produktów na rynek kolejowy 
przeprowadzanie szeregu testów, analiz i ocen realizowanych przez przeznaczone 
do tego celu notyfikowane laboratoria badawcze oraz jednostki certyfikujące 
i kontrolujące. Modele biznesu, przeznaczone do transportu kolejowego muszą 
powstawać w warunkach funkcjonowania tzw. techniczno-ekonomicznych sieci 
innowacji 29, często z udziałem przewoźników kolejowych, zarządców infrastruk-
tury, firm badawczych i eksperckich, naprawczych i utrzymaniowych. Sprzyja 
to powstawaniu inicjatyw klastrowych, umożliwiających transfery technologii 

29 L. Doganova, M. Eyguem-Renault, what do business models do? innovation devices in tech-
nology entrepreneurship, „Research Policy” 38 (2009), s. 1559.
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i tworzenie innowacji 30, a w konsekwencji poprawę jakości usług w zakresie 
przewozu osób i ładunków.
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Streszczenie

Zmiany zachodzące w sektorze kolejowym oraz wyzwania stwarzane przez 
Unię Europejską, dotyczące wymagań prawnych w zakresie funkcjonowania 
i rozwoju kolei, determinują potrzeby przeprojektowania modeli biznesu firm 
działających w tym sektorze. Należy odnieść się do założeń konstrukcji modeli 
biznesu przedsiębiorstw transportu kolejowego w układzie łańcucha wartości 
oraz powiązań sieciowych, kształtujących siłę tego sektora na tle innych sekto-
rów gospodarki. Zrozumienie założeń konstrukcji modeli biznesu w kontekście 
specyfiki sektora kolejowego może być dla menedżerów firm kolejowych nowym 
potencjałem w drodze do osiągania konkurencyjności. Celem artykułu jest przed-
stawienie problematyki projektowania modeli biznesu w kontekście specyfiki 
sektora kolejowego. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na dotychczas słabo 
rozpoznane w literaturze przedmiotu zagadnienie projektowania efektywnych 
modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych.

effectIve BuSINeSS ModelS RAIl tRANSpoRt SectoR

Summary

Changes in the rail sector and the challenges posed by the European Union in the 
context of new legal requirements, determine the need for redesigning business models 
of companies operating in this sector. There is a need to refer to business models, design 
principles for railway undertakings in the value chain system and networking, influencing 
the strength of this sector compared to other sectors of the economy. Understanding the 
principles of business models in the context of the specificities of the rail sector can be 
a railway company managers a new way potential to achieve competitiveness. This article 
presents the problem of designing business models in the context of the specificity of the 
railway sector. In this paper drew attention to the hitherto little recognized in the literature 
the problem of designing efficient business models of railway undertakings.

Translated by adam Jabłoński
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lIbERAlIZAcJI

Wstęp

Celem artykułu jest próba przedstawienia głównych problemów funkcjo-
nowania polskiego rynku transportu kolejowego na tle zachodzących zmian na 
rynku transportowym krajowym, jak i w Unii Europejskiej. Wskazane zmiany są 
następstwem m.in. procesów zmierzających do liberalizacji tego rynku.

Artykuł podzielony został na trzy części. W pierwszej autor zaprezentował 
specyfikę transportu kolejowego, skupiając się przede wszystkim na scharaktery-
zowaniu rynku towarowego. Dokonana została ponadto identyfikacja głównych 
cech kolei, z określeniem ich wpływu na przyszły rozwój tej gałęzi. Kolejna część 
prezentuje ideę oraz główne cele liberalizacji rynku kolejowego. Autor przedstawia 
główne założenia polityki unijnej odnośnie do tej gałęzi transportu, wpływające na 
jej obecny, jak i przyszły charakter. Trzecia część artykułu określa współczesną rolę 
transportu kolejowego Polsce w aspekcie przewozów ładunków. Autor dokonuje 
analizy udziału kolei w rynku przewozów ładunków. Ponadto dokonuje próby 
wskazania wybranych determinant wpływających na konkurencyjność transportu 
kolejowego, a tym samym wskazuje jego obecne, jak i przyszłe miejsce w całym 
rynku przewozów towarowych.
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Analiza stanu rynku kolejowego, w tym identyfikacja barier jego funkcjo-
nowania, stanowi podstawę do określenia możliwości jego przyszłego rozwoju. 
Zmniejszający się udział transportu kolejowego w przewozach ogółem ma nega-
tywny wpływ przede wszystkim na bezpieczeństwo przewozów oraz natężenie 
ruchu drogowego, a co za tym idzie powoduje wzrost niekorzystnego dla środo-
wiska zjawiska kongestii.

Transport kolejowy – specyfika

Transport kolejowy jest gałęzią transportu lądowego, który ze względu na 
zdolność do jednorazowej obsługi dużej masy ładunkowej na długich trasach 
wykorzystywany był pierwotnie przede wszystkim do obsługi przemysłu ciężkiego, 
transportując ładunki (głównie z grupy masowych) w składach całopociągowych, 
w których podróż realizowana była zazwyczaj za pomocą przewozów bezpośred-
nich od nadawcy do odbiorcy.

Realizacja przewozów bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami 
odbywać się mogła dzięki rozbudowanej siatce połączeń pomiędzy najważniej-
szymi ośrodkami przemysłu i handlu, w tym hutami, kopalniami kruszyw, portami 
morskimi i fabrykami. Dysponując jednorazowo znaczną masą ładunku, a także 
przewożąc go na długich trasach bezpośrednio pomiędzy nadawcą a odbiorcą (bez 
konieczności prowadzenia przeładunku i zmiany środka transportu) zapewniał on 
konkurencyjny czas realizacji całego procesu przewozu w stosunku do jego kosztów.

Z uwagi jednak na niejednorodne parametry techniczne (w tym: szerokość 
toru, napięcie prądu) oraz metody zarządzania ruchem i bezpieczeństwem, transport 
kolejowy obsługiwał niemal wyłącznie krajowy rynek wewnętrzny, co skutecznie 
blokowało jego rozwój i pozwalało na traktowanie go jako „gałęzi typowo lokalnej” 1.

Podjęte próby zmian w zakresie funkcjonowania całego wspólnotowego 
rynku kolejowego wprowadzone zostały dopiero w chwili, gdy zauważalny był już 
znaczny spadek udziału transportu kolejowego w przewozach ogółem 2, wynikający 
m. in. ze zmian struktury ładunków (na korzyść tych z grupy drobnicowych), przy 
jednoczesnych nowych wymaganiach związanych z ich obsługą.

1 Wypowiedź Hansa-Georga Wernera – prezesa zarządu DB Schenker Rail Polska SA podczas 
konferencji „Konsolidacja polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych” zorganizowanej 
przez wydawcę czasopisma branżowego „Rynek Kolejowy” i przewoźnika PKP Cargo w dniu 
17.11.2010 r. w Warszawie.

2 B. Liberadzki europejska polityka transportowa, w: uwarunkowania rozwoju systemu transpor-
towego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2007, s. 26.
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liberalizacja rynku kolejowego

Polityka prowadzona przez Unię Europejską od początku zmierzała do zagwa-
rantowania swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału, wprowadzając 
również pełną konkurencję na jej wewnętrznym rynku, w tym również na rynku 
usług transportowych.

W 1970 r. kolej na obszarze Unii obsługiwała trzecią część ładunków przewo-
żonych lądem, w roku 1990 już tylko piątą. Zjawisko powyższe wynikało z jednej 
strony ze zmniejszania roli przemysłu ciężkiego w gospodarce, w którym kolej 
mogła liczyć na obecność ładunków masowych w ilościach pozwalających na 
prowadzenie przewozów całopociągowych, z drugiej zaś z dynamicznego rozwoju 
usług logistyczno-dystrybucyjnych, a tym samym nowego podejścia i wymagań 
klienta odnośnie do jakości i czasu dostawy 3.

Niekontrolowany wzrost udziału gałęzi drogowej w przewozach przyniósł 
negatywne konsekwencje w postaci obniżenia poziomu bezpieczeństwa na wybra-
nych elementach infrastruktury, pojawienia się uciążliwej kongestii transportowej, 
zanieczyszczenia powietrza oraz innych ujemnych skutków w postaci m.in. tzw. 
kosztów społecznych. Wskazane zjawiska przyczyniły się do podjęcia działań 
mających na celu reformę szeroko rozumianego rynku kolejowego, tak aby można 
było przerwać niekorzystny dla niego spadek udziału w przewozach ogółem, 
a docelowo sukcesywnie powiększać jego partycypację w transporcie ładunków. 
Efektem działań Komisji Europejskiej była reforma funkcjonowania kolei na 
obszarze całej Unii.

Liberalizacja rynku kolejowego może być rozumiana jako proces zmierzający 
do uwolnienia działalności obecnych przewoźników od silnego wpływu pań-
stwa, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wchodzenia na rynek innych 
operatorów. Liberalizacja miała na celu likwidację monopolu wewnątrz gałęzi, 
tak aby operatorzy zwiększyli swoją aktywność na rynku, a docelowo zakładała 
pobudzenie kolei do walki konkurencyjnej z innymi gałęziami. 

Kolejowy transport towarowy w Polsce

Liberalizacja rynku kolejowego w Polsce, a co za tym idzie zniesienie 
monopolu na tym rynku, doprowadziła do pojawienia się na nim wielu nowych 

3 european railway legislation handbook, Community of European Railway and Infrastructure, 
Eurailpress, Bruxelles 2004, s. 23.
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przewoźników. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w Polsce funk-
cjonuje obecnie 89 przewoźników kolejowych; posiadają oni 161 licencji na 
przewóz osób i rzeczy oraz udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług 
trakcyjnych. Tylko w roku 2012 (w okresie od stycznia do czerwca), przewozy 
towarowe na terenie kraju realizowane były przez 52 przewoźników 4.

Znaczna liczba przewoźników pobudziła rynek do konkurencji wewnątrzga-
łęziowej. Na rysunku 1 przedstawiono udział procentowy poszczególnych ope-
ratorów w kolejowych przewozach towarowych w latach 2000–2012 w podziale 
na grupę PKP (PKP Cargo i PKP LHS) oraz pozostałych 5.

Jak wynika z rysunku 1, na przestrzeni lat 2000–2012 zauważalne były dyna-
miczne zmiany w zakresie udziału na wewnętrznym rynku kolejowym poszczegól-
nych operatorów, zarówno grupy PKP, jak i tzw. pozostałych. W okresie od 2002 
aż do 2009 roku włącznie przewoźnicy „niezależni” cyklicznie zwiększali swoją 
rolę w przewozach ogółem wyrażonych w tonach ładunku – aż do ponad 54% 
udziału w całym rynku. Dopiero od roku 2010 grupie PKP udało się zatrzymać 
niekorzystną dla jej funkcjonowania tendencję i od roku 2011 ponownie przejąć 
ponad 50% udział w przewozach kolejowych ogółem.

Wśród przewoźników realizujących przewozy towarowe w roku 2011 oraz 
w pierwszej połowie roku 2012 do najważniejszych pod względem udziału w prze-
wozach ogółem zaliczyć można 6:

 – PKP Cargo – z udziałem odpowiednio w roku 2011 – 52,3% oraz w roku 
2012 – 49,7%,

 – Grupa DB Schenker – z udziałem odpowiednio 19,7% oraz 21,7%,
 – Grupa CTL – z udziałem odpowiednio 6,6% i 6,8%,
 – Lotos Kolej – z udziałem odpowiednio 4,2% i 4,4%,
 – PKP LHS – z udziałem odpowiednio 4% i 4,7%,
 – Freightliner PL – z udziałem odpowiednio 2,3% i 1,8%,
 – Pol-Miedź Trans – z udziałem odpowiednio 1,9% i 2,0%.

Nieco inaczej wygląda natomiast porównanie udziału w rynku przewozów 
kolejowych, biorąc pod uwagę nieprzewiezioną masę ładunkową, a wykonaną 
pracę przewozową (szczegóły przedstawiono na rysunku 2). 

4 Na podstawie strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego http://www.utk.gov.pl – dostęp 
26.07.2012 r.

5 Dane statystyczne za rok 2012 dotyczą okresu 01.01.2012 – 30.06.2012.
6 udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów w roku 2011 i 2012, Departament Regulacji 

Rynku Kolejowego, Wydział Analiz, Urząd Transportu Kolejowego, 2012 – materiały wewnętrzne 
Urzędu Transportu Kolejowego.
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Rys. 1. Przewozy towarowe w Polsce w latach 2000–2012 w ujęciu procentowym (porów-
nanie udziału grupy PKP oraz pozostałych przewoźników)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego 
w Polsce w 2010 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji 
Transportu Kolejowego, Warszawa, sierpień 2011, s. 29 oraz strony internetowej 
Urzędu Transportu Kolejowego – http://www.utk.gov.pl.

Rys. 2. Udział procentowy poszczególnych przewoźników kolejowych w wykonanej 
pracy przewozowej w Polsce w latach 2000–2012

Źródło: jak w rys. 1.
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Od roku 2002 nowi przewoźnicy sukcesywnie zwiększali swój udział w sto-
sunku do grupy PKP, jak dotąd jednak ich łączny udział o wartości 33% odno-
towany został dopiero w pierwszym półroczu 2012 r. Grupa PKP, w tym przede 
wszystkim PKP Cargo, wciąż dysponuje dwukrotnie większym udziałem procento-
wym w pracy przewozowej niż pozostali operatorzy uczestniczący w przewozach 
towarowych.

Wśród operatorów realizujących przewozy towarowe w roku 2011 oraz 
w pierwszej połowie roku 2012 wśród najważniejszych pod względem ich udziału 
w wykonanej pracy przewozowej można wymienić 7:

 – PKP Cargo – z udziałem odpowiednio w roku 2011 – 62,9% oraz w roku 
2012 – 59,3%,

 – Grupa CTL – z udziałem odpowiednio 7,2% i 6,9%,
 – Lotos Kolej – z udziałem odpowiednio 7,1% i 8%,
 – Grupa DB Schenker – z udziałem odpowiednio 6,4% i 6,7%,
 – PKP LHS – z udziałem odpowiednio 6% i 7,4%,
 – Freightliner PL – z udziałem odpowiednio 2,2% i 1,6%,
 – Pol-Miedź Trans – z udziałem odpowiednio 1,5% i 1,6%.

Pomimo istotnych zmian na wewnętrznym rynku kolejowym w Polsce, w tym 
przede wszystkim jego liberalizacji, jak dotąd nie udało się osiągnąć zamierzonych 
przez UE celów tej swoistej reformy transportu kolejowego. Co prawda pojawienie 
się konkurencji na zamkniętym dotąd rynku wewnątrzgałęziowym zainicjowało 
konieczność zmiany sposobu działania grupy PKP (co przełożyło się w ostatnich 
trzech latach na wyhamowanie, a następnie zmianę niekorzystnej dla PKP tendencji 
utraty udziałów w przewozach ogółem), nie wpłynęło jednak znacząco na relacje 
pomiędzy koleją a innymi gałęziami.

Zakładanym docelowym celem liberalizacji rynku kolejowego było pobudze-
nie go do otwartej, konkurencyjnej walki o ładunek i klienta z innymi gałęziami, 
w tym przede wszystkim z transportem drogowym. Niestety, walka wewnątrzga-
łęziowa pomiędzy grupą PKP a pozostałymi operatorami ograniczyła się niemal 
wyłącznie do ładunków już obsługiwanych przez kolej.

W ostatnich latach w Polsce, zgodnie z tendencjami europejskimi, następował 
gwałtowny wzrost przewożonej masy ładunkowej ogółem za pośrednictwem 
transportu lądowego. W okresie 2000–2010 ogólna przewieziona masa wzrosła 

7 udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej w roku 2011 i 2012, Departament 
Regulacji Rynku Kolejowego, Wydział Analiz, Urząd Transportu Kolejowego, 2012 – materiały 
wewnętrzne Urzędu Transportu Kolejowego.
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o około 45%, z 1,27 mld ton w roku 2000 do około 1,84 mld ton w roku 2010 
(szczegóły zaprezentowano na rysunku 3).

Rys. 3. Przewozy ładunków w Polsce w latach 1990–2010 według gałęzi transportu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport – wyniki działalności w 2010 r., 
informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
2011 oraz wydania z roku 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

W badanym okresie zaobserwować można również gwałtowny wzrost ilości 
ładunków przewiezionych za pomocą transportu samochodowego, wynoszący 
około 55%, odpowiednio z 1 mld ton w roku 2000 do 1,55 mld ton w roku 2010. 
Odmienie scharakteryzować można w tym samym okresie rolę kolei w przewozach 
ogółem. W roku 2000 za pomocą tej gałęzi transportu przewieziono w Polsce około 
187 mln ton, co stanowiło wówczas niespełna 15% udziału w rynku przewozów 
towarowych ogółem (przy około 79% udziale transportu samochodowego); w roku 
2010 natomiast kolej przewiozła już około 217 mln ton. Oznacza to, że pomimo 
iż w roku 2010 za pomocą tej gałęzi przewieziono o 16% więcej ładunków niż 
w roku 2000, kolej na przestrzeni lat 2000–2010 zmniejszyła swój udział w prze-
wozach ładunków ogółem z 15 do niespełna 12%. Zaznaczyć należy jednak, 
że w latach 2002–2006 zaobserwować można było wzrost ilości ładunków prze-
wiezionych przez kolej, do poziomu ponad 290 mln ton w roku 2006. Analogicznie 
rolę transportu samochodowego i kolejowego w Polsce zaobserwować można na 
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rysunku 4, który prezentuje stosunek masy przewiezionej wyłącznie przez transport 
kolejowy i transport samochodowy (bez uwzględnienia pozostałych gałęzi).

Rys. 4. Przewozy towarowe w Polsce w latach 1990–2010 w ujęciu procentowym (porów-
nanie udziału w rynku przewozów transportu drogowego i kolejowego)

Źródło: Źródło jak w rys. 3.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że na dynamiczny wzrost ilości prze-
wiezionych ładunków w Polsce w okresie 2000–2010 wpłynął niemal wyłącznie 
intensywny rozwój transportu samochodowego, a transport kolejowy, pomimo 
podjętych działań mających na celu jego aktywizację, nie był w stanie sprostać 
konkurencji ze strony transportu samochodowego.

Wśród elementów, które mogły zadecydować o współczesnym miejscu kolei 
w przewozach ładunków w Polsce, wskazać można zarówno te, które wynikają 
z cech charakterystycznych poszczególnych gałęzi, jak również te, które są następ-
stwem aktualnych warunków prowadzenia działalności przewozowej w poszcze-
gólnych gałęziach.

