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Wstęp
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny zeszyt naukowy z serii „Problemy
Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział osiemnastu autorów, którzy podjęli trud napisania piętnastu artykułów.
Koszty i ceny należą do podstawowych kategorii w ekonomice transportu.
Wzrost kosztów transportu rzutuje w dużym stopniu na efektywność usługodawców i ma znaczący wpływ na decyzje strategiczne podejmowane przez użytkowników transportu. Problemy te są szczególnie ważne w obecnym czasie, przekładają się bowiem między innymi na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży
TSL, które stoją przed nowymi wyzwaniami. Wzrost kosztów transportu wynika
przede wszystkim ze wzrostu kosztów energii oraz wymagań rynku, a także
z wymogów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie użytkownicy transportu
wymagają nadal dobrej obsługi przy niskich cenach usług.
Współczesna polityka transportowa Unii Europejskiej wyznacza nowe
ramy funkcjonowania przedsiębiorstw, takie które oprócz celów ekonomicznych
pozwalają również osiągnąć cele społeczne. W takiej sytuacji trudno o zadowalającą rentowność usług. Jesteśmy więc świadkami niezwykle interesujących
zmian warunków funkcjonowania przedsiębiorstw branży TSL; są one warte
przeanalizowania.
W niniejszej publikacji autorzy, wykorzystując dorobek teoretyczny oraz
praktyczny, odnoszą się do wskazanych wyzwań. Zakres problemów jest bardzo
szeroki. Problematyka kosztów i cen została zaprezentowana w odniesieniu do
zagadnień infrastrukturalnych, procesów transportowych, inteligentnych systemów transportowych, zarządzania przedsiębiorstwami oraz polityki transportowej w różnych gałęziach i formach transportu (kolejowy, drogowy, rowerowy).
Artykuły zamieszczone w niniejszym zeszycie dotyczą aspektów praktycznych,
co daje możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką. Dzięki
udziałowi autorów zagranicznych publikacja ma charakter międzynarodowy.
Prezentowane treści są efektem seminarium naukowego Koszty i ceny
w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, zorganizowanego przez
Katedrę Systemów i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki

Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w grudniu 2013 roku. Artykuły przygotowane na potrzeby tego seminarium opublikowano w dwóch kolejnych numerach
„Problemów Transportu i Logistyki”, nadając im wspólny tytuł – Koszty i ceny
w transporcie oraz podtytuły: Pomiar i analiza (nr 25), Aspekty pragmatyczne
(nr 26).
Oddając w Państwa ręce przegląd wyników badań naukowych dotyczących zagadnień efektywności usług i procesów transportowych prowadzonych
w różnych ośrodkach akademickich, wyrażamy przekonanie, że staną się one
przedmiotem dogłębnej analizy oraz inspiracją do szerszych, interdyscyplinarnych badań.
Elżbieta Załoga
redaktor zeszytu
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DAWID BRUDNY *1

TABLICE ZMIENNEJ TREŚCI JAKO INNOWACYJNY ELEMENT
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
2
PRÓBA EWALUACJI KOSZTÓW WDROŻENIA**
Jednym z elementów inteligentnych systemów transportowych w transporcie
drogowym są tablice zmiennej treści. Umożliwiają one dynamiczne przekazywanie
informacji użytkownikom drogi w zależności od sytuacji ruchowej, pogody i obciążenia
drogi. W artykule przedstawiono aspekty organizacyjne i ekonomiczne projektowania
i instalacji takich systemów w Polsce na przykładzie województwa śląskiego i Trójmiasta.
Znaki takie mają istotny wpływ na użyteczność oraz wartość użytkową drogi.
Słowa kluczowe: tablice zmiennej treści, infrastruktura drogowa, sieć inteligentna