Występowanie wyraźnej rozbieżności pomiędzy stanem ilościowym i jako-
ściowym infrastruktury w poszczególnych gałęziach transportu lądowego przyczy-
nia się do tego, iż transport samochodowy jest zdecydowanie bardziej elastyczną 
gałęzią, pozwalającą na dostarczenie ładunku niemal w każde miejsce, zapewniając 
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jednocześnie dostawę w systemie door to door. W 2010 r. łączna długość eksplo-
atowanych w Polsce linii kolejowych wynosiła 20 228 km, zaś dróg kołowych 
o nawierzchni twardej 273 759,8 km, z czego dróg kategorii krajowej 18 605,6 
km 8. Problemem funkcjonowania operatorów kolejowych nie jest jednak różnica 
pomiędzy stanem ilościowym wskazanych gałęzi, ale stan jakościowy infrastruk-
tury kolejowej. PKP PLK SA w 2010 r. dokonały przeglądu zarządzanej przez 
siebie sieci, dzieląc ją według stanu technicznego na trzy grupy: dobrą, dosta-
teczną i niezadowalającą. Dwie ostatnie grupy, które wymagają podjęcia pilnych, 
kompleksowych prac remontowych, stanowią łącznie ponad 64% ogółu linii, 
czyli około 13 tys. km 9. Sytuacja powyższa z jednej strony wpływa na niskie 
bezpieczeństwo przewożonych ładunków, z drugiej zaś na konieczność obniża-
nia przez zarządcę infrastruktury dozwolonych prędkości rozkładowych. Liczne 
punktowe czy wręcz szlakowe ograniczenia prędkości występują zarówno na 
liniach o charakterze lokalnym, jak również na liniach magistralnych, o znaczeniu 
państwowym, czy też międzynarodowych, zakwalifikowanych do europejskich 
ciągów AGC i AGTC. Pojawiające się punktowe ograniczenia prędkości wpływają 
niekorzystanie na czas niezbędny do przewiezienia ładunku, zmniejszając konku-
rencyjność tej gałęzi względem transportu samochodowego, a poprzez konieczność 
prowadzenia pociągu ze zmienną prędkością (częste hamowanie, a następnie 
przyspieszanie) powodują jednocześnie wzrost kosztów podróży, a w efekcie 
niekorzystnie wpływają na ostateczną cenę jednostkową ładunku.

Pociągi realizujące przewóz po liniach z niskimi dopuszczalnymi pręd-
kościami dłużej przebywają na pojedynczych odstępach/szlakach, co wiąże się 
jednocześnie z dodatkowym obciążeniem już ograniczonej przepustowości sieci. 
Długość linii, na których występują problemy z przepustowością, szacowana jest 
na ponad 3300 km 10. Ograniczenia prędkości oraz przepustowości linii kolejo-
wych w Polsce wpływają również niekorzystnie na terminowy czas dostarczenia 
ładunku do odbiorcy. Według najnowszych danych obejmujących drugi kwartał 
2012 roku, w ruchu krajowym realizowanym na sieci PKP PLK zaledwie około 
49% pociągów towarowych przyjechało na stację końcową punktualnie (w ruchu 
międzynarodowym ponad 52%), a średni czas opóźnienia pociągu towarowego 
wyniósł ponad 300 minut. Oznacza to, iż w drugim kwartale 2012 r. ponad 64 

8 Transport – wyniki działalności w 2010 r., informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2011 s. 89, 117.

9 Szanse i bariery utrzymania infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 2010, s. 9.
10 wąskie gardła na polskiej sieci kolejowej – raport z badań, Związek Niezależnych Przewoźników 

Kolejowych, Warszawa, maj 2012, s. 8.
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tys. pociągów towarowych zakończyło swoją podróż w innym niż zakładany 
w rozkładzie czasie 11.

Problemy związane z degradacją infrastruktury, a w następstwie zaniżone 
prędkości dopuszczalne na sieci i jej ograniczona przepustowość ogranicza dodat-
kowo potencjalną konkurencyjność przewoźników kolejowych względem tych, 
którzy reprezentują inne gałęzie, w tym w szczególności transport samochodowy. 
Dla utworzenia warunków, w których można mówić o konkurencji międzygałę-
ziowej niezbędne jest utworzenie zbliżonych warunków funkcjonowania opera-
torów w poszczególnych gałęziach, a więc harmonizacji uwarunkowań prawnych, 
organizacyjnych, finansowych a także technicznych – w tym przede wszystkim 
infrastruktury. Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, zakładający 
budowę ponad 7300 km dróg 12 o najwyższej kategorii bez jednoczesnych, zdecydo-
wanych działań zmierzających do wyhamowania dalszej degradacji infrastruktury 
kolejowej oraz pilnej modernizacji około 13 tys. km linii zakwalifikowanych przez 
PKP PLK do grup o stanie dostatecznym oraz niezadowalającym, może dodatkowo 
wpłynąć na dalszy wzrost udziału transportu samochodowego w przewozach 
ogółem, a docelowo marginalizację przewozów kolejowych.

Zakończenie

Towarowy transport kolejowy, pomimo szeroko podejmowanych działań 
Unii Europejskiej mających na celu jego rewitalizację, od kilku lat sukcesywnie 
zmniejsza swoją rolę na rynku usług przewozowych. Na taki stan wpływa z jednej 
strony zmiana struktury przewożonych ładunków, która faworyzuje elastyczną 
gałąź samochodową, z drugiej zaś brak harmonizacji warunków funkcjonowania 
operatorów w poszczególnych gałęziach. Bez działań zmierzających do ich ujed-
nolicenia (w tym opłat związanych z dostępem do infrastruktury oraz jej stanem 
technicznym), w ciągu najbliższych kilku lat może dojść do dalszego spadku 
znaczenia kolei, a w konsekwencji jej marginalizacji na rynku przewozowym.

Szansą za zmianę niekorzystnej dla kolei sytuacji mogą być zalecenia UE, 
wskazujące na preferowanie gałęzi o niskiej uciążliwości dla człowieka i środo-
wiska. Według założeń Białej Księgi, konieczne jest podjęcie wszelkich działań, 

11 Punktualność przewozów towarowych w 2012 roku, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, 
Wydział Analiz, Urząd Transportu Kolejowego, 2012 – materiały wewnętrzne Urzędu Transportu 
Kolejowego.

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, DzU, nr 187, poz. 1446, s. 1.
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które pozwolą na przejęcie przez alternatywne gałęzie, w tym kolej, do 2030 
roku aż 30% ładunków przewożonych za pomocą transportu samochodowego; 
analogicznie, do 2050 r. aż 50% tych ładunków 13.
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Streszczenie

W artykule autor podjął próbę przedstawienia problemów funkcjonowania polskiego 
rynku transportu kolejowego na tle zachodzących zmian na rynku transportowym Unii 
Europejskiej. Wskazane zmiany są następstwem procesów zmierzających do liberalizacji 
tego rynku. 

Artykuł podzielony został na trzy części. W pierwszej autor zaprezentował specyfikę 
transportu kolejowego, skupiając się przede wszystkim na scharakteryzowaniu rynku to-
warowego. Dokonana została ponadto identyfikacja głównych cech kolei, z określeniem 
ich wpływu na przyszły rozwój tej gałęzi.

Kolejna część prezentuje ideę oraz główne cele liberalizacji rynku kolejowego. Autor 
przedstawia główne założenia polityki unijnej dotyczące tej gałęzi transportu, wpływające 
na jej obecny, jak i przyszły charakter.

Trzecia część artykułu określa współczesną rolę transportu kolejowego Polsce  
w aspekcie przewozów ładunków. Autor dokonuje analizy udziału kolei w rynku przewozów 
ładunków. Ponadto dokonuje próby wskazania wybranych determinant wpływających na 
konkurencyjność transportu kolejowego, a tym samym wskazuje jego obecne i przyszłe 
miejsce w całym rynku przewozów towarowych. 

Analiza stanu rynku kolejowego, w tym identyfikacja barier jego funkcjonowania, 
stanowi podstawę do określenia możliwości jego przyszłego rozwoju. Zmniejszający 
się udział transportu kolejowego w przewozach ogółem ma negatywny wpływ przede 
wszystkim na bezpieczeństwo przewozów oraz natężenie ruchu drogowego, a co za tym 
idzie powoduje wzrost niekorzystnego dla środowiska zjawiska kongestii.

oPerating of the rail freight market in Poland 
IN the ASpect of ItS lIBeRAlIzAtIoN

Summary

In the paper author has made an attempt at presenting problems of the operation of 
Polish railway transport market against the background of changes taking place in the 
European Union transport market. These changes are the result of processes aimed at 
liberalizing the market.

In the first part of the article the author has presented the specificity of the railway 
transport, focusing on the rail cargo market. It has been also made an identification of 
the main features of this mode of transport and pointed out the influence of the features 
on the possibilities of the future development of the railway transport. The second part 
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of the article presents the concept and the main assumptions of the liberalization of the 
rail market. The author presents also the main assumptions of the European Union rail 
transport policy, affecting on the present and future character of this mode of transport. 
The third part of the article defines the contemporary role of rail transport in Poland, in 
particular in the aspect of cargo transport. The author analyzes the share of railway trans-
port in freight market. Moreover, the author attempts to identify the selected determinants 
affecting to the competitiveness of rail transport, and indicates its present and future place 
in the whole freight market.

Analysis of the rail market, including the identification of barriers of its operating, 
is the basis for determining the possibilities of its future development. Decreasing share 
of railway transport in general has a negative effect on transport safety, road traffic and 
causes adverse for the environment transport congestion.

Translated by krystian Pietrzak
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bARIERY POPYTOWE I POdAżOWE ROZWOJU 
PRZEdSIĘbIORSTW SEKTORA TSl W POlScE

Wstęp

W warunkach zglobalizowanej gospodarki zmiany w otoczeniu przedsię-
biorstw mają charakter coraz bardziej gwałtowny, nieregularny, a przy tym są 
trudniejsze do przewidzenia. Współcześnie wykształciła się nowa epoka zwana 
erą turbulencji, której konsekwencjami są chaos, niepewność i ryzyko 1. Dlatego 
też zgodnie ze współczesnym paradygmatem zarządzania strategicznego przed-
siębiorstwo powinno dostosowywać swoje zasoby i działania do zmieniającego 
się otoczenia.

Zmienność otoczenia powoduje, że w przedsiębiorstwie powinien funkcjo-
nować system stałej obserwacji zmian, tendencji, sił, wydarzeń i zjawisk, aby 
odpowiednio na nie reagować i „dokonywać odpowiednich manewrów” przy 
użyciu własnych lub pozyskanych zasobów.

Możliwości przetrwania przedsiębiorstwa w szczególności w okresie spo-
wolnienia gospodarczego determinowane są przez otoczenie konkurencyjne, 
kształtowane przez określone warunki popytowo-podażowe na rynku, na którym 

1 P. Kotler, J.A. Caslione, chaos. zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes Sp. z o.o. 
Warszawa 2009, s. 32, 84.
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funkcjonuje przedsiębiorstwo. Otoczenie to ma przede wszystkim znaczenie 
z punktu widzenia szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw nowo powstałych. 
Niesprzyjające otoczenie konkurencyjne często bowiem stwarza ryzyko bankruc-
twa tej grupy przedsiębiorstw.

Dlatego też celem artykułu jest identyfikacja aktualnych barier popytowych 
i podażowych rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce.

Istota i kierunki badań otoczenia konkurencyjnego 
przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa „to całokształt zjawisk, procesów i instytucji 
kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania 
i perspektywy rozwojowe” 2.

W zależności od charakteru oddziaływań na przedsiębiorstwo otoczenie może 
być analizowane w obszarze:

 – otoczenia pośredniego (określanego również jako: otoczenie dalsze, makro-
otoczenie, otoczenie pośrednie, globalne);

 – otoczenia bezpośredniego (określanego również jako: otoczenie konku-
rencyjne, bliskie, mikrootoczenie, lokalne, sektorowe, branżowe).

Podczas gdy otoczenie pośrednie wyznacza szanse i zagrożenia dla wszyst-
kich podmiotów funkcjonujących w danym regionie, to otoczenie konkurencyjne 
określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa na określonym rynku. Rola 
otoczenia konkurencyjnego w rozwoju przedsiębiorstwa jest na ogół postrze-
gana w wymiarze operacyjno-taktycznym, natomiast rola otoczenia pośredniego 
– w wymiarze strategicznym.

Jak wcześniej stwierdzono, w okresie słabszej koniunktury gospodarczej 
szczególne znaczenie w procesie kształtowania warunków rozwoju i funkcjono-
wania przedsiębiorstw ma otoczenie konkurencyjne. O znacznym oddziaływaniu 
warunków otoczenia konkurencyjnego na działalność przedsiębiorstw w okresie 
słabszej koniunktury gospodarczej może świadczyć wskaźnik przeżycia przed-
siębiorstw, który liczony jest jako iloraz przedsiębiorstw nadal aktywnych rok po 
zarejestrowaniu do ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych rok wcześniej. Jak 
wynika z rys. 1, w latach 2008–2009 wskaźnik przeżycia nowo powstałych przed-
siębiorstw w transporcie i gospodarce magazynowej w Polsce kształtował się na 

2 J. Penc, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydaw-
nicza Placet, Warszawa 1999, s. 21.
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poziomie 74–76,2%. Z analizy długookresowej wynika, że mimo ogólnoświatowej 
dekoniunktury gospodarczej był to poziom relatywnie wysoki. Najniższy wskaźnik 
przeżycia przedsiębiorstw w tej branży był natomiast odnotowany w 2003 r., tj. 
okresie, kiedy Polska była dotknięta poważnym kryzysem gospodarczym.

Rys. 1. Wskaźniki przeżycia w danym roku przedsiębiorstw, które zostały  zarejestrowane 
rok wcześniej  w transporcie i gospodarce magazynowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: warunki powstawania i działalności oraz 
perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw, GUS, Warszawa 2012, stat.
gov.pl, 10.07.2012.

Otoczenie konkurencyjne jest kształtowane przez określone warunki popy-
towo-podażowe na rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Analiza oto-
czenia konkurencyjnego według Z. Drążka i B. Niemczynowicza sprowadza się 
więc do stałej obserwacji tzw. trójkąta strategicznego obejmującego: badaną firmę, 
rynek i konkurentów. Analiza ta powinna dotyczyć przede wszystkim:

 – zmian sprzedaży i cen,
 – sytuacji dostawców i dystrybutorów,
 – oferty firm konkurencyjnych,
 – zasobów pracy i poziomu kwalifikacji,
 – dostępu do nowych technologii i surowców,
 – możliwości pozyskania kapitału (dostęp do kredytów, środki własne) 3.

3 Z. Drążek, B. Niemczynowicz, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 
2003, s. 104.
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Według J. Penca analiza otoczenia konkurencyjnego powinna polegać na oce-
nie słabych i mocnych stron własnego przedsiębiorstwa i ocenie własnej zdolności 
konkurencyjnej na podstawie m.in. takich kryteriów, jak 4:

 – wielkość i kierunki sprzedaży,
 – poziom rozwoju technologicznego,
 – zdolności badawczo-rozwojowe,
 – zasoby finansowe,
 – zasoby materialne i kadrowe,
 – sposoby promocji sprzedaży,
 – kanały dystrybucji.

Popytowe determinanty sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw 
transportowych

W warunkach gospodarki rynkowej bariery rozwoju przedsiębiorstw, w tym 
w szczególności w okresie dekoniunktury gospodarczej, postrzegane są przede 
wszystkim z perspektywy czynników popytowych (tabela 1, rys. 2). Trudności 
podażowe są mniej uciążliwe, a z badań wynika nawet, że w dłuższym okresie 
odsetek firm odczuwających tego typu problemy zmniejsza się. W transporcie 
i gospodarce magazynowej w odniesieniu do przedsiębiorstw powstałych w 2009 r. 
i nadal aktywnych w 2010 r. wyłącznie na popytowe bariery rozwoju wskazywało 
38,3% badanych przedsiębiorstw, natomiast na występowanie tylko barier poda-
żowych – jedynie 0,1% przedsiębiorstw.

W analizie przyjęto, że popytowe uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania 
podmiotów sektora TSL kształtowane są przez:

 – poziom konkurencji na rynku,
 – ceny oferowane przez konkurentów,
 – poziom zasobów finansowych klientów,
 – zajmowaną pozycję na rynku.

4 J. Penc, op.cit., s. 29.
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Tabela 1

Bariery popytowe i podażowe* zgłaszane przez nowo powstałe przedsiębiorstwa 
w branży transport i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców)

Wyszczególnienie Bariery 
popytowe

Bariery 
podażowe

Przedsiębiorstwa powstałe w 2001 r. i nadal aktywne w 2005 r. 54,4 2,0
Przedsiębiorstwa powstałe w 2003 r. i nadal aktywne w 2004 r. 46,9 0,1
Przedsiębiorstwa powstałe w 2008 r. i nadal aktywne w 2009 r. 28,3 2,4
Przedsiębiorstwa powstałe w 2009 r. i nadal aktywne w 20010 r. 38,3 0,1

* pozostałe warianty odpowiedzi obejmują wskazania na występowanie łącznie barier popytowych 
i podażowych oraz na brak barier rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: warunki powstawania i działalności oraz 
perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw,  GUS, Warszawa 2012, stat.
gov.pl, 10.07.2012.

Rys. 2. Przedsiębiorstwa w branży transport i gospodarka magazynowa powstałe w 2009 r. 
i nadal aktywne w 2010 r. według typów napotykanych barier

Źródło: jak w tab. 1.

Z badań wynika 5, że spośród barier popytowych na sytuację ekonomiczną 
podmiotów gospodarczych branży TSL przede wszystkim negatywnie oddziałuje 

5 Badania barier rozwoju przedsiębiorstw w branży transportu i gospodarki magazynowej pro-
wadzone są regularnie przez GUS za pomocą metody testu koniunkturalnego od stycznia 2003 r.
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nadmierna konkurencja, zwłaszcza na rynku krajowym. Na nadmierną konku-
rencję firm krajowych jako barierę działalności w branży transport i gospodarka 
magazynowa wskazuje aktualnie prawie 50% przedsiębiorstw (rys. 3). Natomiast 
na zagrożenia wynikające z konkurencji firm zagranicznych w branży transport 
i gospodarka magazynowa (rys. 4) wskazuje wyraźnie mniejsza grupa przedsię-
biorców tego sektora – 21%.

W znacznie większym stopniu na zagrożenie nadmierną konkurencją w branży 
transportu i gospodarki magazynowej wskazują przedsiębiorstwa nowo powstałe. 
Jak wynika z tabeli 2, w tej grupie podmiotów gospodarczych na zbyt dużą kon-
kurencję w 2010 r. wskazywało aż 90,7% przedsiębiorców.

Rys. 3. Nadmierna konkurencja krajowa w odczuciu przedsiębiorców w branży transport 
i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców)

Źródło: koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w latach 2000–2012, 
stat.gov.pl, 10.07.2012.

Rys. 4. Nadmierna konkurencja zagraniczna w odczuciu przedsiębiorców w branży trans-
port i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców)

Źródło: jak w rys. 3.
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W warunkach gdy przedsiębiorstwa branży transportowej prowadzą dzia-
łalność na granicy opłacalności, o czym świadczy wyjątkowo wysoki wskaźnik 
poziomu kosztów (w pierwszym kwartale 2012 r. – 96,6%) 6, poważną barierą 
dalszego rozwoju tego sektora – zdaniem przedsiębiorców – jest spadek cen za 
usługi transportowe. W grupie przedsiębiorstw nowo powstałych na barierę tę 
wskazywało w 2010 r. ponad 67% przedsiębiorców.

Tabela 2

Typy barier popytowych rozwoju przedsiębiorstw nowo powstałych w branży transport 
i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców)

Bariery popytowe
Przedsiębiorstwa  

powstałe w 2001 r. i nadal 
aktywne w 2005 r.

Przedsiębiorstwa  
powstałe w 2009 r. i nadal 

aktywne w 2010 r.

Zbyt duża konkurencja na rynku 83,2 90,7

Obniżanie cen przez konkurentów 71,3 67,2

Niewystarczające  
środki finansowe klientów 52,6 45,0

Przedsiębiorstwo niedostatecznie 
znane na rynku 33,2 30,7

Źródło: jak w tab. 1.

Największy pesymizm w odniesieniu do poziomu cen za usługi transportowe 
notowany był w 2009 r. W okresie tym w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw 
znacznie większa część przedsiębiorców wskazywała bowiem na obniżanie się 
cen w transporcie aniżeli na ich wzrost.

Aktualnie pesymizm przedsiębiorców w odniesieniu do cen za świadczone 
usługi zmniejsza się. W perspektywie najbliższych 3 miesięcy od czerwca 2012 r. 
w tej branży spodziewany jest umiarkowany wzrost cen usług transportowych. 
Z danych GUS wynika bowiem, że w czerwcu 2012 r. przewaga wskazań przed-
siębiorców dotyczących wzrostu cen nad wskazaniami negatywnymi (obniżenie 
cen) wynosiła zaledwie 3,5% 7.

6 wskaźniki makroekonomiczne. kwartalne wskaźniki makroekonomiczne. Finanse przedsiębiorstw 
niefinansowych, stat.gov.pl, 10.07.2012.

7 informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, maj 2012, GUS, Warszawa 2012, koniunk-
tura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w latach 2000–2012, stat.gov.pl, 10.07.2012.
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Uwarunkowania podażowe otoczenia konkurencyjnego 
przedsiębiorstw transportowych

W badaniach podażowych czynników kształtujących warunki w otoczeniu 
konkurencyjnym podmiotów transportowych przyjęto, że wynikają one z nastę-
pujących uwarunkowań:

 – poziomu rozwoju technologii,
 – zasobów własnych środków finansowych,
 – zdolności ściągania należności finansowych,
 – dostępu do kredytów,
 – dostępu do wykwalifikowanych zasobów pracy.

Jak wcześniej wspomniano, w porównaniu z czynnikami popytowymi zakres 
negatywnych oddziaływań czynników podażowych na warunki prowadzenia 
działalności przedsiębiorstw jest wyraźnie niższy. Spośród barier podażowych 
największe ograniczenia w działalności przedsiębiorstw transportowych w Polsce 
stwarzają: brak własnych środków finansowych, trudności w ściąganiu należności 
oraz ograniczony dostęp do kredytów.

W okresie słabszej koniunktury przedsiębiorstwa na ogół wykazują ograni-
czoną skłonność do inwestycji, a większą skłonność do oszczędzania. Rosnące 
oszczędności, a także obserwowany stopniowy wzrost przychodów ze sprzedaży 
spowodowały, że często przedsiębiorstwa dysponują tzw. poduszką finansową. 
Zjawisko to dotyczy jednak przedsiębiorstw dużych i średnich. Małe przedsiębior-
stwa, w tym nowo powstałe, wciąż mają ograniczone własne zasoby finansowe. Jak 
wynika z tabeli 2, w tej grupie przedsiębiorstw w branży transport i gospodarka 
magazynowa na problemy prowadzenia działalności w związku z brakiem wła-
snych środków finansowych wskazuje prawie 53% przedsiębiorstw, które powstały 
w 2009 r. i były nadal aktywne w 2010 r.

Jedną z najczęściej zgłaszanych przez przedsiębiorstwa barier podażowych 
są aktualnie trudności w ściąganiu należności. O ile przeciętnie w branży transpor-
towej okres ściągania należności z tytułu dostaw i usług wynosi aktualnie ok. 60 
dni, czyli jest zgodny z ogólną normą (nie powinien przekraczać 2 miesięcy), to 
jednak często inkaso należności, zwłaszcza w przypadku małych przewoźników, 
trwa nawet 120 dni. W efekcie przedsiębiorstwa te najbardziej narażone są na utratę 
płynności finansowej, gdyż nie dysponują tak wysokim kapitałem jak duże firmy 8.

8 M. Bekas, P. Grodzki, M. Lachowicz, K. Piech, M. Pindelski, K. Wierus, J. Żukowska, Strategia 
funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się 
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Z badań wynika, że problemy funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych 
wynikają także z ograniczonego dostępu do kredytów. Spośród przedsiębiorstw 
z grupy nowo powstałych na problem ten wskazuje ponad 20% przedsiębiorstw 
w transporcie i gospodarce magazynowej (tabela 3). Natomiast w odniesieniu 
próby reprezentującej całą zbiorowość przedsiębiorstw tej branży – prawie 13%  
(rys. 5).

Tabela 3

Bariery podażowe rozwoju przedsiębiorstw nowo powstałych w branży transport 
i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców)

Bariery podażowe
Przedsiębiorstwa powstałe 
w 2001 r. i nadal aktywne 

w 2005 r.

Przedsiębiorstwa powstałe 
w 2009 r. i nadal aktywne 

w 2010 r.
Brak własnych środków 

finansowych 88,1 52,5

Trudności w ściąganiu 
należności 41,9 50,0

Ograniczony dostęp 
 do kredytów 42,3 23,5

Brak wykwalifikowanych 
zasobów pracy 20,8 9,3

Źródło: jak w tab. 1.

Niska zdolność kredytowa, wynikająca ze wspomnianych wysokich kosztów 
działalności w stosunku do osiąganej z działalności marży, powoduje, że instytu-
cje kredytujące bardzo wysoko oceniają ryzyko finansowe firm transportowych 
ubiegających się o zakup taboru. Ponadto wysoka cena kredytu sprawia, że firmy 
transportowe w relatywnie dużym stopniu finansują swoją działalność z kapitałów 
własnych.

Z badań popytowych i podażowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw 
transportowych wynika, że istnieje nawet grupa firm, które nie doświadczają trud-
ności w prowadzeniu działalności. Jak wynika z rys. 6, mimo recesji w Europie 
i spowolnienia gospodarczego w Polsce coraz większa populacja przedsiębiorstw 
nie wskazuje ograniczeń popytowych i podażowych w prowadzeniu działalności.

koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach. Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2009, s. 46–47; chcemy być liderem nie tylko 
w Polsce, „TSLBiznes” 2011, nr 1.
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Rys. 5. Trudności z uzyskaniem kredytu w branży transport i gospodarka magazynowa  
(% wskazań badanej populacji) 

Źródło: jak w rys. 3.

Rys. 6. Brak barier rozwojowych przedsiębiorców nowo powstałych w branży transport 
i gospodarka magazynowa (% wskazań przedsiębiorców) 

Źródło: jak w tab. 1.

W grupie przedsiębiorstw wchodzących na rynek w 2001 r. i nadal aktywnych 
w 2005 r. co czwarty przedsiębiorca w branży transport i gospodarka magazynowa 
nie doświadczał żadnych trudności. Z aktualnych badań w tej grupie przedsię-
biorstw wynika natomiast, że ponad połowa przedsiębiorców wskazuje na brak 
barier popytowych i podażowych prowadzenia działalności.
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Zakończenie

W warunkach dekoniunktury gospodarczej możliwości przetrwania przed-
siębiorstwa determinowane są w dużym stopniu przez otoczenie konkurencyjne, 
kształtowane przez określone warunki popytowo-podażowe. Jednak w szcze-
gólności w tych warunkach bariery rozwoju przedsiębiorstwa postrzegane są 
z perspektywy czynników popytowych. Trudności podażowe są mniej uciążliwe, 
a z badań wynika nawet, że w Polsce w dłuższym okresie odsetek firm odczuwa-
jących wyłącznie tego typu problemy zmniejsza się.

Spośród barier popytowych na sytuację ekonomiczną podmiotów gospodar-
czych branży TSL przede wszystkim negatywnie oddziałuje nadmierna konkuren-
cja oraz spadek cen za usługi transportowe. Aktualnie pesymizm w odniesieniu do 
tych zagrożeń notowany jest w branży transportowej na niższym poziomie aniżeli 
w 2009 r. Zjawisko to może więc świadczyć o stopniowej stabilizacji warunków 
w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw.

Z kolei spośród barier podażowych największe ograniczenia w działalności 
przedsiębiorstw transportowych w Polsce stwarzają: brak własnych środków finan-
sowych, trudności w ściąganiu należności oraz ograniczony dostęp do kredytów.
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Streszczenie

W warunkach zglobalizowanej gospodarki zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw 
mają charakter coraz bardziej gwałtowny, nieregularny, a przy tym są  trudniejsze do 
przewidzenia. Współcześnie wykształciła się nowa epoka zwana erą turbulencji, której 
konsekwencjami są chaos, niepewność i ryzyko. Dlatego też zgodnie ze współczesnym  
paradygmatem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwo powinno dostosowywać swoje 
zasoby i działania do zmieniającego się otoczenia.  Niezbędny jest więc stały monitoring  
zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw.

W zależności od charakteru oddziaływań na przedsiębiorstwo stosowany jest podział 
otoczenia na:

– bezpośrednie (konkurencyjne),
– pośrednie.
Otoczenie pośrednie wyznacza szanse i zagrożenia dla wszystkich podmiotów 

funkcjonujących w danym regionie, natomiast otoczenie konkurencyjne określa warunki 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na określanym rynku. W okresie słabej koniunktury 
gospodarczej szczególne znaczenie w procesie kształtowania warunków rozwoju i funkcjo-
nowania przedsiębiorstw ma otoczenie konkurencyjne.  Jest ono ważne przede wszystkim 
z punktu widzenia szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw nowo powstałych. Niesprzy-
jające otoczenie konkurencyjne przede wszystkim bowiem stwarza ryzyko bankructwa 
tej grupy przedsiębiorstw. 

Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw wynika z określonych uwarunkowań 
popytowo-podażowych. W okresie dekoniunktury gospodarczej bariery rozwoju przed-
siębiorstw postrzegane są przede wszystkim z perspektywy czynników popytowych. Stąd 
też celem artykułu jest identyfikacja aktualnych barier rozwoju przedsiębiorstw sektora 
TSL w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem barier popytowych.



bariery popytowe i podażowe rozwoju przedsiębiorstw sektora TSl w Polsce 253

coMpetItIve eNvIRoNMeNt of the tRANSpoRt SectoR IN 
Poland during the economic Slowdown

Summary

In the globalized economy, changes taking place in the business environment are 
more and more rapid, irregular and difficult to predict. The present era is the era of tur-
bulences which lead to chaos, uncertainty and risk. Accordingly, in the modern paradigm 
of strategic management, enterprises should adjust their resources and activities to the 
changing environment. It is necessary to monitor the business environment continuously.

Depending on the type of impact exerted on the enterprise, the environment may 
be divided into:

–  direct environment (competitive environment),
– indirect environment.
Indirect environment determines the opportunities and threats for all enterprises 

operating in a given area. Competitive environment determines the conditions in which 
enterprises operate on a given market. During the economic slump, the competitive envi-
ronment becomes crucial for the development and operations of enterprises.

The competitive environment is particularly important if one considers opportunities 
and threats for new market entrants. Adverse competitive environment creates the risk of 
bankruptcy of start-up enterprises.

Competitive environment of enterprises depends on the demand and supply situa-
tion. During the economic slowdown, demand-driven barriers to development seem to be 
more important. This paper is aimed at identifying current demand and supply barriers 
to the development of enterprises in the transport-forwarding-logistics sector in Poland.

Translated by rafał broniewski
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WPłYW EUROPEJSKIEJ POlITYKI TRANSPORTOWEJ 
NA EFEKTYWNOść TRANSPORTU

Wstęp

Europejska polityka transportowa oparta została na dążeniu do zrównowa-
żonego transportu. Lektura kolejnych Białych Ksiąg europejskiego transportu, 
a zwłaszcza regulacji, które są efektem tego procesu, nie pozostawia wątpliwości 
co do przyjętego kierunku rozwoju transportu. Jednocześnie uwadze polityków 
oraz środowisk eksperckich i naukowych zdaje się umykać kwestia wpływu tej 
polityki na konkurencyjność transportu Unii oraz znaczenia tak kształtowanego 
systemu dla całej gospodarki Unii Europejskiej. Choć w ostatnim czasie coraz 
częściej podejmuje się dyskusję nt. poprawności teorii klimatycznej i co za tym 
idzie celowości działań zmierzających do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, 
to jednak negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne został szeroko 
udokumentowany w literaturze przedmiotu i potrzeba ograniczenia tego wpływu 
z punktu widzenia środowiska oraz jakości życia mieszkańców gęsto zaludnionej 
Europy jest powszechnie akceptowana. Jednocześnie mieszkańcy UE oczekują 
wzrostu mobilności, a gospodarka taniego transportu, który jest warunkiem globalnej 
konkurencyjności. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu europejskiej polityki 
transportowej na efektywność transportu, w tym zwłaszcza na koszty transportu 
oraz wskazanie kluczowych czynników efektywności transportu UE zależnych od 
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tejże polityki. Polityka transportowa sama musi być zrównoważona – równoważeniu 
transportu musi towarzyszyć silna presja proefektywnościowa. Konieczny jest wzrost 
efektywności transportu w Europie – poprzez wspieranie innowacyjności, integrację 
oraz rozwój stosunków rynkowych w transporcie.

Koszty transportu w strukturze kosztów logistycznych

Problem pomiaru i porównania kosztów logistycznych zaczyna się już od róż-
nic w definiowaniu usług logistycznych, poprzez różnice w zakresie rachunkowości, 
a na interpretacji wyników kończąc. Pomimo to warto zapoznać się z wybranym 
informacjami statystycznymi, które pozwalają zauważyć, że:

 – udział kosztów logistycznych w PKB w różnych krajach wynosi od 7 do 
nawet 20% i w warunkach konkurencji globalnej musi mieć istotny wpływ 
na konkurencyjność poszczególnych gospodarek,

 – koszty transportu także obecnie (pomimo szybkiego rozwoju i wzrostu 
złożoności usług logistycznych) stanowią największą część kosztów 
logistycznych.

Koszty logistyczne w USA w 2010 roku stanowiły ok. 7,7% PKB i było to 
mniej niż w roku 2008 o 1,6 punktu procentowego – przyczyną spadku był naj-
prawdopodobniej spadek cen ropy naftowej: udział kosztów transportu w kosztach 
logistycznych nawet nieznacznie spadł, a i tak odgrywał kluczową rolę, ponieważ 
wynosił prawie 64% 1. W innych krajach koszty logistyczne kształtowały się na 
zróżnicowanym poziomie – przekraczając w przypadku państw o mniej rozwiniętej 
gospodarce 10% (nie jest to jednak regułą – np. w Finlandii w 2008 roku było to 
19%) 2. Niezależnie od różnic w pomiarze i ewidencjonowaniu poszczególnych 
składników kosztów logistycznych koszty transportu wynoszą około 50% i więcej 
kosztów logistycznych 3.

Koszty transportu na przestrzeni wieków, a zwłaszcza po pojawieniu się trans-
portu kolejowego, systematycznie i znacząco spadały 4. Wyjaśnia to w dużym stop-
niu, jak doszło do globalizacji w jej współczesnym wymiarze – faktycznie, jak to 
zauważył w 1850 roku D. Lardner: rozmiary rynku i wielkość popytu są zależne od 

1 State of logistics 2010: business logistics costs fall 18.2 percent, http://www.scmr.com/article/
state_of_logistics_2010_business_logistics_costs_fall_18.2_percent/, 27.05.2012.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 Zob. obliczenia J. Burnewicza w: koszty i opłaty w transporcie,  red. M. Bąk, UG, Gdańsk 

2009, s. 37–41.
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kosztów transportu. Globalizacja nie byłaby możliwa bez trwałego i mocnego spadku 
kosztów transportu. Czy jednak ta tendencja nie jest zagrożona? Poza regulacją, 
o której jest tu mowa, wydaje się, że pierwszoplanowym czynnikiem jest cena ropy 
naftowej. Nie wdając się w rozważania dotyczące dostępnych zasobów ropy i alter-
natywnych źródeł energii, można zauważyć, że ropa, jak mało który towar, podatna 
jest na wahania cenowe. I to nie tylko związane ze zmianami relacji popyt-podaż, 
dużą rolę odgrywają tu także uwarunkowania polityczne oraz spekulacje giełdowe 5.

Specyfika polityki transportowej UE

Interwencja państwa powoduje nie tylko oczekiwane korzyści, ale jest też 
przyczyną powstawania dodatkowych kosztów. Z jednej strony takie skutki są 
spodziewane jako narzędzie wymuszenia określonych zachowań na rynku, z dru-
giej jednakże regulacyjne, „drugie po najlepszym”, rozwiązanie jest w oczywisty 
sposób mniej efektywne niż działanie wolnych sił rynkowych. Podobnie dzieje się 
w przypadku polityki transportowej, która ma na celu zmiany zachowań podmio-
tów na rynkach transportowych. Mając świadomość wpływu polityki na koszty 
zarówno usługodawców, jak i konsumentów usług transportowych, należy zwrócić 
uwagę na to, że instrumenty regulacyjne mają różną efektywność, nie zawsze też 
efekty cząstkowe prowadzą do oczekiwanego wyniku globalnego. Konieczna jest 
ewaluacja polityki transportowej, która powinna pozwalać na doskonalenie procesu 
regulacyjnego oraz ocenę wpływu polityki na konkurencyjność transportu UE, co 
obecnie nie jest jeszcze widoczne 6.