Wprowadzenie
Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich
jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości
w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do wskazywania wolnych miejsc parkingowych oraz mogą pokazywać alternatywne trasy
przejazdu danego odcinka drogi. Instalowanie tablic o zmiennej treści wpływa na
obniżenie kosztów społecznych między innymi przez optymalizację tras przejazdów, co pociąga za sobą obniżenie niższych kosztów eksploatacyjnych pojazdów.
Celem pracy jest zaprezentowanie, na przykładach miejskich systemów
zarządzania ruchem, kosztów związanych z wdrożeniem do tych systemów
* Dawid Brudny, APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., e-mail: dawid.brudny@apm.pl.
** Tekst został również zamieszczony na stronie http://www.blog.apm.pl/docs/2014/Tablice_
zmiennej_tresci_koszty.pdf (25.02.2014).
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tablic o zmiennej treści w stosunku do całości inwestycji w inteligentne systemy
transportowe (IST).
Tablice o zmiennej treści – przepisy obwiązujące w Polsce
Dokumentem regulującym stosowanie tablic o zmiennej treści w Polsce jest
Norma Europejska PN-EN 12966-1+A1 o polskiej nazwie „Pionowe znaki drogowe – Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści – Części 1: Norma wyrobu”1.
Zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN norma ta obowiązuje w następujących
krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy oraz Wielka Brytania. W normie
określono charakterystykę optyczną tablic o zmiennej treści. Oczekuje się, że
tablice o zmiennej treści, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
na drodze, będą funkcjonowały przez okres dziesięciu lat. W normie wskazano
również parametry, które należy przebadać na module testowym, przy czym
obowiązkiem producenta jest zapewnienie, że ostateczny wyrób oferowany na
rynku jest w pełni zgodny z przedłożonym do badania modułem. Charakterystyka
optyczna zawiera informacje na temat barwy, luminancji świetlnej, szerokości
wiązki, równomierności oraz widocznego migotania.
Istotnym opracowaniem wskazującym inwestorom zasady doboru oraz
rozmieszczenia tablic o zmiennej treści jest dokument Warunki techniczne.
Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT – 20112. W opracowaniu rozróżniono trzy
podstawowe rodzaje znaków o zmiennej treści:
–– znaki zmiennej treści w formie piktogramu,
–– tablice tekstowe o zmiennej treści,
–– zintegrowane tablice o zmiennej treści.
Inwestycje uwzględniające zastosowanie tablic o zmiennej treści wymagają od
inwestora dużej wiedzy. Głównym dokumentem, do którego musi się on odwołać,
jest przywołana już norma PN-EN 12966-1+A1. Stosowanie się do zapisów normy
podczas przygotowywania specyfikacji technicznych przetargów oraz egzekwo1
Polski Komitet Normalizacyjny, Pionowe znaki drogowe, drogowe znaki informacyjne
o zmiennej treści, PN-EN 12966-1+A1, Warszawa 2013.

L. Kornalewski, Z. Szczepaniak, A. Mitas, Warunki techniczne znaki drogowe o zmiennej
treści ZZT – 2011, Warszawa 2011.
2
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wanie wobec wykonawców tych wytycznych poprawia jakość oraz funkcjonalność
inwestycji w infrastrukturę drogową. Wymaganie przez inwestorów standardów
ma wpływ na koszty związane z późniejszą eksploatacją znaków o zmiennej treści.
Wysokiej klasy urządzenia, spełniające wymagania normy, cechują się niskimi
kosztami ponoszonymi na ich utrzymanie w okresie eksploatacji.
W Polsce działają trzy największe podmioty oferujące tablice o zmiennej
treści. Są nimi: APM, Trax oraz Telway. Firma APM dostarcza na rynek tablice
o zmiennej treści produkowane przez firmę Swarco Futurit z Austrii. W swojej
ofercie ma tablice w formie piktogramu (predefiniowane), tablice dowolnie programowalne oraz kombinacje tych dwóch rodzajów, które spełniają wymagania normy PN-EN 12966-1+A1. Ważnym aspektem ekonomicznym jest żywotność tablic,
którą firma APM oferuje na dziesięć lat. Parametr ten zapewnia inwestorowi komfort użytkowania w stosunkowo długim okresie, rodzi także wymierne korzyści
ekonomiczne. Firma Trax oferuje następujące rodzaje tablic: znaki drogowe, znaki
graficzne lub tekstowe oraz znaki zespolone. Znaki drogowe to grupa znaków
przeznaczona do wyświetlania znaków ostrzegawczych, zakazu oraz dowolnych
symboli graficznych w zależności od modelu. Znaki graficzne lub tekstowe to
grupa tablic przeznaczona do wyświetlania parametrów ruchu, ostrzeżeń lub parametrów pogodowych. Znaki zespolone, z kolei, to grupa tablic przeznaczona do
wyświetlania parametrów ruchu oraz ostrzeżeń i parametrów pogodowych3. Firma
Telway oferuje znaki zmiennej treści wykonane w technologii diodowej LED. Jako
matryce monochromatyczne lub matryce RGB pozwalają one na wyświetlanie
elementów graficznych (znaków drogowych) lub komunikatów tekstowych. Znaki
zmiennej treści produkowane są na licencji firmy Microprocessador z Portugalii4.
Możliwości informacyjne tablic o zmiennej treści
Piktogramowe tablice o zmiennej treści są to głównie znaki z grup ostrzegawczych, zakazu oraz nakazu. Tego typu znaki wykonuje się z uproszczoną
kolorystyką tła i symboli. Mają one tło barwy czarnej, symbole wyświetlane są
w kolorze białym lub żółtym, a obramowanie jest przeważnie czerwone. W tej
grupie znaków można stosować dodatkowo pomocniczą linię tekstową, która
informuje o odległości (w kilometrach), jaka dzieli dane miejsce od zaistniałego
3

www.traxelektronik.pl.