Na „mapie drogowej” Europejskiej Polityki Transportowej (EPT) kamieniami 
milowymi są kolejne Białe Księgi, które wyznaczają kierunki regulacji w cyklach 
dekadowych. Najnowsza Biała Księga z roku 2011 wyznacza perspektywę rozwoju 
transportu w horyzoncie 2020+, w niektórych kwestiach nawet do roku 2050 7. 
Budując wizję transportu UE w perspektywie 2020+, wykorzystano także dotych-
czasowe koncepcje i kolejne odsłony EPT – prezentowane zwłaszcza w Białej 

5 S. Kowalik, J. Herczakowska, analiza i prognoza cen ropy naftowej na rynkach międzyna-
rodowych, w: „Polityka Energetyczna” 2010, t. 13, z.2, s. 255, http://www.min-pan.krakow.pl/
Wydawnictwa/PE132/kowalik-herczakowska.pdf, 20–05-2012.

6 zrównoważona przyszłość transportu. w kierunku systemu transportowego zintegro-
wanego zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi, Bruksela 2009, 
http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf, 25.04.2010.

7 Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011)144.



robert Tomanek258

Księdze z 2001 roku 8. Wizję tę można przedstawić w przestrzeni trójwymiarowej 
jako system transportowy:

 – zintegrowany: bez barier interoperacyjności i rozwijający się harmonijnie,
 – efektywny: pod względem efektywności ekonomicznej, społecznej, 

a zwłaszcza energetycznej,
 – wydajny: umożliwiający wzrost mobilności i rozwój gospodarczy Europy.

Prezentowana koncepcja systemu transportowego jest spójna. W centrum 
oczekiwań podmiotów polityki transportowej jest szeroko rozumiana efektywność 
systemu 9. Transport jest jednym z głównych konsumentów energii, w tym energii 
nieodnawialnej – zwłaszcza paliw kopalnych. Ponieważ UE jest importerem netto 
tych paliw, a także mając na uwadze ograniczoność zasobów paliw (zwłaszcza 
płynnych), priorytetem staje się zwiększenie efektywności energetycznej trans-
portu. Problemem jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energetycznych. Unia 
preferuje źródła odnawialne – zasoby te jednak obecnie są niewystarczające, 
a ponadto koszt pozyskania energii ze źródeł odnawialnych przewyższa koszt 
energii ze źródeł tradycyjnych. Rodzaj użytych paliw określa też wielkość zanie-
czyszczeń środowiska powodowanych przez transport. Biała Księga z 2011 roku 
jako priorytetową traktuje kwestię emisji gazów cieplarnianych, zakładając nawet 
wyeliminowanie w dużych ośrodkach miejskich emisji tych gazów w logistyce 
miejskiej do roku 2030.

W wizji transportu w horyzoncie 2020+ zaakceptowano wzrost mobilności. 
Transport powinien umożliwić mobilność oraz zapewnić dobrą dostępności trans-
portową. Wzrost kosztów transportu oznacza kurczenie się rynków zbytu i tym 
samym zmniejszanie się konkurencyjności w wymiarze globalnym. Działania 
UE powinny uwzględniać to ograniczenie – i to w wymiarze kosztów własnych, 
w przeciwnym przypadku pogorszy się nie tylko konkurencyjność samego trans-
portu UE, ale całej gospodarki europejskiej. W dodatku działania takie mogą 
stać się źródłem trudnych do przewidzenia konsekwencji w relacjach globalnych. 
Tak stało się w przypadku rozszerzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych na transport lotniczy od 1.01.2012 (Dyrektywa 
2008/101 10). Dyrektywa ta powinna objąć także linie spoza UE. Tymczasem w tym 

8 White Paper: european transport policy for 2010: time to decide, COM(2001)370.
9 Na marginesie rozważań warto postawić pytanie, czy pojęcie to nie jest rozumiane zbyt szeroko 

i często też mgliście? Poszukiwanie efektywności w szerokim zakresie zdaje się prowadzić do utraty 
z pola widzenia efektywności ekonomicznej, tym bardziej że kluczowe pojęcie kosztów zewnętrznych 
transportu w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania, zwłaszcza w zakresie identyfikacji i pomiaru.

10 Dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. 
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przypadku spotkała się z silnym protestem ze strony USA, Chin i Kanady, a także 
ICAO. Krytycznie odnoszą się do niej też linie z UE, argumentując, że ten system 
wypacza konkurencję globalną w transporcie lotniczym 11.

Biała Księga z 2011 roku nakreśliła dziesięć celów strategicznych dla euro-
pejskiego systemu transportowego. Zostały one pogrupowane w trzech obszarach 
zamierzeń:

 – rozwój i wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych 
z zasadą zrównoważonego rozwoju (w tym rezygnacja do 2050 roku 
z pojazdów o napędzie konwencjonalnym),

 – optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. 
poprzez szersze wykorzystanie energooszczędnych gałęzi transportu 
(dominująca rola kolei i transportu wodnego),

 – wzrost efektywności transportu dzięki systemom informacji i zachętom 
rynkowym (systemy zarządzania /w tym oparte na nawigacji satelitarnej – 
Galileo/, uczynienie dostępu do infrastruktury tzw. dobrem prywatnym).

Tak przedstawione obszary ściśle korespondują z przyjętą wizją transportu 
Unii Europejskiej w perspektywie 2020+. Uwypuklona została kluczowa dla 
EPT kwestia zmiany napędów i uwarunkowanej tym efektywności energetycznej. 
Warto też zwrócić uwagę na działania na rzecz odpłatności za dostęp do infra-
struktury drogowej – drogi mające charakter dobra publicznego w starożytności 
oraz w czasach nowożytnych obecnie stają się dobrem prywatnym, podobnie jak 
w średniowieczu, kiedy to powszechne było stosowanie myta. Nie kwestionując 
zasady „użytkownik płaci”, należy stwierdzić, że praktyka publicznego finansowa-
nia rozwoju i eksploatacji infrastruktury transportowej stała się źródłem wzrostu 
konkurencyjności poszczególnych krajów w związku z wzrostem zasięgu rynków 
zbytu. Odejście od publicznego finansowania infrastruktury transportowej wpływa 
na wzrost kosztów własnych transportu. Jeśli skutki optymalizacji łańcuchów 
dostaw oraz wzrostu efektywności transportu nie zrównoważą tego efektu – koszty 
transportu będą ograniczać ekspansję Europy na rynkach globalnych. Mogą też 
(szybciej) doprowadzić do pogorszenia pozycji konkurencyjnej europejskich 
przedsiębiorstw sektora transportu-spedycji-logistyki (TSL), w szczególności 
operatorów transportu lotniczego.

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu 
przydziałami [uprawnieniami do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (DzU. 2009, L 8, s. 3).

11 C. Buyck, Trading places, „Air Transport World” 2011, nr 5, s. 24–27.
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Osiągnięcie założonych celów ma nastąpić w wyniku podjęcia następujących 
działań strategicznych:

 – budowy jednolitego, europejskiego obszaru transportowego (zwłaszcza 
w transporcie kolejowym i lotniczym),

 – rozwoju innowacji w zakresie technologii i zachowań komunikacyjnych,
 – rozbudowy nowoczesnej infrastruktury transportowej (korytarze transpor-

towe i systemy inteligentnych opłat),
 – aktywności w wymiarze zewnętrznym (rozpowszechnianie koncepcji 

transportu UE).
Tak określona strategia jest bardzo zbliżona do zdefiniowanej w poprzed-

niej Białej Księdze. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie ma tu wiele 
nowego (może poza większym naciskiem na innowacyjność transportu oraz 
zmianę w zakresie napędów prowadzącą do poprawy efektywności energetycznej 
transportu) 12.

Regulacyjne czynniki wzrostu efektywności transportu

Podstawowe czynniki wzrostu efektywności systemu transportowego 
warunkującej wysoką konkurencyjność łańcuchów dostaw można sklasyfikować 
jako zewnętrzne (związane z rynkiem, w tym zwłaszcza z jego regulacją) oraz 
wewnętrzne, leżące po stronie poszczególnych podmiotów działających na rynku 
TSL. Dbałość o efektywność produkcji jest podstawowym zadaniem każdego 
producenta i usługodawcy. Ten wewnętrzny imperatyw ulega osłabieniu w warun-
kach silnych regulacji, które tworzą (często złudne) przeświadczenia kadr zarzą-
dzających i personelu o swoistym zabezpieczeniu ich działalności przez państwo. 
Zagrożeniem trwałej dbałości o efektywność może też być szybka ekspansja ryn-
kowa, gdzie dążenie do wzrostu udziału rynkowego może przesłonić racjonalność 
rachunku ekonomicznego, a ten wymaga stałej oceny efektywności prowadzonej 
działalności gospodarczej. Współcześnie, pomimo wzrostu złożoności prowadzo-
nej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa sektora TSL mają do dyspozycji 
coraz więcej narzędzi pozwalających na analizę efektywności podejmowanych 

12 Np. interwencja w zakresie rozpowszechnienia napędów elektrycznych zaczyna budzić wątpli-
wości – ostatni raport National Petroleum Council, organu doradczego sekretarza ds. energii USA, 
zaleca raczej pozostawienie większej swobody rynkowi w tym zakresie, wskazuje też na liczne 
ograniczenia napędu elektrycznego – zob. advancing Technology for america’s Transportation Future. 
advancing Technology for america’s Transportation Future. electric analysis, NPC, 1.08.2012, http://
www.npc.org/FTF-report-080112/Electric_Analysis-080112.pdf, 13.08.2012.
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procesów wytwórczych. Wykorzystanie tych instrumentów pozwala na stały wzrost 
efektywności łańcuchów dostaw. Inaczej rzecz ma się z czynnikami, które zloka-
lizowane są poza przedsiębiorstwem, związanymi w dużym stopniu z regulacjami 
sektora TSL oraz w jego otoczeniu. W szczególności istotny wpływ na efektyw-
ność łańcuchów dostaw mają regulacje dotyczące liberalizacji i integracji oraz 
innowacyjności transportu.

Od kilku dekad UE promuje liberalizację rynków transportowych, upatrując 
w tym procesie szans na wzrost efektywności, jednak na wielu rynkach efekty 
proponowanej polityki są dalekie od oczekiwań. W szczególności dotyczy to libe-
ralizacji kolei. Europejskie koleje mają kluczowe znaczenie dla działań mających 
na celu zrównoważenie transportu (jako główny substytut transportu drogowego). 
Wzrost efektywności, a szerzej konkurencyjności kolei w Europie, to podstawowy 
warunek konkurencyjności łańcuchów dostaw budowanych zgodnie z paradyg-
matem zrównoważonego rozwoju. Już w Białej Księdze z 2001 roku wyraźnie 
została nakreślona potrzeba liberalizacji kolei. Niezależnie od oceny postępów 
przeprowadzonych zmian można jednak stwierdzić, że na tle efektów liberalizacji 
transportu lotniczego zmiana konkurencyjności transportu kolejowego jest nie-
wielka i nie gwarantuje realizacji polityki zrównoważonego transportu. Transport 
kolejowy musi być (sam z siebie, a nie poprzez hamowanie rozwoju substytu-
cyjnych gałęzi) bardziej konkurencyjny. Przykładem tzw. dobrych praktyk może 
być w tym zakresie sukces liberalizacji kolei w Wielkiej Brytanii, gdzie wyraźnie 
rosną nie tylko przewozy pasażerskie i ładunków, ale też poprawiają się wskaźniki 
jakości usług transportu kolejowego 13. Liberalizacji powinna towarzyszyć trwała 
i przejrzysta polityka transportowa, która wykorzystuje narzędzia interwencji, takie 
jak inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej oraz regulacje zapewniające 
wymagany zakres poziom integracji usług 14.

Integracja transportu następuje samorzutnie w gospodarce, jednak z uwagi 
na złożoność procesów transportowych oraz fakt wykorzystywania publicznej 
infrastruktury różnych gałęzi transportu taka „samointegracja” nie osiąga stopnia 
oczekiwanego przez usługobiorców. Dlatego także integracja transportu wymaga 
interwencji i jest jednym z priorytetów EPT. Trzeba jednak zaznaczyć, że także 

13 Zob. national rail Trends quartely summary 2011–2012 Q4 (January to march), Office of Rail 
Regulation, 1.08.2012, http://www.rail-reg.gov.uk/upload/pdf/quarterly-nrt-report-2011–12-q4.pdf, 
13.08.2012.

14 Przykładem takich działań jest polityka transportowa Wielkiej Brytanii – zob. A. Fularz, geneza 
reform sektora kolejowego w wielkiej brytanii, https://docs.google.com/document/edit?hgd=1&i-
d=1XAmAc_VKOCJnY3YkJLlKeVTtZeh94iE6uEVGBRHS9cs&pli=1, 14.08.2012.
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tu powstają niebezpieczeństwa nieefektywności spowodowanej tym, że integracja 
może hamować lub wręcz cofać liberalizację 15.

Postęp techniczny jest źródłem innowacji w transporcie i logistyce. Transport 
jest obszarem dynamicznego rozwoju technologicznego, któremu towarzyszą też 
innowacje w zakresie organizacji procesów transportowych (a także logistyki). 
Innowacje te są odpowiedzią m.in. na potrzeby zgłaszane na styku transportu z oto-
czeniem – w tym w zakresie ograniczania kongestii, poprawy bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska naturalnego. Dyfuzja innowacji w transporcie jest wzmacniana 
przez konkurencję na rynkach transportowych oraz wymagania w zakresie bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska, a także efektywność i możliwości rozwoju usług 
tworzone przez nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne 16. Innowacje 
w transporcie są głównym czynnikiem długofalowego spadku kosztów. Brak prze-
słanek, aby wątpić w zmianę tej tendencji. Wydaje się też, że prawdopodobieństwo 
stagnacji w tym zakresie (takie okresy były obserwowane nawet na przestrzeni 
stuleci) jest mało realne. Zatem innowacje są i będą kluczowym czynnikiem wzrostu 
efektywności transportu. Tu należy zwrócić uwagę na rolę państwa w kreowaniu 
innowacyjności, która jest źródłem przewagi konkurencyjnej, ale też może nieść 
zagrożenia związane z popełnianymi w tym zakresie błędami. Jednym z przykładów 
takiego zagrożenia może być sygnalizowana wcześniej kwestia rozwoju alterna-
tywnych napędów transportowych – wiele rządów wspiera prace nad napędami 
elektrycznymi, taka jest też polityka prezydenta B. Obamy, jednak pojawiają się 
poważne głosy, że należy więcej miejsca pozostawić tu rynkowi, tak aby nie pro-
wadzić do kreowania rozwiązań trwale nieefektywnych i utrzymywanych jedynie 
dzięki subwencjom państwa.

Zakończenie

Polityka transportowa oddziałuje nie tylko na sam transport, ale szerzej 
poprzez wpływ na konkurencyjność łańcuchów dostaw na całą gospodarkę. 
Dążenie do zrównoważenia transportu realizowane jest poprzez regulacje mające 
na celu zmianę gałęziowego podziału zadań przewozowych oraz zmianę w zakresie 
napędów (głównie w odniesieniu do transportu samochodowego). W UE utrwalone 
jest przekonanie, że taka polityka doprowadzi do oczekiwanych zmian bez szkody 

15 efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej, red. M. Michałowska, UE, Katowice 
2012, s. 59.

16 H. Hernandez, road ahead, „Foresight” 1999, Vol. 1, No 6, s. 583–589.
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dla mobilności oraz konkurencyjności Europy. Trudno jednak nie dostrzec zagro-
żeń regulacji, które mogą powodować wzrost kosztów transportu i uniemożliwić 
osiągnięcie zakładanych celów rozwojowych. Co prawda jednocześnie zakłada się 
wzrost efektywności transportu, jednak konieczne w tym celu rynkowe otwarcie 
transportu, choć obecne w dokumentach, wydaje się realnie dość odległe. W szcze-
gólności dotyczy to transportu kolejowego, którego liberalizacja w segmencie 
przewozów pasażerskich jest słabo zaawansowana, a w dodatku towarzyszą jej 
działania konserwujące monopolistyczne struktury zogniskowane wokół tzw. naro-
dowych przewoźników. Także polityka wsparcia innowacji, zwłaszcza w zakre-
sie napędów alternatywnych wobec napędu spalinowego może być przyczyną 
opóźnienia dyfuzji innowacji podnoszących efektywność. Wydaje się konieczne 
swoiste zrównoważenie samej polityki transportowej i zwrócenie większej uwagi 
na realność i efektywność działań mających na celu zrównoważony transport Unii 
Europejskiej. Do podstawowych czynników wzrostu efektywności transportu, obok 
innowacji, należy zaliczyć liberalizację oraz integrację transportu.
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Streszczenie

Europejska polityka transportowa oparta została na paradygmacie zrównoważonego 
transportu. W szczególności silne jest przekonanie o możliwości utrzymania wzrostu mo-
bilności przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu transportu – głównie poprzez zmiany 
w strukturze podziału zadań przewozowych. Służyć temu mają działania regulacyjne 
prowadzące do zmiany preferencji transportowych. W UE przyjęto, że realizowana po-
lityka transportowa (dotyczy to dwóch kolejnych Białych Ksiąg oraz związanych z nimi 
regulacji prawnych – zarówno unijnych, jak i w poszczególnych krajach członkowskich) 
doprowadzi do oczekiwanych zmian bez szkody dla mobilności oraz konkurencyjności 
Europy. Nie mówi się jednak o tym, że będzie to czynnikiem wzrostu kosztów transportu. 
W szczególności dotyczy to skutków zmiany podziału zadań przewozowych i zakładane-
go wprowadzenia silników elektrycznych w transporcie samochodowym. Możliwe jest 
też wydłużenie czasu łańcuchów dostaw – w wyniku samej zmiany gałęzi transportu lub 
wyboru takiej, gdzie czas przewozu jest dłuższy. Co prawda jednocześnie postuluje się 
nacisk na wzrost efektywności, jednak pełne rynkowe otwarcie transportu wydaje się dość 
odległe. Choć podstawą polityki transportowej UE jest paradygmat zrównoważonego 
transportu, to – paradoksalnie – polityka ta wydaje się źle zrównoważona wewnętrznie. 
Silnej pozycji działań na rzecz równoważenia transportu nie towarzyszą równie mocno 
artykułowane kwestie wzrostu jego efektywności. Spowodowany tym wzrost kosztów 
transportu wzmacniany dodatkowo wzrostem cen paliw i energii będzie czynnikiem po-
gorszenia pozycji Europy w globalnych łańcuchach dostaw, co bezpośrednio wpłynie na 
konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej. Konieczny jest zatem wzrost efektywności 
transportu w Europie – poprzez wspieranie innowacyjności, integrację oraz rozwój sto-
sunków rynkowych w transporcie, zwłaszcza w gałęziach, które mają kluczowe znaczenie  
w strategii zrównoważonego transportu.
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euRopeAN tRANSpoRt polIcy INflueNce oN the tRANSpoRt 
effIcIeNcy

Summary

European transport policy is based on the paradigm of sustainable transport. It is 
believed that it could increase mobility while reducing the growth of transport – mainly 
through the changes in the modal split. It is to be done through the regulatory actions lead-
ing to the changes in transport preferences. In the EU, it was assumed that transport policy 
implemented (this applies to two subsequent White Papers and related regulations – both 
in the EU and in the individual member states) will lead to the desired changes without 
causing damage to the mobility and the competitiveness of Europe. However, it has not 
said that it will be a factor of the increased transport costs. In particular, it refers to the 
effects of changes in the modal split and the assumed implementation of the electric drive 
in a vehicle . It is possible such implementations may also lead to the extended time of 
supply chains – as a result of the changing modes of transport, or choosing the one where 
the journey time is longer. Although postulated to increase the efficiency of transport, 
however, transport policy does not take any intense action in this direction. The basis of 
EU transport policy is the paradigm of sustainable transport, but, paradoxically, this policy 
is internally badly balanced. Strong position for sustainable transport is not accompanied 
by as much highlighted problems of transport efficiencies. It is probable that the increase 
of transport costs (strengthened additionally with the increase of fuel and energy prices) 
will be the decline factor of Europe’s position in global supply chains, which will directly 
influence the competitiveness of the EU economy. Is necessary to increase the efficiency 
of transport in Europe – through supporting innovation, integration and development 
of market relations in transport, especially in the modes of transport that are crucial to 
a sustainable transport policy.

Translated by robert Tomanek





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZcZEcIŃSKIEgO
NR 741     PROblEmY TRANSPORTU I lOgISTYKI NR 18     2012

zDeněk Tomeš
Masaryk University
tomes@econ.muni.cz

lIbERAlIZATION ANd REgUlATION  
IN cENTRAl EUROPEAN RAIlWAY mARKETS

Introduction

Railway as an industry is significantly influenced by its own past. Today’s 
European railway network is determined by economic and political links of the 
19th century. Many of them have survived until now, but others have undergone 
dramatic changes. Railways are further characterized by a high share of fixed costs 
and together with their historically determined network; the competitive position 
of contemporary railways is very weak. The structural changes in transport have 
been reflected in financial results of railway undertakings. Railways were very 
efficient and profitable in the 19th and early 20th centuries but step by step they 
got into bigger and bigger financial problems. The main reason of difficulties 
has been the growth of road traffic that limited the ability of railways to generate 
profits and participate in the growing transport market, from which road transport 
began to take larger and larger shares. The limited ability to generate revenues 
was accompanied by the inability to cut costs. It was partly due to the network 
character of railway business and due to the effort to maintain economies of scale. 
However, rigidity and lack of flexibility in railway companies prevailed and as 
time went by, the dynamic companies turned into rigid, bureaucratic giants, which 
were not able to respond to the dynamically changing world. Different dynamics in 
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the development of revenues and costs resulted in the slump in profits of railway 
companies that turned into losses during the 20th century. As a result the state 
usually stepped in because the railways constitute a strategic sector. The support 
has been usually provided in a form of subsidies to cover losses and the state some-
times acquired ownership of railways in exchange. Some countries nationalized 
railways outright. Simultaneously, a process of concentration took place, caused 
by diminishing rate of profit.

As a consequence of these processes the railways in post-war Europe emerged 
as state owned monopolist firms. A drop in market shares of railways was acceler-
ated when they were in state ownership. In the last quarter of the 20th century 
dissatisfaction with the performance of railway companies grew. The quality of 
provided services was low and railway companies required higher and higher 
subsidies from the public sources. Both the public and politicians called for reforms 
in the railway sector in order to reverse this unsatisfactory trend. Worldwide, two 
basic approaches to railway reforms have crystallized. The first approach included 
the so-called vertical unbundling, in which railway infrastructure and service 
provision was separated. This strategy was inspired by other network industries 
and it has been applied within the EU and Australia. The second reform option 
has been keeping railways vertically integrated and to separate them horizontally 
and/or privatization as has been realized in some countries of Latin and North 
America 1.

European railway reform

European railway reform was based on the vertical unbundling of infrastruc-
ture from operations. The idea is that railway infrastructure is the case of natural 
monopoly, however, railway services can be provided on competitive basis. The 
application of this reform strategy brings about a number of specific problems 
in the complex world of railways. The main advantage of this reform strategy 
is shaking rigid organizational structures of national railway incumbents and 
forcing them to more efficient behaviour. However, this result could also have 
been achieved by other reform strategies. There is no universal European model 
of vertical separation application, because some countries, such as Sweden and 

1 IBM (2011, 2007, 2004): Rail Liberalization Index. Market Opening: comparison of the rail 
markets of the Member States of the European Union, Switzerland and Norway. IBM Global 
Business Services.
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the UK opted for complete vertical separation of infrastructure and services into 
separate organizations but other countries (such as Austria and Germany) opted 
to keep infrastructure and services in one holding and to guarantee only separa-
tion of accounts and non-discriminatory access on the infrastructure. Another 
aspect of European railway reform is the organization of regulation body, when 
the majority of Western European countries opted for an independent regulator. 
The situation in Central and Eastern Europe is however different as it is seen in 
the following table.

Table 1

Competition models in Central Eastern Europe

REGULATORY BODY

INFRASTRUCTURE
MANAGER

In the ministry In the railway 
authority

Special 
regulatory 

body
Separation 

model romania bulgaria
Slovakia

Hybrid
Model czech rep.

Integration 
model

Slovenia
lithuania
estonia

Poland
hungary

latvia

Source: IBM (2011, 2007, 2004): Rail Liberalization Index. Market Opening: comparison 
of the rail markets of the Member States of the European Union, Switzerland and 
Norway. IBM Global Business Services.

European railways are characterized by significant share of passenger traf-
fic, which in comparison with freight traffic is usually unprofitable and therefore 
have to be subsidized from public sources. The other factors that contribute to 
a political sensitivity of railway issues is strong position of labour unions and 
the position of the railway as a major employer. These factors enable European 
railway undertakings to exert pressure on governments to negotiate higher public 
funds. Therefore the share of passenger traffic in national railway system is an 
important determinant of financial situation. Some European countries are also 
protecting their national incumbent on the passenger rail market and therefore 
competition intensity in passenger traffic is usually lower than in freight traffic 
(with the exception of the UK).
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Graph 1. Railway modal share in freight and passenger transport in the EU. Year 2009.

Source: Eurostat.

From the graph it is possible to see that railways in Baltic countries are specific 
even in the pan-European comparison. The rail passenger traffic is marginalized 
there and rail freight traffic is profiting enormously from the Russian transit from 
hinterland to Baltic ports. The other Central European countries have average 
values of modal shares in both passenger and freight traffic. The only exception 
is Hungary that stands out with its historically high share of rail passenger traffic. 
The second important parameter of national railway systems is liberalization of 
their national markets and intensity of competition on them. To assess its results 
it is possible to use results of Rail Liberalization Index 2. This study presents 
results of measuring the degree of market opening (LIB index) and the intensity 
of competition (COM index). The results of both indices for CEE countries can 
be seen in table 2.

There is rather peculiar situation of Balkan railways, where the position of 
the incumbent operator is rather critical Both Bulgarian and Romanian railway 
undertakings were enormously weakened by the transformation recession. Their 
governments have been providing insufficient compensation for public service 
obligations. As a result, the railway undertakings are running huge debts and new 

2 Ch. Nash, european rail reform and Passenger Services – the next steps. research in Trans-
portation economics 29/2010, pp. 204–211.
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competition is attacking the most attractive niche markets. The Central European 
railways consists of railways with a high density railway network such as the 
Czech Republic, Slovak Republic and Hungary and at the opposite end with Poland, 
which reduced the length of network and features high intensity of competition in 
rail freight. It is Poland that has reduced its railway network, has a large domestic 
market, favourable conditions for east-west transit and competition is well devel-
oping and yet, paradoxically, Poland has experienced the steepest fall in freight 
transport of all Central European markets.

Table 2

LIB and COM index in CEE countries

LIB index COM index

2004 2007 2011 2004 2007 2011

Bulgaria 652 718 241 421

Czech R. 549 738 738 215 279 422

Estonia 257 691 729 245 704 629

Hungary 366 637 658 125 275 522

Latvia 516 650 587 225 313 411

Lithuania 222 684 592 165 184 120

Poland 549 739 737 175 490 518

Romania 722 726 440 487

Slovak R. 458 700 738 260 381 381

Slovenia 326 665 672 120 153 337

Source: IBM (2011, 2007, 2004): Rail Liberalization Index. Market Opening: comparison 
of the rail markets of the Member States of the European Union, Switzerland and 
Norway. IBM Global Business Services.
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Table 3

Modal share development of rail freight and passenger transport in the EU countries, 
1990–2009

FREIGHT PASSENGER
1990 1991 1995 2000 2005 2008 2009 1990 1995 2000 2005 2008

Se 41,9 42,6 38 36,1 35,8 35,3 37,5 6,5 6,7 7,6 7,7 9,3
UK 9,9 7,6 9,8 12,1 13,4 13,2 4,4 5,3 5,8 6,8
DE 24,6 18,9 19,2 20,3 22,2 20,9 7,4 7,7 7,5 8,6
FR 22,9 20,7 20,6 16 15,9 9,3 7,5 8,6 9,1 10,1
eS 10,7 9,7 7,2 4,8 4,1 3,4 6,9 5,0 5,0 5,1 5,5

AT 44,9 45 31,6 30,6 32,8 37,4 36,4 10,8 12,0 9,8 9,8 11,1
iT 12,9 11,7 11 9,7 11,7 9,0 6,9 5,9 5,4 6,0 5,7
Be 16,4 12,9 11,6 13,4 12,8 15,1 6,1 5,8 6,1 6,3 7,2
NL 3,2 2,9 3,7 4,4 5,4 4,9 8,5 9,4 8,9 9,7
FI 23,8 23,6 27,5 24 23,3 26,5 24,1 5,3 5,2 5,1 4,8 5,4

DK 9 9,2 8,2 7,9 7,8 8,7 9,2 5,9 8,1 8,6 9,3 9,4
ie 10,3 10,5 9,9 3,8 1,7 0,6 0,6 5,3 3,4 3,0 3,4 3,4
EL 4,2 2,3 2,5 2,7 2,2 2,9 2,4 2,2 1,7 1,3
LU 16,5 16,7 8,9 7,9 4,1 2,5 2,3 4,1 5,2 5,1 3,6 4,3
PT 8,2 9,7 7,5 5,4 6,1 5,7 10,0 7,1 4,4 3,8 4,1

PL 66,5 61,9 56,7 42,2 30,8 24,0 19,4 30,6 15,5 11,7 7,3 6,2
cz 41,6 31,9 25,5 23,3 22,1 … 10,8 8,3 7,3 7,1
SK 32,8 41,7 29,5 23,4 19,6 12,6 8,1 6,1 6,5
HU 35,6 28,8 25 20,6 14,7 11,9 12,9 13,1 12,3
Si 46,7 42,7 35,1 28,1 22,7 17,8 16,0 9,1 2,8 2,9 2,9 2,9

RO 61,1 58,9 51,4 49,1 21,7 19,0 19,4 26,5 16,5 9,6 7,6
BG 45,2 25,4 20,5 11,9 20,3 11,4 7,7 4,9 4,1
LT 72 71,2 58,2 53,4 43,9 41,9 40,1 7,5 1,1 1,0
LV 77 84,2 73,5 70,2 61,3 69,8 5,3
ee 71,3 62,7 64,6 44,7 52,7 7,1 1,9 2,1

Source: Eurostat.
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A surprising conclusion can be reached from the development of railway’s 
modal shares in the old and new EU member countries. What are the principal 
causes of different development in East and West European countries? The first 
factor is the transition of Eastern European centrally planned economies after 
the year 1989. After World War II rail traffic in Western Europe struggled with 
the long-term decrease of market shares in favour of road transport. The process 
was continual in the West and enabled railway companies to adapt gradually to 
the lower demand using rationalisation of the network as well as staff downsiz-
ing. West European governments have been also subsidising railways generously 
because of ecological and political reasons 3. Thus the railways in Western Europe 
enjoyed relatively stable financial position when European liberalization reforms 
started and so they could use the advantage of dominant position on the domes-
tic market. Therefore entry of new competitors into liberalized West European 
markets led to a growth in freight traffic outputs, as domestic incumbents were 
made to respond with greater flexibility to market challenges 4. By contrast, the 
situation in Eastern Europe was completely different. Following the year 1989 
railways suffered a big slump as structural changes led to a much lower demand 
for transport of large volumes of bulk commodities, where rail freight traffic has 
the main competitive advantage. In the beginning of 90’s freight traffic volumes 
slumped by 50–70%, which caused these railways several problems. Firstly, 
economies of density were endangered because rail transport is characterized by 
its high fixed costs and a low share of marginal costs. The drop in demand drasti-
cally decreased traffic frequency in the formerly very much used rail networks. 
In order to keep financial balance, costs had to be cut substantially. With the 
exception of Poland, no other country substantially reduced the rail network. All 
countries reduced the numbers of their rail staff but the reduction did not match 
the level of the drop in demand.

As a consequence, financial situation of railways rapidly deteriorated across all 
the East European countries during the 1990’s. At the time of the former centrally 

3 Nash Ch., Passenger railway reform in the last 20 years – european experience reconside-
red,  Research in Transportation Economics 22/2008, pp. 61–70; R. Pittman, O. Diaconu, E. Sip,  
A. Tomova, J. Wronka,  competition in freight railways: “above the rail” operators in central europe 
and russia, „Journal of Competition Law and Economics” 2007, 3(4), 673–687.

4 J. Drew, The benefits for rail Freight customers of Vertical Separation and open access, 
„Transport Reviews”, Vol. 29, No 2/2009, pp. 223–237; J. Drew,  C.A. Nash, Vertical separation of 
railway infrastructure – does it always make sense?, Institute for Transport Studies, University of 
Leeds, Working Paper 594, 2011; eu Transport in Figures 2011, Statistical Pocketbooks, European 
Union 2011.
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planned economy: the revenues from the relatively profitable freight traffic were 
used to finance the relatively loss-making passenger traffic. However traffic decline 
in the 1990’s revealed the limits of such funding. The East European governments 
continue to require their incumbents to further operate loss-making passenger traffic 
lines without sufficient compensation. As a consequence, rail freight transport ran 
into difficulties because profits could not be used for appropriate investment or 
for competitive price reduction in order to win greater market shares. As a conse-
quence, the East European railways began to struggle against their ever-worsening 
cash flow and more and more frequently they had to call for public subsidies 5. 
Therefore, the railway market liberalization seemed to be a good idea to generally 
pro-reform East European governments. It was seen as an attractive possibility 
how to tackle the problems of the national incumbents. The competitive pressure 
was expected to make these incumbents behave more cost-effectively and solve 
the never-ending calls for public subsidies. This idea, however, posed a problem: 
unlike in the West European countries, reforms in Eastern Europe applied a differ-
ent method. In West European countries the primary goal was to achieve a higher 
market share for railways. For this purpose, new competitors as well as higher 
government subsidies were needed. The East European countries were willing to 
introduce competition and in many cases freight traffic was forced to continue 
cross-subsidizing passenger traffic. As a consequence, freight traffic was in a very 
vulnerable position in comparison with the newly established competition that did 
not have to face such obligations 6.

Another important point should be made between the European countries with 
a small or large domestic market. The countries with sufficiently large markets 
seem to develop competition in providing railway services. On the other hand, 
some smaller EU countries can be too small to develop genuine railway competi-
tion. Despite all liberalization efforts, individual national railways remain strictly 
separated and they keep their national character especially in freight transport, 
which makes it difficult to enforce competition. The national character of European 
railways efficiently parcels out European market.

5 P. Amos, reform, commercialization and Private Sector Participation in railways in eastern 
europe and central asia. Transport papers. international bank for reconstruction and Development, 
The World Bank.

6 L. Thomson, railways in eastern europe. working Paper, The World Bank.
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Graph 2.  Country area and the intensity of competition

Source: Area: mil km2 – [4]; COM Index – Source: IBM (2011, 2007, 2004): Rail Libe-
ralization Index. Market Opening: comparison of the rail markets of the Member 
States of the European Union, Switzerland and Norway. IBM Global Business 
Services.

conclusions

European reforms were applied to revitalise Central European railways. These 
were based on a vertical separation of the infrastructure from the operation and 
on allowing third-party access. As a result of liberalisation, the competition in 
railway freight transport is fiercer in new member countries than in the old member 
countries. On top of this, those new member countries with the most developed 
competition are experiencing the largest drop in their railways’ market shares. Some 
countries indicate that competition development is supported not so much by the 
implementation of reform strategies but rather by the weakness of the incumbent 
who typically has chronic problems with liquidity and indebtedness while the newly 
arising competitors strip them of the most lucrative parts of the market. Countries 
have mixed and ambiguous experience with vertical unbundling. On the one hand 
it shaken railways monopoly and competition was strongly pushed, especially in 
freight transport. On the other side it did not stop the ongoing decrease in market 
share and numerous countries are experiencing a pronounced financial weakening 
of their incumbents.
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Summary

European reforms were applied to revitalise Central European railways. These were 
based on a vertical separation of the infrastructure from the operation and on allowing 
third-party access. Central European countries were originally behind in application of the 
regulations. Approaching EU accession, however, made them apply these very rigorously. 
As a result of liberalisation, the competition in railway freight transport is fiercer in new 
member countries than in the old member countries. On top of this, those new member 
countries with the most developed competition are experiencing the largest drop in their 
railways’ market shares. Some countries indicate that competition development is supported 
not so much by the implementation of reform strategies but rather by the weakness of the 
incumbent who typically has chronic problems with liquidity and indebtedness while the 
newly arising competitors strip them of the most lucrative parts of the market. The drop 
in the railways’ modal shares is further deepened by the setup of the infrastructure fees. 
These are very high, especially for freight transport, in order to support the passenger 
transport. This approach, however, deforms the market and further weakens railway freight 
transport competitiveness.

Countries have mixed and ambiguous experience with vertical unbundling. On the 
one hand it shaken railways monopoly and competition was strongly pushed, especially 
in freight transport. On the other side it did not stop the ongoing decrease in market 
share and numerous countries are experiencing a pronounced financial weakening of 
their incumbents. The Central European incumbents were drastically weakened by the 
transformation and by long-term government underfunding. The liberalisation of the rail 
market represents further pressure. Even though the competition is bringing positive effects, 
especially in better customer service and reduced tariffs, the risks of such development 
must not be neglected. Railway companies are weakened to such an extent that some 
present an acute risk of a financial collapse. The current global crisis has contributed as 
well. New competitors are interested only in the most lucrative parts of the rail business 
and the weakened rail companies are losing many market segments. On the other hand, the 
national railway operators represent a strong political and labour union force and compel 
the payment of numerous subsidies to keep the companies in business. In some countries, 
the result of this development can then be seen in the form of dynamic competition in the 
most lucrative market segments, an overall decrease in the railways’ market share and the 
growth of public subsidies not for prospective restructuring projects, but rather to fund 
the incumbent’s mere survival.