4

www.telway.pl.
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zdarzenia. Na przykład, na znaku wyświetlany jest symbol A-33, a pod nim
3 km5. Informuje on kierującego pojazdem o zatorze drogowym, który będzie
za 3 kilometry. W ten sposób przekazana informacja pozwala podjąć kierowcy
decyzję o ewentualnym wyborze trasy alternatywnej, o ile taka istnieje. Znaki
tego typu mogą być wykonywane w dwóch technologiach: predefiniowanej,
w której można wyświetlić określoną, z góry zaprojektowaną, liczbę symboli,
oraz dowolnie programowalnej, co umożliwia wyświetlanie nieograniczonej
liczby znaków. Na rysunku 1 zaprezentowano przykład znaku piktogramowego
predefiniowanego, składającego się z siedmiu predefiniowanych symboli.

Rys. 1. Przykład znaków piktogramowych predefiniowanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów APM.

Tablice tekstowe o zmiennej treści wykorzystywane są do wyświetlania komunikatów tekstowych (przykład zaprezentowano na rysunku 2). Znaki tego typu
są wykonywane głównie w technologii dowolnie programowalnej monochromatycznej. Podczas procesu projektowania należy pamiętać, że duże tablice tekstowe
będą wymagały zastosowania większej konstrukcji wsporczej, co ostatecznie
może prowadzić do zmniejszenia efektywności inwestycji mierzonej stosunkiem
korzyści do kosztów. Tablice tekstowe powinny zawierać nie więcej niż trzy
wiersze, taka bowiem liczba jest uzasadniona percepcją wzrokową kierującego
pojazdem, a jednokrotne odczytanie trzywierszowego komunikatu zajmuje około
2 sekundy. Poruszanie się drogą szybkiego ruchu z prędkością 130 km/h oznacza,
że kierowca, skupiając uwagę na jednokrotnym odczytaniu komunikatu na znaku,
przejeżdża odcinek 72 m, nie kontrolując drogi wraz z jej otoczeniem.
5
D. Brudny, S. Krawiec, Role and significance of variable message signs in traffic management systems, w: Activities of transport telematics, red. J. Mikulski, 13th International Conference
on Transport Systems Telematics. TST 2013, Katowice–Ustroń 2013, s. 208.
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Rys. 2. Przykład tablic tekstowych o zmiennej treści
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Zintegrowane tablice o zmiennej treści zaprezentowane na rysunku 3 są
kompilacją dwóch wymienionych wcześniej rodzajów tablic. Kluczową zasadą
projektowania tego typu znaków jest umieszczenie z prawej jego strony pola
dedykowanego do wyświetlania znaków drogowych, natomiast z lewej strony –
pól służących do wyświetlania komunikatów tekstowych.

Rys. 3. Przykład zintegrowanych tablic o zmiennej treści
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

W praktyce na drogach ekspresowych stosuje się połączenie znaków
predefiniowanych dedykowanych dla pasa ruchu z dowolnie programowalnymi
liniami tekstowymi. Na rysunku 4 zaprezentowano przykład takiego połączenia
na drodze ekspresowej S17.
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Rys. 4. Przykład połączenia znaków predefiniowanych oraz linii dowolnie programowanych
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Przy projektowaniu rozmieszczenia oraz funkcjonalności tablic o zmiennej
treści należy zwrócić szczególną uwagę, aby działania te byłe efektywne, ponieważ zastosowanie oznakowania o zmiennej treści cechuje się w dużej mierze
indywidualnością. Do realizacji zadań obejmujących zastosowanie znaków niezbędne są trzy etapy, to jest planowanie, projektowanie, implementacja, z których
pierwszym i zarazem najważniejszym jest planowanie. Polega on głównie na
takich działaniach, jak: analiza istniejącej infrastruktury drogowej, identyfikacja
problemów komunikacyjnych, weryfikacja oczekiwań użytkowników systemów
komunikacyjnych, przeprowadzenie bądź aktualizacja badań ruchu oraz analiza
możliwości rozbudowy sieci dróg. Ostatnim elementem tego etapu powinno być
przeprowadzenie analizy realnych ekonomicznych korzyści z implementacji znaków. Na podstawie takich danych można przystąpić do procesu projektowania,
a następnie wdrożenia.
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Aspekty ekonomiczne przekształcania infrastruktury drogowej
w sieć inteligentną
Polska jest dopiero na początku przekształcania infrastruktury drogowej
w sieć inteligentną. Jak wynika z prognoz, w nadchodzących latach sporo miast
będzie inwestowało w systemy zarządzania ruchem6, sprzyja temu budżet Unii
Europejskiej na lata 2014–2020, w którym duża część środków będzie przeznaczona na innowacyjne technologie służące poprawie bezpieczeństwa ruchu.
Do tej pory dwanaście większych miast w Polsce wdrożyło lub jest w trakcie
realizacji zadań związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania Ruchem.
Dotychczasowe koszty poniesione na inwestycję związane z inteligentnymi systemami wyniosły około 535 mln zł. W tabeli 1 zaprezentowano dane dotyczące
wartości inwestycji w IST oraz wartość tablic o zmiennej treści jako element
składowy tych systemów.
Tabela 1
Wartość inwestycji w inteligentne systemy transportowe
Wartość netto
zadania (mln zł)