Translated by zdeněk Tomeš
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POlSKI TRANSPORT W śWIETlE ZAłOżEŃ  
bIAłEJ KSIĘgI UE Z 2011

Wstęp

Niepowodzenie dotychczasowej europejskiej polityki transportowej w zrów-
noważonym rozwoju transportu i zagrożenia związane z dalszą dominacją trans-
portu samochodowego na rynku transportowym, takie jak:

 – kongestia i związane z nią ograniczone możliwości zaspokojenia rosnących 
potrzeb przewozowych,

 – rosnący degradacyjny wpływ transportu na środowisko,
 – wysokie koszty transportu i koszty zewnętrzne,
są przyczyną ciągłego poszukiwania bardziej skutecznych sposobów zrów-

noważonego rozwoju transportu, który odpowiadałby współczesnym aspiracjom 
i standardom, a jednocześnie nie odbierał szans przyszłym pokoleniom.

Celem artykułu jest analiza polskiego transportu w świetle założeń Białej 
Księgi z 2011:

 – ocena jego stanu na tle współczesnych problemów transportu UE oraz
 – analiza zgodności przyjętych głównych kierunków rozwoju transportu 

w Polsce z kierunkami rozwoju europejskiego transportu, przedstawionymi 
w Białej Księdze 2011.
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Europejska polityka transportowa

W dokumencie „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru trans-
portu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu 
transportu” stwierdzono, że w sektorze transportu niezbędne jest do 2050 r. ogra-
niczenie emisji CO2 o co najmniej 60% w porównaniu z 1990 r. Osiągnięciu tego 
celu, jak wynika z tego dokumentu, służyć ma 10 zadań, ujętych w trzech grupach 
(tabela 1):

 – grupa pierwsza obejmuje działania zmierzające do poprawy struktury 
zużywanych w transporcie paliw i systemów napędowych,

 – grupa druga zmierza do lepszego wykorzystania przyjaznych dla środo-
wiska gałęzi i technologii przewozu,

 – grupa trzecia przewiduje wykorzystanie Inteligentnych Systemów 
Transportowych dla zwiększania efektywności transportu i jego 
bezpieczeństwa.

Głównym celem europejskiej polityki transportowej jest stworzenie systemu 
transportowego umożliwiającego postęp gospodarczy w Europie, wzmacniającego 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, zwiększającego dostępność i zaspo-
kajającego potrzeby w zakresie mobilności przy oszczędnym gospodarowaniu 
zasobami.

Oznacza to, że transport musi być mniej energochłonny, bardziej ekolo-
giczny, bezpieczny, a infrastruktura transportu powinna być nowoczesna i lepiej 
wykorzystana.

Cele i kierunki zmian w transporcie dotyczą wszystkich krajów UE, jednak 
w zależności od aktualnego stanu transportu dystans, jaki mają poszczególne kraje 
do pokonania, aby osiągnąć założone cele, jest różny.

Różnice dotyczą między innymi:
 – stopnia zaspokojenia potrzeby mobilności i dostępności (wynikającego 

ze stanu transportu),
 – struktury gałęziowej, w tym zwłaszcza udziału w obsłudze potrzeb prze-

wozowych gałęzi i technologii przyjaznych dla środowiska,
 – stanu infrastruktury transportu, jako podstawy rozwoju społeczno-gospo- 

darczego,
 – bezpieczeństwa w transporcie.
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Tabela 1

Działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 60%

I.  Rozwój i wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju:

1.

Do 2030 r. zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym 
w transporcie miejskim, zapewnienie do 2030 r. logistyki miejskiej wolnej od emisji CO2 
w centrach głównych miast;
do 2050 r. eliminacja tych samochodów z miast.

2.

Do 2050 r. osiągnięcie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemisyjnego w transporcie 
lotniczym;
do 2050 r. ograniczenie do 40% emisji z paliw płynnych w transporcie morskim (w miarę 
możliwości do 50%).

II.  Optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe 
wykorzystanie bardziej energooszczędnych gałęzi transportu

3.
Do 2030 r. przeniesienie 30% przewozów ładunków na odległość większą niż 300 km 
z transportu samochodowego na inne gałęzie i rodzaje, takie jak transport kolejowy i wodny, 
a do 2050 r. – 50% ; w tym celu niezbędne są inwestycje infrastrukturalne.

4.

Ukończenie do 2050 r. budowy kolei dużych prędkości, trzykrotny wzrost długości istniejącej 
sieci kolei dużych prędkości do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich 
państwach członkowskich UE – do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie 
odległości powinna odbywać się transportem kolejowym.

5. Stworzenie do 2030 r. unijnej bazowej sieci transportowej TEN-T, a do 2050 r. osiągnięcie 
wysokiej jakości i przepustowości sieci oraz zapewnienie usług informacyjnych.

6

Zapewnienie do 2050 r. dostępu do wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej siecią 
kolejową, najlepiej dużych prędkości;
zapewnienie połączeń wszystkich najważniejszych portów morskich z zapleczem transportem 
kolejowym i w miarę możliwości transportem wodnym śródlądowym.

III. Wzrost efektywności transportu i wykorzystania infrastruktury dzięki systemom informacji 
i instrumentom rynkowym

7.

Wprowadzenie w Europie do 2020 r. systemu zarządzania ruchem lotniczym (SERAR) 
oraz zakończenie prac nad Wspólnym Europejskim Obszarem Lotniczym, wdrożenie 
odpowiednich systemów zarządzania ruchem w transporcie lądowym i wodnym (ERTEMS, 
ITS, SSN i LRIT, RIS)*, wprowadzenie do eksploatacji europejskiego systemu nawigacji 
satelitarnej (Galileo).

8 Ustanowienie do 2020 r. dla europejskiego transportu multimodalnego zasad systemu 
informacji, zarządzania i opłat.

9.
Osiągnięcie do 2050 r. niemal zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowm, 
zmniejszenie do 2020 r. liczby ofiar wypadków drogowych o 50%, dążenie do zapewnienia UE 
pozycji światowego lidera w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu.

10.
Przejście na pełne stosowanie zasad: „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci” oraz 
zaangażowanie sektora prywatnego w celu eliminacji utrudnień, szkodliwych dotacji, 
generowania przychodów i zapewnienia finansowania przyszłych inwestycji w transporcie.

Źródło: opracowanie własne na podst.: white Paper. roadmap to a Single european 
Transport area – Towards a competitive and resource efficient transport system. 
Brussels, 28.3.2011COM(2011) 144 final.
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Zapewnienie mobilności

Współczesny transport pasażerski nie spełnia oczekiwań społeczeństwa i jest 
na dodatek przyczyną licznych strat związanych z degradacją środowiska. Duże 
odległości portów lotniczych od miast ograniczają dostępność tej gałęzi i poważ-
nie redukują jej podstawową zaletę, jaką jest krótki czas transportu. Nadmierne 
rozdrobnienie zarządzania ruchem powietrznym prowadzi do opóźnień lotów, 
strat paliwa i pogarsza konkurencyjność europejskich linii lotniczych. Kongestia 
na drogach, hałas i duże zanieczyszczenie środowiska w rejonie dróg powodują, 
że oczekiwania pasażerów odnośnie do szybkości transportu i komfortu podróżo-
wania często nie są spełniane. W zależności od odległości przewozu oraz rodzaju 
przejazdu (np. służbowy, czy w celach turystycznych) inne rozwiązania mogą 
spełniać oczekiwania podróżnych.

Jednocześnie rośnie gwałtownie popyt na transport w wyniku między innymi:
 – wzrostu stopy życiowej społeczeństwa i związanej z tym skłonności do 

podróżowania,
 – rozwoju turystyki,
 – likwidacji ograniczeń w ruchu ludności,
 – rozbudowy osiedli mieszkaniowych na obrzeżach dużych aglomeracji.

Wzrost gospodarczy niemal automatycznie generuje większą skłonność do 
mobilności, mieszkańców (w krajach UE ruchliwość ta w latach 1970–1990 
wzrastała średnio o 3,3% rocznie, co oznacza podwojenie w tym czasie pracy 
przewozowej wszystkich gałęzi transportu). Ponadto rozszerzenie UE powoduje 
eksplozję ruchu w nowych państwach członkowskich, zwłaszcza w rejonach przy-
granicznych, jednak możliwość jej realizacji, zgodnie z oczekiwanymi standardami, 
jest uzależniona od wielu czynniików – infrastruktury transportu, struktury gałęzio-
wej systemów transportowych, technologii przewozu, dostępności transportowej, 
jakości usług transportowych itp. Zakłócenia w rozwoju transportu spowodować 
mogą, że potrzeby w zakresie mobilności nie są realizowane. Porównanie tenden-
cji zmian w przewozach pasażerskich transportem kolejowym w 27 krajach UE,  
15 krajach UE i w Polsce (rys.1) wykazuje nie tylko znaczne różnice w tym zakresie, 
ale wręcz przeciwne tendencje zmian: w krajach UE przewozy te dynamicznie 
rosną, w Polsce zmniejszają się.

Spadek wielkości przewozów pasażerskich w Polsce notowany zarówno 
w transporcie samochodowym, jak i kolejowym jest przede wszystkim skutkiem 
złego stanu infrastruktury tych gałęzi transportu i prowadzonej w sposób dolegliwy 
dla pasażerów jej modernizacji. Zły stan infrastruktury powoduje ograniczenia 



Polski transport w świetle założeń białej księgi ue z 2011 283

dopuszczalnej prędkości jazdy, zaś modernizacja wiąże się niejednokronie dodat-
kowo z koniecznością wyboru dłuższej drogi, przestojami, mniejszą częstotliwością 
połączeń w transporcie kolejowym. W efekcie czas jazdy wydłuża się nieraz 
kilkukrotnie w stosunku do czasu na analogicznym odcinku, lecz z nowoczesną 
infrastrukturą. Jedynie w transporcie lotniczym, pomimo okresowych wahań, 
można zauważyć wyraźną tendencję rosnącą przewozów.

Rys. 1. Zmiany przewozów pasażerskich transportem kolejowym w latach 1990–2010  
w UE i w Polsce (w mln pasażerokm)

Źródło: opracownie własne na podst.: eu transport in figures 2012, Luxembourg 2012.

Rys. 2. Zmiany wielkości przewozów pasażerskich transportem zbiorowym w Polsce  
(w mln pasażerokm)

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.
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Tak więc jedno z podstawowych założeń Białej Księgi 2011, czyli wspiera-
nie mobilności, obecnie w Polsce nie jest realizowane, potrzeba mobilności jest 
bowiem silnie ograniczana stanem transportu pasażerskiego.

Struktura gałęziowa systemu transportowego

Struktura gałęziowa przewozów w Polsce z punktu widzenia zrównoważo-
nego rozwoju również pozostawia wiele do życzenia. W Polsce gałęzią dominującą 
w przewozach ładunków jest transport samochodowy, który realizuje ponad 70% 
pracy przewozowej (w 27 krajach UE – 45,8%). Co prawda udział transportu 
kolejowego w obsłudze potrzeb przewozowych jest w Polsce wyższy niż w UE, 
jednak udział żeglugi morskiej i śródlądowej, gałęzi najbardziej przyjaznych dla 
środowiska, jest niewielki (łącznie 6,23% wobec ponad 40% w UE) – rys.3.

Rys. 3. Zmiany wielkości przewozów pasażerskich transportem zbiorowym w Polsce  
w mln pasażerokm

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.

W tych warunkach przeniesienie do 2030 r. 30% drogowego transportu 
towarów na odległościach większych niż 300 km na inne gałęzie transportu (np. 
kolejowy lub wodny śródlądowy) a do 2050 r. 50% tego typu przewozów będzie 
bardzo problematyczne (tabela 1, cel 3).

W przewozach ładunków szansą na pogodzenie sprzecznych tendencji między 
popytem na przewozy ciążącym do transportu samochodowego a dążeniem do 
zrównoważonego rozwoju transportu są przewozy kombinowane. Są one szansą na 
zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych, w tym dostaw dom–dom i bar-
dziej przyjaznej dla środowiska struktury gałęziowej systemów transportowych.

Jak wynika bowiem z badań, przeniesienie 1000 tkm z transportu samocho-
dowego na kolej pozwala na zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu o 11,8 
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EUR, na drogi wodne śródlądowe – 19 EUR, a morskie – 20 EUR, co oznacza, że 
oszczędności na kosztach zewnętrznych w wysokości 1 EUR daje przeniesienie na:

 – kolej – 85 tkm,
 – żeglugę śródlądową – 52 tkm,
 – żeglugę morską – 50 tkm 1.

Niestety przewozy kombinowane są w Polsce kilkukrotne mniejsze niż w tran-
zytowych krajach UE.

Proekologiczne kierunki rozwoju transportu pasażerskiego to przede wszyst-
kim wspieranie rozwoju gałęzi i technologii przyjaznych dla środowiska mające 
na celu ograniczenie problemów związanych z motoryzacją indywidualną poprzez:

 – budowę kolei dużych szybkości,
 – współpracę różnych gałęzi transportu, ograniczających rolę transportu 

samochodowego,
 – zwiększenie roli transportu publicznego w regionie i w miastach,
 – modernizację wszystkich gałęzi transportu (w tym zwłaszcza zmniejszenie 

energochłonności, emisji zanieczyszczeń, hałasu).
Najistotniejszą zmianą w transporcie pasażerskim, która zainicjowała zmiany 

w strukturze gałęziowej przewozów pasażerskich na duże odległości, jest wpro-
wadzenie do eksploatacji pociągów dużej prędkości, które mają być podstawo-
wym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, wynikających ze wzrastającej 
ruchliwości. Kolej dużych prędkości oferuje dużą zdolność przewozową, znaczne 
skrócenie czasu przejazdu, pewność, wygodę podróży, charakteryzuje się jedno-
cześnie małą energochłonnością i terenochłonnością oraz relatywnie niewielką 
szkodliwością dla środowiska.

W transporcie pasażerskim na mniejsze odległości niezbędne jest ograniczenie 
ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej oraz bardziej 
przyjaznych dla środowiska form transportu, a także rozwój nowych, przyjaznych 
dla środowiska systemów napędowych.

Taka polityka w miastach pozwoli nie tylko na znaczne zmniejszenie zużycia 
energii i tym samym emisji zanieczyszczeń, ale jest również wręcz niezbędna ze 
względu na ograniczenia terytorialne. Na jednego pasażera samochodu przypada 
bowiem 10-krotnie większa powierzchnia niż na pasażera autobusu i 20-krotnie 
większa niż na pasażera tramwaju. Do przewiezienia 33 000 pasażerów koleją 

1 Proposal for a regulation of the european Parliament and of the council on the granting of 
community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport 
system. COM (2002)54 final, Brussels 2002.
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wystarczy pas terenu szerokości 5 m, zaś samochodem – droga o 16 pasach i 55 m 
szerokości 2. Tramwaj może przewieźć tyle samo pasażerów co 200 samochodów 
osobowych, zaś – zużywając tyle samo energii co samochód – tramwaj pokonuje 
odległość dziesięciokrotnie większą.

Budowa 1 km drogi miejskiej o zdolności przepustowej 5600 os/h kosztuje 
8 mln franków. Budowa 1 km linii tramwajowej jest co prawda droższa (kosztuje 
10 mln franków), ale jej zdolność przepustowa jest dwukrotnie większa 3.

Środki zbiorowej komunikacji miejskiej charakteryzują się znacznie wyż-
szymi niż motoryzacja indywidualna wskaźnikami bezpieczeństwa. Realizacja 
pracy przewozowej 1 mld pasażerokm samochodem osobowym pociąga za sobą 
ponadtrzykrotnie więcej ofiar niż przewozy autobusowe i prawie 20-krotnie więcej 
niż kolejowe 4.

Wzrost udziału komunikacji publicznej w przewozach pasażerskich wymaga 
jednak licznych zdecydowanych przedsięwzięć mających na celu wzrost jej atrak-
cyjności i dostępności.

W Polsce struktura gałęziowa przewozów pasażerskich z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju jest równie niekorzystna jak w przewozach ładun-
ków (rys. 4). Dominacja samochodów osobowych (87%) w obsłudze przewozów 
pasażerskich, drastycznie niski udział transportu kolejowego (5,2%) i niski udział 
komunikacji zbiorowej powodują przy niedostatkach infrastruktury drogowej duże 
nasilenie problemu kongestii i zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. W Polsce 
nie ma kolei dużych prędkości i, jak na razie, niewielkie są szanse na realizację 
przedstawionego w Białej Księdze celu, jakim jest ukończenie budowy szybkiej 
kolei do 2050 r. (tabela 1, cel 4).

Konsekwencją tej struktury gałęziowej systemów transportowych jest 
gałęziowa struktura zużycia paliw w transporcie. Aż 94% paliwa zużywanego 
w transporcie przypada na transport samochodowy, 13% więcej niż w 27 krajach 
UE (rys. 5).

2 R. Stawrowski, ze świata, „Przegląd Komunikacyjny” 1992, nr 2.
3 Ibidem.
4 E. Menes, Relacje rozwojowe między komunikacją indywidualną a komunikacją publiczną. 

„Przegląd Komunikacyjny” 1993, nr 12.
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Rys. 4. Struktura gałęziowa przewozów pasażerskich w 27 krajach UE i w Polsce (% pkm)

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.

Rys. 5. Struktura gałęziowa zużycia paliwa w transporcie w 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.