Wartość netto
(mln zł) tablic
o zmiennej treści

Procentowy udział wartości
tablic o zmiennej treści
do wartości inwestycji w IST
ogółem

108,78

6,00

5,52

Bydgoszcz

53,98

7,20

13,34

Gliwice

23,63

1,70

7,19

Kalisz

16,00

0,50

3,13

Koszalin

7,87

2,00

25,41

Poznań

67,41

4,80

7,12

Rzeszów

71,05

3,00

4,22

Wrocław

89,43

4,00

4,47

Szczecin

44,07

5,00

11,35

Lublin

19,50

1,55

7,95

Białystok

21,58

1,55

7,18

Legnica

12,50

1,30

10,40

Miasto
Gdańsk, Gdynia, Sopot

Źródło: opracowanie własne.
A. Adamski, Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie, AGH
Uczelniane Wydawnictwa, Kraków 2003.
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Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, iż koszty zakupu, projektowania, instalacji oraz uruchomienia tablic o zmiennej treści we wszystkich
miejskich systemach zarządzania ruchem wyniosą około 42 mln zł, co stanowi
zaledwie 7,2% wartości całości inwestycji w IST. Największy udział procentowy
tablic o zmiennej treści w stosunku do całości inwestycji zostanie poniesiony
w Koszalinie, najmniejszy natomiast w Kaliszu. W przypadku wartości tablic
o zmiennej treści najwięcej środków na ten cel zamierza przeznaczyć Bydgoszcz,
natomiast najmniejszą kwotę Kalisz. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż kwoty przeznaczone przez inwestorów miejskich na tablice o zmiennej
treści są mało znaczące w stosunku do całości inwestycji. Takie podejście
może nie być do końca właściwe ze względu na to, że właśnie ten element całej
infrastruktury jest jednym z najbardziej użytecznych dla kierowców. Tablice
są interfejsem zintegrowanych systemów zarządzania ruchem i to właśnie one
dostarczają użytkownikom drogi informacji, na podstawie których mogą oni
podejmować decyzje.
W przypadku instalacji tablic o zmiennej treści na drogach ekspresowych
oraz autostradach sytuacja wygląda nieco inaczej. Koszty ponoszone na budowę
infrastruktury drogowej są niewspółmiernie wysokie do instalowanych na tych
drogach inteligentnych systemów. Przykładowo, inwestor, który ogłosił przetarg
na budowę drogi krajowej nr 17 na odcinku Lublin od węzła Witosa do miejscowości Piaski7 o długości 13,7 km, podpisał umowę o wartości 399 mln zł. Koszty
zakupu tablic o zmiennej treści wyniosły 1,3 mln zł, co stanowi 0,3% wartości
inwestycji.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono próbę analizy jakościowej omawianych
zagadnień.
Z rysunku 5 wynika, iż inwestor ponosi koszty budowy drogi do punktu
nazwanego nakładami progowymi, które są konieczne ze względu na możliwość
oddania drogi do użytku. W tym czasie, proporcjonalnie do ponoszonych nakładów, rośnie wartość inwestycji. W momencie poniesienia nakładów progowych
dalsze koszty związane z budową IST w niewielkim stopniu podwyższają
wartość całej inwestycji, ze względu na ich marginalny udział w stosunku do
wartości całej inwestycji.