Infrastruktura transportu

Większość problemów europejskiego transportu ma swoje źródło w infra-
strukturze transportu, która jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, 
wpływa na dostępność i kształtuje poziom rozwoju transportu i strukturę gałęziową 
systemów transportowych.
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Istotny wpływ infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy, wyrów-
nywanie różnic i szans rozwojowych regionów oraz integrację gospodarczą 
jest przyczyną podejmowania w krajach UE licznych działań mających na celu 
wspieranie rozwoju infrastruktury, niwelowanie różnic w stanie zagospodaro-
wania infrastrukturalnego, likwidowanie wąskich gardeł, budowę brakujących 
połączeń oraz kształtowanie proekologicznej struktury gałęziowej systemów 
transportowych. Niestety dotychczasowe działania UE uznane zostały za niewy-
starczające. Dlatego też w Białej Księdze z 2011 r. spośród dziesięciu celów na 
rzecz utworzenia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportowego 
przedstawionych w Białej Księdze większość związana jest z infrastrukturą 
transportu. Są to przede wszystkim cele dotyczące optymalizacji działania mul-
timodalnych łańcuchów logistycznych oraz wzrostu efektywności korzystania 
z transportu i infrastruktury dzięki systemom informacji i zachętom rynkowym, 
takie jak:

 – cel 3: przeniesienie do 2030 roku 30%, a do 2050 r. 50% przewozów dro-
gowych na odległość powyżej 300 km na transport kolejowy lub wodny 
między innymi dzięki odpowiednim inwestycjom infrastrukturalnym,

 – cel 4: ukończenie do 2050 r. budowy kolei pasażerskiej dużej prędkości – 
trzykrotny wzrost długości istniejącej sieci do 2030 r.,

 – cel 5: stworzenie do 2030 r. unijnej sieci bazowej TEN-T,
 – cel 6: połączenie do 2050 r. wszystkich lotnisk sieci bazowej z siecią 

kolejową, najlepiej dużej prędkości, zapewnienie połączeń najważniej-
szych portów morskich z zapleczem transportem kolejowym i w miarę 
możliwości wodnym śródlądowym,

 – cel 7: wprowadzenie w Europie do 2020 r. systemów zarządzania ruchem 
lotniczym SESAR, lądowym i wodnym ERTMS, ITS, SSN, LRIT, RIS 
oraz wprowadzenie systemu nawigacji satelitarnej Galileo,

 – cel 8: ustanowienie do 2020 r. podstaw europejskiego systemu informacji, 
zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego,

 – cel 9: osiągnięcie do 2050 r. niemal zerowej liczby ofiar śmiertelnych 
w transporcie drogowym (zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków 
drogowych do 2020 r.) – tabela 1 5.

Stan infrastruktury transportu w Polsce znacznie odbiega od standardów 
UE i dotyczy to w zasadzie wszystkich gałęzi transportu, choć w różnym stopniu. 

5 Szerzej na ten temat w: K. Wojewódzka-Król, zrównoważony rozwój infrastruktury transportu 
w białej księdze z 2011 r. Eurotrans, Warszawa 2011.
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Relatywnie najlepiej przedstawia się obecnie stan infrastruktury portów lotniczych. 
W pozostałych gałęziach problemy są poważne. Pomimo znacznego postępu w roz-
woju infrastruktury drogowej dystans do wielu krajów UE w zakresie udziału dróg 
wyższych kategorii jest znaczny (rys. 6). Modernizacja zdekapitalizowanej infra-
struktury kolejowej przebiega bardzo powoli i, jak dotychczas, nie daje nadziei 
na stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla przewozów pasażerskich (kolei 
dużych prędkości) ani towarowych (przewozów kombinowanych). Niezbędne 
dla tego typu przewozów centra logistyczne powstają w tempie nierokującym 
zasadniczych zmian w roli tej technologii w obsłudze potrzeb przewozowych. 
Śródlądowe drogi wodne są zdekapitalizowane i, jak dotychczas, nie ma kon-
cepcji ich rozwoju. Rozwija się dynamicznie infrastruktura portów morskich, 
jednak transport zapleczowy jest ciągle głównym czynnikiem ograniczającym 
ich konkurencyjność.

Rys. 6. Długość autostrad w krajach UE w 2009 r. w km

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.

Stan infrastruktury dróg kołowych jest jednym z czynników przekładających 
się na bezpieczeństwo w transporcie drogowym. Co prawda postęp w tym zakre-
sie w Polsce jest znaczny, jednak pod względem liczby wypadków na mieszkańca 
Polska wśród 27 krajów UE znajduje się obecnie na czwartym miejscu (rys. 7.).
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Rys. 7. Liczba wypadków na na drogach na 1 mln mieszkańców w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: eu transport in figures 2012, op.cit.

Zakończenie 

Zarysowane w Białej Księdze cele europejskiej polityki transportowej są 
bardzo ambitne i zakłada się w niej znacznie wyższą skuteczność ich realizacji 
niż miało to miejsce w przeszłości. Niestety droga do realizacji celów nie jest 
jednakowa dla różnych krajów. Dystans Polski do wysoko rozwiniętych krajów 
UE w zakresie zrównoważonego systemu transportowego jest duży, osiągnięcie 
więc przedstawionych w Białej Księdze celów w założonym czasie będzie bardzo 
problematyczne i wymagać będzie przemyślanej strategii oraz jasno określonych 
priorytetów.
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Na przykładzie wybranych aspektów rozwoju polskiego transportu można 
stwierdzić, że dotychczasowe wybory tylko w części są zgodne z europejską 
polityką transportową. Powoduje to konieczność rewizji polskiej polityki trans-
portowej, zwłaszcza w zakresie rozwoju gałęzi i technologii przyjaznych dla 
środowiska. Większość problemów polskiego transportu związana jest z rozwojem 
infrastruktury, rozwiązanie ich wymaga więc długiego czasu, jednak są i takie 
obszary, w których można szybciej osiągnąć efekty; należą do nich Inteligentne 
Systemy Transportowe, które mogłyby poprawić wykorzystanie infrastruktury 
transportu i bezpieczeństwo w transporcie oraz działania zwiększające atrakcyjność 
komunikacji zbiorowej i miastach.
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Streszczenie

Niepowodzenie dotychczasowej europejskiej polityki transportowej w zrównowa-
żonym rozwoju transportu i zagrożenia związane z dalszą dominacją transportu samocho-
dowego na rynku transportowym, takie jak:

– kongestia i związane z nią ograniczone możliwości zaspokojenia rosnących 
potrzeb przewozowych,

– rosnący degradacyjny wpływ transportu na środowiska,
– wysokie koszty transportu i koszty zewnętrzne,
są przyczyną ciągłego poszukiwania bardziej skutecznych sposobów zrównoważo-

nego rozwoju transportu, który odpowiadałby współczesnym aspiracjom i standardom,  
a jednocześnie nie odbierał szans przyszłym pokoleniom.
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W dokumencie „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dą-
żenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” 6 stwier-
dzono, że w sektorze transportu niezbędne jest do 2050 r. ograniczenie emisji CO2 o co 
najmniej 60% w porównaniu z 1990 r. Osiągnięciu tego celu służyć ma 10 zadań ujętych 
w trzech grupach:

– pierwsza obejmuje działania zmierzające do poprawy struktury zużywanych  
w transporcie paliw i systemów napędowych,

– druga obejmuje działania zmierzające do lepszego wykorzystania przyjaznych 
dla środowiska gałęzi i technologii przewozu,

– trzecia służyć ma szerszemu wykorzystaniu Inteligentnych Systemów Transpor-
towych dla zwiększania efektywności transportu i jego bezpieczeństwa.

Celem referatu jest analiza polskiego transportu w świetle założeń Białej Księgi  
z 2011:

– ocena jego stanu na tle współczesnych problemów transportu UE oraz 
– analiza zgodności przyjętych kierunków rozwoju transportu z kierunkami rozwoju 

europejskiego transportu przedstawionymi w Białej Księdze 2011.
Efektem przeprowadzonych rozważań jest wskazanie obszarów, w których rozwój  

polskiego  transportu nie jest zgodny z tendencjami unijnymi i działań niezbędnych dla 
zmiany tej sytuacji.

PoliSh tranSPort in the light of the white PaPer 2011

Summary

The document titled ‘Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a com-
petitive and resource efficient transport system’ 7 states that by 2050 CO2 emission needs 
to be reduced by at least 60% compared with the level of emission in 1990. This aim may 
be achieved if ten tasks are tackled successfully. The tasks are classified into three groups:

– improving the structure of fuels and propulsion systems used in transport,
– optimizing the use of environmentally-friendly transport modes and technologies,

– wider use of intelligent transport systems aimed at increasing the safety and ef-
ficiency of transport.

This paper analyzes the Polish transport in the light of the White Paper 2011 through:

6 white paper roadmap to a Single european Transport area – Towards a competitive and reso-
urce efficient transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011, COM(2011) 144 final.

7 white paper roadmap to a Single european Transport area – Towards a competitive and reso-
urce efficient transport system. European Commission, Brussels, 28.3.2011, COM(2011) 144 final.
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– evaluating the current condition of transport in Poland compared with problems 
encountered in transport in the EU and

– assessing how the guidelines set in the Polish transport development policy com-
ply with the guidelines in the European transport policy laid down in the White 
Paper 2011.

The analysis carried out in the paper makes it possible to indicate areas in which the 
development of Polish transport is incompatible with tendencies prevailing in the EU as 
well as identifying tasks which need to be undertaken if the situation is to be normalized.

Translated by rafał broniewski





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZcZEcIŃSKIEgO
NR 741     PROblEmY TRANSPORTU I lOgISTYKI NR 18     2012

małgorzaTa zielenkiewicz
Uniwersytet Gdański
mmmzzz@op.pl

KIERUNKI W ZAKRESIE KONcENTRAcJI RYNKOWEJ 
W EUROPEJSKIm TRANSPORcIE KOlEJOWYm

Wstęp

Od rozpoczęcia procesu reformowania kolei w UE upłynęło ponad 20 lat. 
Okres ten pozwala na ocenę skutków reformy oraz diagnozę kierunków, w jakich 
rozwija się sytuacja w transporcie kolejowym. Celem artykułu jest analiza sytuacji 
transportu kolejowego w krajach UE (bez Cypru i Malty, w których transport 
kolejowy nie występuje) oraz Norwegii i Szwajcarii (te kraje również przyjęły 
zasady reformowania kolei określone w dyrektywie 91/440/EWG) pod kątem 
określenia tendencji w zakresie koncentracji rynkowej, zarówno na rynkach naro-
dowych, jak i w skali ponadnarodowej. W badaniu oparto się na danych Komisji 
Europejskiej (european commission – ec), Międzynarodowego Związku Kolei 
(union internationale des chemins de Fer – uic) oraz Międzynarodowego Forum 
Transportu (international Transport Forum – iTF) z lat 1990–2010 (w przypadku 
braku danych okres jest krótszy). Jako metody badawcze wykorzystano opis 
statystyczny oraz analizę porównawczą.
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Wielkość przewozów kolejowych i udział kolei w systemie 
transportowym w krajach UE

Dyrektywa 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz 
trzy pakiety kolejowe z lat 2001, 2004, 2007 zawierały m.in. wymóg rozdziału 
funkcji zarządu i eksploatacji infrastruktury oraz udostępnianie jej na niedyskry-
minujących zasadach wszystkim przewoźnikom, którzy posiadają licencję na 
obsługę przewozów w danym kraju. Jednym z celów reformy było zwiększenie 
stopnia konkurencji na rynku, co teoretycznie powinno zaowocować zwiększeniem 
wielkości przewozów kolejowych i udziału transportu kolejowego w strukturze 
gałęziowej systemu transportowego. Na rys. 1 i 2 przedstawiono dynamikę pracy 
przewozowej w przewozach ładunków i pasażerów w transporcie kolejowym 
i transporcie ogółem oraz poziom PKB per capita (w cenach z 2000 r.) w latach 
1995–2010 w krajach Unii Europejskiej.

Udział transportu kolejowego w obsłudze przewozów zarówno towarowych, 
jak i pasażerskich nieznacznie się obniżył. Nie wynika to ze spadku pracy prze-
wozowej w transporcie kolejowym (przed kryzysem wykazywała ona tendencję 
wzrostową), ale z większej dynamiki przewozów wykonywanych innymi gałęziami 
transportu. Tempo wzrostu pracy przewozowej w transporcie kolejowym było 
niższe zarówno od tempa wzrostu PKB, jak i tempa wzrostu pracy przewozowej 
w gałęziach transportu śródlądowego (przewozy ładunków) i lądowego (przewozy 
pasażerów). Zatem cel zwiększenia udziału transportu kolejowego w obsłudze 
przewozów nie został osiągnięty.

Należy jednak zauważyć, że nastąpiło zahamowanie spadku pracy przewozo-
wej (na przestrzeni lat 1980–1990 spadła ona w 27 krajach obecnej UE o prawie 
20%) oraz że w wielu krajach dynamika przewozów kolejowych odbiega od śred-
niej unijnej. Porównanie sytuacji z roku 1990 (przed wprowadzeniem dyrektywy 
91/440/EWG) oraz z roku 2010 pozwala ocenić, że różnice w dynamice pracy 
przewozowej w poszczególnych krajach są znaczne. Np. w Holandii w przewozach 
ładunków w tym okresie nastąpił przyrost o 93%, podczas gdy w Irlandii praca 
przewozowa w 2010 stanowiła już tylko 16% wielkości z 1990 roku. Podobnie 
w przewozach pasażerskich – różnice oscylują od 70% wzrostu w Szwecji po 
90% spadku na Litwie 1.

1 Obliczenia na podstawie danych EC.
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Rys. 1. Poziom PKB oraz praca przewozowa w transporcie ładunkowym w UE w latach 
1995–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EC.

Rys. 2. Poziom PKB oraz praca przewozowa w transporcie pasażerskim w UE w latach 
1995–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EC.
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Postępy w liberalizacji rynków kolejowych w krajach UE oraz 
Norwegii i Szwajcarii

W krajach objętych badaniem reformę kolei wdrażano w różnych latach, 
przyjęto również odmienne warianty przekształceń – model holdingowy lub pełen 
podział instytucjonalny, w którym zarządca infrastruktury i przewoźnicy to odrębne 
przedsiębiorstwa. Tabela 1 zawiera dane dotyczące stopnia liberalizacji rynku 
(mierzonego indeksem liberalizacji LIB), roku rozpoczęcia reformy (w niektórych 
przypadkach podano dwie daty, co wynika z istotnych zmian w reformie kolejo-
wej w danym kraju; dwa kraje – Wielka Brytania i Estonia – zdecydowały się na 
pełna prywatyzację, w tym infrastruktury, co również zaznaczono w tabeli) oraz 
przyjętego w danym kraju modelu przekształceń. Indeks liberalizacji kolei (LIB 
index) to opracowany przez IBM Global Business Services wskaźnik informujący 
o stopniu otwarcia rynku. Opiera się na danych dotyczących stanu prawnych 
uregulowań dostępu do rynku (LEX sub-index – law in the books; stanowi 20% 
indeksu LIB) oraz postrzeganych przez potencjalnego kandydata do wejścia na 
rynek faktycznych barier, w tym informacyjnych, administracyjnych, operacyjnych 
i dotyczących potencjalnego udziału w rynku (ACCESS sub-index – law in action; 
stanowi 80% indeksu LIB) 2.

Według klasyfikacji IBM kraje o indeksie powyżej 800 należy uznać za 
zaawansowane w procesie liberalizacji (advanced) – nowemu przedsiębiorstwu 
łatwo jest uzyskać dostęp do rynku. Są to: Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, 
Dania, Holandia i Austria. Indeks poniżej 600 świadczy o opóźnieniu w procesie 
otwierania rynku (delayed) i w związku z tym o wyższych barierach wejścia na 
rynek. Wynik taki uzyskały: Irlandia, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Litwa, 
Grecja. Pozostałe kraje osiągnęły wskaźnik w granicach 600–800, co klasyfikuje 
je jako wprowadzające zmiany zgodnie z planem (on schedule), o umiarkowanych 
barierach wejścia na rynek.

Postęp w procesie liberalizacji na ogół przekłada się na pojawienie się 
na rynku nowych przewoźników. Rys. 3 przedstawia wyniki raportu Komisji 
Europejskiej, dotyczące udziału nowych przedsiębiorstw w rynku (tzw. entrants, 
czyli przedsiębiorstwa inne niż rodzimy, narodowy przewoźnik (określany w rapor-
tach unijnych jako incumbent) w 2009 r. 

2 rail liberalisation index 2007. market opening: comparison of the rail markets of the member 
States of the european union, Switzerland and norway, IBM Global Business Services, Brussels, 
2007.
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Tabela 1

Reforma kolei w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii

Kraj LIB w 2011 r. Miejsce 
w rankingu

Rok rozpoczęcia 
reformy

Model 
przekształceń

Austria 806 6 2005 holding
Belgia 753 7 2005 holding

Bułgaria 718 17 2002 podział
Czechy 738 9 2003 podział
Dania 825 4 1997 podział

Estonia 729 14 1997 holding + 
prywatyzacja

Finlandia 672 18 1995 podział
Francja 612 21 1997 podział
Grecja 592 22 1999/2006 holding

Hiszpania 583 26 2005 podział
Holandia 817 5 2003 podział
Irlandia 467 27 2003 holding
Litwa 592 23 2001 holding

Luksemburg 585 25 1995 holding
Łotwa 587 24 2000 holding

Niemcy 842 3 1994 holding
Polska 737 12 2001 holding

Portugalia 737 13 1997 podział
Rumunia 726 16 1998 podział
Słowacja 738 10 2002 podział
Słowenia 672 19 2003 holding
Szwecja 872 1 1988 pełen podział
Węgry 658 20 2003 holding

Wielka Brytania 865 2 1994 podział + 
prywatyzacja

Włochy 737 11 1998 holding
Norwegia 729 15 1996/1999 podział
Szwajcaria 741 8 1999 holding

Źródło: rail liberalisation index 2011. market opening: comparison of the rail markets 
of the member States of the european union, Switzerland and norway, IBM 
Global Business Services, Brussels, 2011; railimplement – implementation of 
eu Directives 2001/12/ec, 2001/13/ec anD 2001/14/ec, Final Report and 
Country Reports, European Commission, November 2005; Ch. Nash, C. Rivera-

-Trujillo, rail regulatory reform in europe – principles and practice, Conference 
on Competition in the Rail Industry, Madrid, September 2004; railway reform: 
regulation of Freight Transport markets, ECMT/OECD, Paris 2001.
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W raporcie nie ujęto Czech, Danii, Luksemburga, Szwecji, Szwajcarii 
i Włoch, jednak dane z wcześniejszego raportu 3 oraz statystyk UIC pozwa-
lają oszacować, że w 2009 r. w Luksemburgu panował monopol, w Czechach 
i Danii udział nowych przedsiębiorstw był niski i nie przekraczał kilku procent, 
we Włoszech kształtował się na poziomie około 17%, natomiast w Szwajcarii 
i Szwecji udział nowych przewoźników był duży – w Szwajcarii powyżej 20%, 
w Szwecji około 50%.

Rys. 3. Udział nowych przedsiębiorstw w rynku kolejowych przewozów ładunków w roku 
2009 (w % pracy przewozowej)

Źródło: COM(2009)676 final: Second report on monitoring development of the rail market, 
SEC(2009)1687, European Commission, Brussels, 18.12.2009, s. 10.