T. Sobczak, K. Ząbczyk, System zarządzania ruchem – projekt organizacji ruchu z wykorzystaniem oznakowania VMS, budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski.
7
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Rys. 5. Stosunek nakładów inwestycyjnych do wartości drogi
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Stosunek nakładów inwestycyjnych do użyteczności drogi
Źródło: opracowanie własne.
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Inna sytuacja zachodzi, jeżeli rozpatrujemy użyteczność drogi w funkcji
nakładów inwestycyjnych (rysunek 6). Koszty ponoszone na budowę, aż do
momentu oddania inwestycji, w ogóle nie przekładają się na użyteczność. Proces
ten może trwać nawet kilka lat, użyteczność pojawia się dopiero w momencie
zakończenia inwestycji i przekazania jej do użytku, wtedy rośnie ona skokowo.
Aby podnieść użyteczność konkretnego odcinka drogi, można zainwestować
w IST. Na wykresie możemy obserwować wzrost użyteczności w stosunku do
zwiększających się nakładów na ITS. Nakłady na IST mają niewielki wpływ
na wartość drogi (rysunek 5), natomiast w znacznym stopniu zwiększają jej
użyteczność (rysunek 6).
Budowa odcinkowego systemu zarządzania ruchem na drogowej
trasie średnicowej na Śląsku. Przykładowa struktura kosztów
Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem
Drogowa trasa średnicowa (DTS) jest bardzo ważnym elementem układu
komunikacyjnego aglomeracji śląskiej, gdzie dobowe natężenie ruchu przekracza
50 tys. pojazdów. Droga o przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku sprawia, że jest traktowana przez kierowców jak autostrada, pomimo ograniczenia
prędkości do 100 km/h. Małe odległości między węzłami oraz istniejące zjazdy
do centrów handlowych sprawiają, że częste manewry włączania i wyłączania
generują wiele niebezpiecznych sytuacji i skutkują zwiększoną liczbą wypadków.
Każde zdarzenie drogowe, takie jak zamknięcie tunelu, roboty drogowe czy
wypadek, powoduje, że w krótkim czasie tworzą się kilkukilometrowe zatory drogowe nie tylko na DTS, ale i w obszarze kilku kilometrów od niej. Zmieniające się
warunki atmosferyczne skutkują również zwiększeniem liczby kolizji i wypadków. To wszystko spowodowało konieczność zaprojektowania oraz wybudowania
Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem. W maju 2013 roku został ogłoszony
przetarg na wykonanie systemu, który uzyskał 85% dofinansowania z funduszy
Unii Europejskiej. System składał się z systemu transmisji danych opartego na
światłowodowej sieci LAN; systemu zbierania, analiz i archiwizowania danych
o warunkach pogodowych wraz z ich prezentacją na tablicach o zmiennej treści;
systemu zbierania i archiwizowania danych dotyczących ruchu; systemu identyfikacji pojazdów i odcinkowego pomiaru prędkości; systemu zarządzania ruchem
poprzez już istniejącą tablicę zmiennej treści i projektowane kolejne takie tablice;
systemu zarządzania obrazem z kamer podglądowych.

Tablice zmiennej treści...

17

Cały system został zrealizowany w listopadzie 2013 roku za kwotę
1,37 mln zł brutto. W tabeli 2 przedstawiono rozkład kosztów na poszczególne
elementy sytemu zarządzania ruchem w Chorzowie.
Tabela 2
Struktura kosztów inwestycji w system zarządzania ruchem na DTS
Rodzaj prac
Wykonanie sieci światłowodowej
Wykonanie przyłączy zasilających do urządzeń
Dostawa i instalacja 4 sztuk kamer obrotowych do monitoringu
oraz czterech sztuk kamer rozpoznających tablice rejestracyjne
Dostawa i instalacja czujników osłony meteorologicznej
Dostawa i instalacja 3 sztuk tablic o zmiennej treści
Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod tablice o zmiennej treści
oraz kamery
Dostawa i instalacja stacji roboczych wraz z oprogramowaniem
dla operatora systemu
Przygotowanie dokumentacji
Suma