Najwyższy udział nowych przedsiębiorstw w przewozach ładunków odno-
towały kraje, które zdecydowały się na prywatyzację (Estonia i Wielka Brytania) 
oraz Szwecja (kraj, który wdrożył reformę kolejową jako pierwszy). Wysoki 
wynik uzyskała także Rumunia. W krajach tych udział nowych przedsiębiorstw 
w rynku przewozów ładunkowych kształtował się na poziomie 40–50%. Na kolej-
nych miejscach znalazła się Holandia, Polska, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria, 
gdzie udział ten wyniósł ponad 20%. Kilkunastoprocentowy udział nowych 

3 com(2007) 609 final: communication from the commission to the council and the european 
Parliament on monitoring development of the rail market, SEC(2007)1323, Commission Of The 
European Communities, Brussels, 18.10.2007.
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przewoźników odnotowały Węgry, Bułgaria, Austria i Włochy. Niewielki, nie-
przekraczający 10%, odsetek nowych podmiotów można zauważyć jeszcze 
w przypadku Francji, Łotwy, Belgii, Hiszpanii, Słowacji, Danii i Czech. W pozo-
stałych przypadkach można mówić o braku jakiejkolwiek konkurencji. Poziom 
zależności pomiędzy indeksem LIB z 2009 r. a udziałem nowych przedsiębiorstw 
mierzony współczynnikiem korelacji Spearmana to 0,68. Jednak dynamika pracy 
przewozowej w poszczególnych krajach nie jest powiązana ze stopniem libe-
ralizacji – współczynnik korelacji rang Spearmana w kolejowych przewozach 
pasażerów wyniósł 0,04, natomiast w przewozie ładunków – 0,22 4. Wskazuje 
to na znaczenie innych niż stopień liberalizacji czynników, wpływających na 
dynamikę pracy przewozowej.

Bardziej szczegółowa analiza 5 wskazuje, że rzeczywiście większe znaczenie 
od wartości LIB mają inne uwarunkowania. W kolejowych przewozach ładunków 
przeprowadzenie reformy z wykorzystaniem modelu holdingowego przyniosło 
przeciętnie lepsze rezultaty od modelu zakładającego podział instytucjonalny – 
średnio każdy rok (przed kryzysem) od wprowadzenia w danym kraju reformy 
przynosił wzrost pracy przewozowej o kilka punktów procentowych. Wzrostowi 
pracy przewozowej sprzyjała także obecność na rynku nowych przedsiębiorstw – 
w krajach, w których udział ten przekroczył 20% (Estonia, Wielka Brytania, 
Szwecja, Rumunia, Holandia, Polska, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria) średnia 
dynamika pracy przewozowej była wyższa w porównaniu z krajami, gdzie udział 
nowych przewoźników nie przekroczył 20% (chociaż wystąpiły tutaj istotne 
odchylenia, szczególnie w przypadku Rumunii).

W przewozach pasażerskich widać wyraźny spadek kolejowej pracy 
przewozowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co wiąże się ze spe-
cyfiką krajów, które przeszły transformację gospodarczą – po zmianie syste-
mowej pojawiły się większe możliwości nabywania samochodów osobowych. 
Nieznaczną przewagę (rzędu średnio kilku punktów procentowych) w dynamice 
pracy przewozowej uzyskały kraje, które wprowadziły model pełnego podziału 
instytucjonalnego.

4 Współczynnik korelacji rang oblicza się, korzystając z wzoru: , gdzie n – liczba obser- 
wacji, di – różnica między rangami odpowiadających sobie parami obserwacji obu badanych cech. 
Współczynnik przyjmuje wartości z przedziału [-1;1]. Znak współczynnika informuje o kierunku 
związku, wartość bezwzględna – o jego sile. Współczynnik równy zero świadczy o niezależności 
uporządkowań. W. Makać, D. Urbanek-Krzysztofiak, metody opisu statystycznego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 150.

5 Obliczenia własne na podstawie danych EC, UIC oraz ITF.
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Stopień koncentracji na rynku przewozów kolejowych w krajach UE 
oraz Norwegii i Szwajcarii

Wprawdzie udział nowych przedsiębiorstw w rynkach kolejowych rośnie, jed-
nak głębsza analiza tych podmiotów pozwala stwierdzić, że często nie są to nowe 
w branży przedsiębiorstwa, tylko podmioty powstałe np. w wyniku wydzielenia 
ze struktur przedsiębiorstw związanych z przemysłami ciężkimi, operujące na 
rynkach lokalnych oraz zagraniczne koleje narodowe, które po otwarciu rynków 
poszerzają obszar działalności 6. Pojawienie się takiego podmiotu również oznacza 
konkurencję, jednak udział przedsiębiorstw niebędących zreformowanymi prze-
woźnikami narodowymi (non-incumbents) jest mniejszy niż mogłyby sugerować 
udziały w rynku nowych przedsiębiorstw (entrants). Powyższe zjawisko może 
nasuwać pytanie, w jakim kierunku zmierza konkurencja na rynku kolejowym i czy 
rzeczywiście stopień koncentracji zmniejsza się, jeżeli na rynek spojrzeć nie z per-
spektywy narodowej, tylko ogólnoeuropejskiej. W świetle otwarcia w transporcie 
kolejowym granic dla zagranicznych przewoźników oraz zjawiska wchodzenia 
przez narodowych przewoźników na nowe rynki spojrzenie na europejski rynek 
kolejowy z ponadnarodowej perspektywy znajduje uzasadnienie. Jeżeli podmioty 
ujmowane w statystykach jako nowe to często zagraniczni narodowi przewoźnicy, 
może się zdarzyć, że wprawdzie stopień koncentracji na rynkach krajowych spada, 
jednak w metaskali rośnie. Aby to zweryfikować, w tabeli 2 przedstawiono wielkość 
przewozów kolejowych ogółem oraz wskaźniki koncentracji (CR) dla krajów UE 
oraz Norwegii i Szwajcarii w latach 1991–2010.

Wskaźnik koncentracji (concentration ratio – CRK) mierzy udział w rynku 
K największych przedsiębiorstw, gdzie K to liczba tych przedsiębiorstw, np. CR4 
oznacza, że wskaźnik oblicza się dla czterech największych przedsiębiorstw 
(wskaźnik CR na ogół liczy się dla 4, 8 i 20 przedsiębiorstw). Najpopularniejszą 
miarą udziału w rynku jest wartość sprzedaży, jednak współczynnik koncentracji 
może też być mierzony dla wartości dodanej, zatrudnienia itp. 7 W tabeli został 
obliczony dla pracy przewozowej. CR1 to udział największego przewoźnika 
w kolejowej pracy przewozowej ogółem, CR4 – czterech największych, CR27 – 
największych przewoźników z wszystkich krajów objętych badaniem.

6 M. Zielenkiewicz, ocena skuteczności instrumentów polityki antymonopolowej na przykładzie 
rynku transportu kolejowego. w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, 
t. 1, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 
2009, s. 921–929.

7 D.E. Waldman, E.J. Jensen, industrial organization. Theory and Practice, Person Addison 
Wesley, Boston and others, 2007, s. 89–93.
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Tabela 2

Wskaźniki koncentracji w krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii w latach 1991–2010

Rok
Wskaźniki koncentracji CR (w %)

Przewozy ładunkowe Przewozy pasażerskie
CR1 CR4 CR27 CR1 CR4 CR27

1991 17,5 52,7 97,1 15,4 50,9 95,2
1992 19,7 59,2 98,3 16,1 51,0 96,4
1993 16,9 51,4 99,1 15,9 52,9 96,5
1994 18,0 52,8 99,2 17,1 55,1 97,0
1995 17,3 52,6 99,9 16,6 53,4 94,1
1996 16,9 51,9 94,4 17,1 56,1 96,5
1997 17,2 51,5 94,0 16,9 56,1 95,9
1998 18,2 52,2 93,7 17,6 54,8 94,2
1999 18,0 50,9 91,6 19,4 58,3 96,6
2000 17,1 48,3 91,8 19,3 59,0 95,4
2001 18,6 48,6 91,0 19,0 59,3 95,0
2002 18,2 48,4 91,9 19,2 59,6 95,3
2003 18,3 46,5 90,9 19,0 60,0 95,9
2004 18,0 44,4 84,7 19,2 60,3 95,0
2005 20,6 45,4 84,1 19,2 59,8 93,8
2006 19,9 43,1 80,3 19,2 59,9 93,7
2007 19,6 42,3 78,6 19,7 60,4 94,4
2008 20,0 41,1 76,5 20,0 60,1 93,9
2009 25,0 45,5 75,6 20,2 60,6 93,0
2010 26,2 46,0 74,4 19,9 61,2 93,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Commission oraz UIC.

Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że reforma kolei wpłynęła 
na spadek udziału dominujących przewoźników (CR27). W 2010 r. w przewo-
zach ładunków osiągnął on 74,4%, czyli o 22,7 punktów procentowych mniej 
w porównaniu z 1991 r. W przewozach pasażerów spadek udziału dominujących 
przewoźników był nieznaczny, należy jednak zauważyć, że w badanym okresie nie 
nastąpiło jeszcze pełne otwarcie rynków przewozów pasażerskich. CR4 dostarcza 
informacji, w jakim stopniu gra rynkowa odbywa się głównie pomiędzy najwięk-
szymi przewoźnikami. Jeżeli ten wskaźnik rośnie, oznacza to wyższy poziom 
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koncentracji oraz wzrost siły rynkowej dominujących przedsiębiorstw. W przewo-
zach ładunków wartość wskaźnika – choć z pewnymi odchyleniami – spadała do 
2008 r. Lata 2009 i 2010 przyniosły jego wzrost o kilka punktów procentowych. 
W przewozach pasażerskich CR4 rośnie – w 2010 r. cztery największe przedsię-
biorstwa kontrolowały ponad 60% rynku, czyli o 10,3 punktów procentowych 
więcej w porównaniu z 1991 r. Tendencję wzrostową można także zauważyć 
w odniesieniu do wartości CR1, co oznacza, że największy przewoźnik staje się 
coraz silniejszym graczem rynkowym. Można zatem stwierdzić, że przełamywaniu 
monopoli na rynkach narodowych towarzyszy tendencja do oligopolizacji rynku 
europejskiego oraz umocnienie pozycji jednego lidera (w przewozach ładunków 
jest to niemieckie DB AG, w przewozach pasażerów – francuskie SNCF).

Sytuacja Polski

Polska, w której przekształcenia PKP w holding dokonano w 2001 r., znajduje 
się na dwunastym miejscu pod względem stopnia liberalizacji rynku kolejowego 
mierzonego indeksem LIB, ma również relatywnie wysoki udział nowych przed-
siębiorstw w rynku kolejowym (pond 20%), jednak wskaźnik CR4 jest w Polsce 
wciąż na poziomie ponad 90%, co oznacza, że 90% pracy przewozowej jest 
obsługiwane przez zaledwie czterech przewoźników. Oznacza to bardzo wysoki 
stopień koncentracji. Udział PKP w obsłudze tych przewozów zmniejsza się. PKP 
traci również pozycję na rynku europejskim. W 1991 r. kontrolowało 14% rynku 
przewozów pasażerskich (mierzone pracą przewozową), obecnie udział ten spadł 
poniżej 10%. W przewozach pasażerskich Polska opuściła czwórkę największych 
europejskich przewoźników, chociaż w 1991 r. znajdowała się na trzecim miejscu 
pod względem udziału w pracy przewozowej w przewozach pasażerskich 8.

Na rys. 4 przedstawiono współczynniki dynamiki jednopodstawowej (pod-
stawą jest 1990 r.) dla kolejowych przewozów ładunków i pasażerów w Polsce 
w latach 1990–2010. W 2010 r. praca przewozowa w transporcie ładunków 
wyniosła 60% pracy przewozowej z 1990 r., natomiast w przewozach pasażerów 
odnotowano spadek rzędu 64%. Należy jednak pamiętać, że Polska jest jednym 
z tych krajów, które przeszły transformację systemową i spadek przewozów kole-
jowych jest zjawiskiem typowym dla tej grupy państw. W okresie objętym reformą 

8 M. Zielenkiewicz, Przywracanie konkurencji w sektorach zmonopolizowanych na przykładzie 
transportu kolejowego, w: Problemy gospodarowania w Polsce, red. D. Kopycińska, Katedra 
Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 131–143.
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wskaźniki dynamiki wykazują większą stabilizację, co należy ocenić pozytywnie. 
Uwzględniając jednak tendencje na rynku europejskim, sytuację finansową PKP 
oraz stan taboru i infrastruktury, można się spodziewać, że pozycja PKP będzie 
spadać. Dla konkurencji na rynku krajowym jest to zjawisko pozytywne – jednym 
z założeń reformy było obniżenie stopnia koncentracji na rynku. Jednak z punktu 
widzenia budżetu państwa nie jest korzystne, kiedy eksploatację przejmuje zagra-
niczny przewoźnik, a obowiązek dostarczania infrastruktury nadal obciąża budżet 
państwa (co jest normą przy niskim pokryciu kosztów utrzymania infrastruktury 
z opłat za jej udostępnianie 9 oraz niskim zaangażowaniem sektora prywatnego 
w inwestycje infrastrukturalne 10). 

Rys. 4. Indeksy dynamiki jednopodstawowej dla przewozów kolejowych w Polsce w latach 
1990–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej.

9 Pełne pokrycie tych kosztów to w krajach UE wciąż rzadkość. charges for the use of infra-
structure, OECD/ITF 2008.

10 Np. w Polsce w ramach realizacji Master Planu wykorzystanie środków partnera prywatnego 
zakłada się jedynie w najbardziej optymistycznym wariancie i przewidywany poziom jego wkładu 
wynosi 6%. Większość środków ma pochodzić z budżetu państwa (Funduszu Kolejowego) oraz 
środków samorządów, przewoźników i zarządcy infrastruktury (PKP PLK). Środki Unii Europejskiej 
nie przekraczają 20% planowanej kwoty (niezależnie od scenariusza). źródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych na infrastrukturę, tabor, zasoby ludzkie oraz poprawę społecznego wizerunku kolei 
dla poszczególnych scenariuszy w latach 2008–2030 w Polsce, „Transport Szynowy – Statystyki 
i Analizy” 2008, nr 4.
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Nie jest również korzystne ograniczanie w jakikolwiek sposób przewozów 
kolejowych ze względu na potrzebę tworzenia struktury gałęziowej transportu, 
która minimalizowałaby koszty zewnętrzne transportu, a do tego mogłaby prowa-
dzić polityka ochrony narodowego monopolisty przed konkurencją. Uwidacznia 
to zatem ważny dylemat polityki transportowej w stosunku do kolei.

W związku z powyższymi zależnościami i konfliktami celów polityki trans-
portowej konieczne staje się koordynowanie działań i przyjmowanie priorytetów 
uwzględniających uwarunkowania gospodarcze i instytucjonalne danego kraju. 
Np. urealnieniu opłat za udostępnianie infrastruktury (tak, żeby odzwierciedlały 
koszty jej dostarczenia i umożliwiły zmniejszenie dotacji z budżetu) powinno towa-
rzyszyć maksymalne usprawnienie procesu jej zarządu w celu redukcji kosztów. 
Brak działań związanych z obniżeniem kosztów przy jednoczesnym urealnianiu 
stawek za korzystanie z infrastruktury mogłyby przełożyć się na zbyt wysoki 
poziom opłat, a w konsekwencji ograniczenie rozwoju przewozów kolejowych. 
Z kolei dla przewoźników tendencje na rynku mogą oznaczać potrzebę szukania 
partnerów, z którymi można połączyć siły, żeby sprostać konkurencji europej-
skich gigantów. W krajach, w których problem niedoinwestowania infrastruktury 
jest znaczący, a możliwości budżetowe niewielkie, rozwiązanie może stanowić 
również zwiększenie wysiłków na rzecz poszukiwania prywatnych partnerów do 
realizowania projektów rozwoju sieci kolejowej.

Zakończenie

Chociaż na rynkach narodowych można odnotować wzrost konkurencji, 
w skali ponadnarodowej występuje tendencja do umacniania pozycji pojedyn-
czych przewoźników. Zgodnie z teorią ekonomii wzrost koncentracji może 
grozić spadkiem wielkości podaży oraz wzrostem cen. W przypadku transportu 
kolejowego zjawisko to powinna ograniczać konkurencja międzygałęziowa. 
Przedsiębiorstwa kolejowe muszą bowiem liczyć się z alternatywnymi formami 
przewozów. Jednak dla tych krajów, których przewoźnicy nie znajdują się w czo-
łówce, może to oznaczać spadek przychodów z działalności przewozowej oraz 
problemy z finansowaniem infrastruktury. Wciąż bowiem przychody z opłat za 
korzystanie z infrastruktury najczęściej nie pokrywają kosztów jej utrzymania 
i rozwoju, a plany finansowania inwestycji zakładają udział przewoźników w finan-
sowaniu rozbudowy infrastruktury. Fuzje i przejęcia w transporcie kolejowym 
są zjawiskiem coraz częstszym i dotyczą głównie małych przewoźników, którzy 
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łączą się, żeby sprostać konkurencji z wciąż dominującym na rynku narodowym 
przewoźnikiem („inkubentem”) 11. Jednak w przypadku utrzymania się tendencji 
do oligopolizacji rynku europejskiego również więksi (ale nieznajdujący się w czo-
łówce) przewoźnicy – choć jest to odległa perspektywa – mogą stanąć przed taką 
koniecznością, co zbliżyłoby strukturę podmiotową rynku kolejowego do tej, która 
występuje w transporcie lotniczym. Innym możliwym scenariuszem jest przejmo-
wanie kolejnych przedsiębiorstw kolejowych przez największych przewoźników.
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Streszczenie

Jednym z założeń reformy transportu kolejowego zainicjowanej na początku lat 90. 
było pobudzenie konkurencji wewnątrzgałęziowej, co miało zostać osiągnięte poprzez 
rozdział funkcji zarządu i eksploatacji infrastruktury oraz otwarcie rynków narodowych. 
W artykule przeprowadzono analizę stopnia koncentracji rynkowej, zarówno na rynkach 
narodowych, jak i w skali ponadnarodowej. Badaniem zostały objęte kraje UE (bez Cy-
pru i Malty) oraz Norwegii i Szwajcarii. Analizę przeprowadzono dla lat 1990–2010  
z wykorzystaniem wskaźników koncentracji (CR).

tReNdS IN MARKet coNceNtRAtIoN IN the euRopeAN 
RAIl tRANSpoRt

Summary

After 20 years of reforming of the European rail transport it is possible to take an 
assessment and diagnosis of a competition in the rail markets. The aim of the paper is to 
analyze the situation of rail transport in the EU countries (plus Norway and Switzerland) 
in order to determinate the trends in market concentration (national markets, as well as 
transnational scale). The share of new enterprises increases in the national markets but in 
the transnational scale the concentration increases.

Translated by małgorzata zielenkiewicz