Wartość (zł)
381 300,00
215 250,00
159 900,00
38 130,00
177 120,00
307 500,00
73 800,00
24 600,00
1 377 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, iż wartość tablic o zmiennej
treści to prawie 13% całej inwestycji w IST, co jest dość dużą wartością w stosunku do wcześniej prezentowanych danych. Największy udział kosztów w całości
inwestycji miały prace związane z budową sieci światłowodowej.
Nakłady, jakie należy ponieść na inwestycję w systemy zarządzania ruchem,
w stosunku do użyteczności wynikającej z implementacji tych systemów, są niewspółmiernie niskie. Na przykładzie analizowanego przetargu w Chorzowie można
przyjąć, że koszt budowy systemu na jednego mieszkańca wyniósł średnio 18 zł
(przy założeniu 85-procentowego dofinansowania z Unii Europejskiej oraz liczbie
ludności 112 tys.). Inwestycje w tablice o zmiennej treści są ważnym elementem
poprawy bezpieczeństwa na drodze, a jak wynika z przedstawionych w artykule
danych, są one znikome w stosunku do całych inwestycji związanych z przebudową
dróg oraz budową IST. W związku z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej
Polska stoi przed ogromną szansą na poprawę bezpieczeństwa na drogach (statystyki
opisujące wypadkowość na polskich drogach są obecnie jednymi z najgorszych
w Europie).
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Zakończenie
W artykule przedstawiono próbę ewaluacji kosztów wdrożenia tablic
o zmiennej treści, traktowanych jako elementy IST. Z przeprowadzonej analizy
wynika, że tablice takie stanowią od 3% do 13% wartości inwestycji związanej
z przetworzeniem systemu transportowego w IST, a w stosunku do wartości
inwestycji budowlanych są to kwoty znikome. Niemniej jednak mogą one mieć
bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.
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The variable message boards as innovative element
of the road infrastructure
Summary
Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable
message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users
regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and
economic aspects of designing and installing such systems in Poland, basing on the
Silesia province and the Tricity. Such signs have a big impact on the usability and the
utility value of the road.
Keywords: variable message boards, road infrastructure, intelligent network
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Możliwości wykorzystania
transportu szynowego przy realizacji
połączenia Kamień Pomorski – Dziwnów
Koszty i korzyści
Celem artykułu jest przedstawienie kosztów i korzyści realizacji koncepcji przedłużenia linii kolejowej Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski dalej do Dziwnowa. W artykule
porównano obsługę transportową do Dziwnowa, uwzględniając stan obecny i możliwy po
uruchomieniu rozważanego odcinka. Przedstawiono ogólne wyliczenia dotyczące kosztów
budowy nowego odcinka oraz potencjalne korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe: transport szynowy, linia kolejowa

Wprowadzenie
W ostatnich latach można zauważyć wzrost znaczenia transportu kolejowego w przewozach pasażerskich tak w obsłudze aglomeracji, jak i regionów.
Mamy do czynienia z procesem tak zwanej rewitalizacji, czyli przywracania
przewozów pasażerskich na nieczynnych lokalnych liniach kolejowych, oraz
z budową nowych odcinków usprawniających obsługę transportową regionów.
Proces ten jest związany z regionalizacją transportu kolejowego, czyli przekazywaniem kompetencji – w zakresie organizacji i finansowania przewozów
pasażerskich – władzom regionalnym. Jest to również praktyczny przejaw
wprowadzania w życie unijnej polityki zrównoważonego rozwoju transportu
w zakresie zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu oraz wzrostu udziału
kolei w przewozach pasażerskich.
* Arkadiusz Drewnowski, dr inż., Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, arkadiusz.drewnowski@wzieu.pl.
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Celem artykułu jest przedstawienie w ogólnym zarysie kosztów i korzyści
realizacji koncepcji przedłużenia istniejącej linii kolejowej nr 407 (Wysoka
Kamieńska – Kamień Pomorski) przez budowę nowego odcinka – z Kamienia
Pomorskiego do Dziwnowa.
Rozważane połączenie przebiegałoby przez obszar dwóch gmin – Kamień
Pomorski i Dziwnów, oraz zawierałoby się (podobnie jak obecnie istniejący odcinek linii 407) w granicach powiatu kamieńskiego. Obie gminy z racji swojego
położenia nastawione są na obsługę ruchu turystycznego i uzdrowiskowego,
zwłaszcza w sezonie letnim.
Charakterystyka linii kolejowej nr 407
Linia kolejowa normalnotorowa nr 407 Wysoka Kamieńska – Kamień
Pomorski znajduje się w sieci linii zarządzanych przez PKP PLK. Rozpoczyna się
na stacji Wysoka Kamieńska, odchodząc od linii 401 (Szczecin Dąbie – Świnoujście
Port), i kończy się na stacji Kamień Pomorski. Przebiega przez tereny gmin
Golczewo i Kamień Pomorski. Jej długość wynosi 17,534 km (taryfowo – 17 km).
Linia 407 jest linią jednotorową, drugorzędną i zelektryfikowaną, klasa
toru linii – 4. Nie jest linią znaczenia państwowego. Obecnie obowiązuje na niej
prędkość rozkładowa w granicach 40–80 km/h. W całości jest ona zarządzana
przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie (IZ Szczecin) i podlega Sekcji
Eksploatacji Świnoujście (ISE Świnoujście).
Na linii znajdują się trzy przystanki osobowe: Stawno, Górki Pomorskie
oraz Jarszewo, a przed stacją Kamień Pomorski – bocznica szlakowa Miłachowo.
Linia charakteryzuje się przewagą ruchu pasażerskiego. Ruch towarowy jest
niewielki i ogranicza się wyłącznie do obsługi bocznicy szlakowej Miłachowo.
Obecny ogólny stan techniczny linii jest określany jako niezadowalający,
przy czym nie są aktualnie planowane żadne prace remontowe na linii, poza
interwencyjnymi.
Obsługa transportowa połączenia Szczecin – Kamień Pomorski –
Dziwnówek – Dziwnów
Obsługę transportową Kamienia Pomorskiego w relacjach z/do aglomeracji
szczecińskiej zapewnia zarówno publiczny transport kolejowy, jak i samochodowy. W przypadku transportu kolejowego przewozy pasażerskie do Kamienia
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Pomorskiego obsługuje spółka PKP Przewozy Regionalne (Zachodniopomorski
Zakład Przewozów Regionalnych). Ponieważ linia 407 jest zelektryfikowana,
do jej obsługi wyznaczone są elektryczne zespoły trakcyjne (EZT). Aktualny
rozkład jazdy pociągów na linii przedstawiono w tabeli 1 (stan na październik
2013 roku).
Tabela 1
Rozkład jazdy pociągów w relacji Szczecin Główny – Kamień Pomorski
oraz Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski

Uwaga: kursywą oznaczono pociągi regionalne kursujące w relacji Szczecin Główny
– Świnoujście i z powrotem, skomunikowane na stacji Wysoka Kamieńska
z pociągami z/do Kamienia Pomorskiego.
Źródło: dane ze strony spółki PKP Przewozy Regionalne (http://www.przewozyregionalne.pl/, dostęp: 10.10.2013).

Jak wynika z analizy tabeli 1, na trasie Szczecin Główny – Kamień
Pomorski działają połączenia bezpośrednie (dwie pary pociągów dziennie, przy
czym poranny tylko w dni robocze), a łącznie na odcinku Wysoka Kamieńska –
Kamień Pomorski kursuje:
–– w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – sześć par pociągów,
–– w soboty i niedziele – pięć par pociągów.
Warto zwrócić uwagę, że pociągi kursujące tylko na linii 407 są dobrze
skomunikowane na stacji Wysoka Kamieńska z pociągami regionalnymi z/do
Szczecina Głównego (obsługującymi relację Szczecin – Świnoujście). Czasy
przesiadek wynoszą od 5 do 13 min (średnio 7,7 min).
Czasy jazdy w obu kierunkach na linii 407 są zbliżone i kształtują się
w granicach 20–22 min (średnio 20,56 min). To daje średnią prędkość handlową
pociągów kursujących na tym odcinku w wysokości 51,2 km/h.
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Przeciętny czas przejazdu pociągiem bezpośrednim w relacji Szczecin
Główny – Kamień Pomorski to 90 min1. Uwzględniając przesiadki w Wysokiej
Kamieńskiej, czas ten jest zbliżony i kształtuje się w granicach od 89 min do
100 min.
Analizując ceny biletów kolejowych na odcinku Szczecin Główny – Kamień
Pomorski, to zgodnie z tabelą opłat cena za przejazd pociągiem REGIO w tej
relacji2 (82 km) – bilet jednorazowy, klasa 2 – wynosi 18,60 zł. Na tej relacji
wprowadzono jednak dla podróżnych ofertę specjalną (ulgę handlową) pod nazwą Połączenie w dobrej cenie. Polega ona na pobieraniu zryczałtowanej opłaty
za przejazd w określonej relacji, takiej która jest niższa od taryfowej. Zgodnie
z tą ofertą cena za bilet w relacji Szczecin Główny – Kamień Pomorski wynosi
12,50 zł.
W odniesieniu do przewoźników samochodowych (autobusy, mikrobusy)
trasę Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów obsługują3:
–– PKS Szczecin,
–– PKS Kamień Pomorski,
–– Benko Bus (operujący na trasie Szczecin – Kamień Pomorski –
Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie),
–– Ober-Trans (operujący na trasie Szczecin – Kamień Pomorski –
Dziwnówek – Pobierowo – Trzęsacz – Rewal),
–– KSK Bus (operujący na trasach:
• Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Pobierowo – Trzęsacz –
Rewal,
• Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów – Między
wodzie).
Udział PKS Szczecin jest marginalny. Przedsiębiorstwo to realizuje jedynie jeden kurs dziennie (w obie strony) w okresie wakacji szkolnych, w relacji
Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów – Międzywodzie.

1
Wyjątkiem jest poranny pociąg, kursujący w dni robocze, relacji Kamień Pomorski (odjazd
6.28) – Szczecin Główny (przyjazd 7.58), który pokonuje trasę w czasie 120 min.

Dane ze strony internetowej spółki PKP Przewozy Regionalne (http://www.przewozyregionalne.pl/).
2

3
Dane dotyczące rozkładów jazdy i cen poszczególnych przewoźników zaczerpnięto z ich stron internetowych (http://www.pksszczecin.info/, http://www.pkskamienpom.pl/,
http://www.mikrobusy.szczecin.pl/benkobus.htm, http://www.ober-trans.eu/, http://kskbus.pl/).
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Z kolei PKS Kamień Pomorski na trasie Szczecin – Kamień Pomorski
w trakcie sezonu oferuje cztery kursy, a po sezonie – jeden kurs w dni robocze4.
Zdecydowanie więcej kursów jest realizowanych z Kamienia Pomorskiego
w kierunku Dziwnówka (Dziwnowa). W dni robocze jest to około 15 kursów,
w dni świąteczne – osiem kursów.
Podstawową obsługę przewozów samochodowych na linii Szczecin –
Kamień Pomorski zapewniają pozostałe firmy, oferujące przewozy mikrobusowe
(tak zwane busy). Oferta tych firm jest następująca (liczba kursów w obie strony
jest jednakowa):
–– Benko Bus (trzy kursy dziennie5),
–– Ober-Trans (cztery kursy dziennie – cały rok),
–– KSK Bus (do Dziwnówka i dalej do Rewala – cztery kursy dziennie6,
do Dziwnowa – dalej do Międzywodzia – dwa kursy dziennie).
Ceny biletów przewoźników mikrobusowych przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Ceny biletów (zł) przewoźników mikrobusowych w połączeniach
na trasie Szczecin – Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów
Relacja

Szczecin –
Kamień
Pomorski

Szczecin –
Kamień
Pomorski –
Dziwnówek

Szczecin –
Kamień
Pomorski –
Dziwnówek –
Dziwnów

Kamień
Pomorski –
Dziwnówek

Kamień
Pomorski –
Dziwnów

Benko Bus

15

18

20

4

5

Ober-Trans

15

18

–

4

5

KSK Bus

15

18

20

4

5

Przewoźnik

Źródło: opracowanie własne na podstawie cenników przewoźników mikrobusowych.

Na potrzeby rozważanego tematu porównano oferty przewoźnika kolejowego i przewoźników samochodowych w zakresie liczby kursów, cen biletów oraz
czasów jazdy, co przedstawiono w tabelach 3–5.

4
Pominięto dwa kursy autobusów pospiesznych dalekobieżnych przejeżdżających na odcinku Kamień Pomorski – Szczecin, realizowane przez PKS Kamień Pomorski.
5

W sezonie wakacyjnym – pięć kursów dziennie.

6

W sezonie wakacyjnym – pięć kursów dziennie.

Arkadiusz Drewnowski

26

Tabela 3
Liczba kursów przewoźników pasażerskich samochodowych i kolejowych
w omawianych relacjach
Przewoźnik
Trasa
Szczecin – Kamień Pomorski
Szczecin – Dziwnówek
Szczecin – Dziwnów
Kamień Pomorski – Dziwnówek
Kamień Pomorski – Dziwnów

PKS Kamień Pomorski
Benko Bus
Ober-Trans
KSK Bus
12 (11)
11 (11)
5 (5)
26 (19)
20 (13)

PKP Przewozy Regionalne
6 (5)
x
x
x
x

Objaśnienie: ( ) – w nawiasie podano liczbę kursów w dni świąteczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładów jazdy.
Tabela 4
Ceny biletów (zł) przewoźników pasażerskich samochodowych i kolejowych
w omawianych relacjach
Przewoźnik
Trasa
Szczecin – Kamień Pomorski
Szczecin – Dziwnówek
Szczecin – Dziwnów
Kamień Pomorski – Dziwnówek
Kamień Pomorski – Dziwnów

PKS Kamień
Pomorski
12,70
–
–
4,10
5,10

Benko Bus
Ober-Trans
KSK Bus
(busy)
15
18
20
4
5

PKP Przewozy
Regionalne
12,50
x
x
x
x

Źródło: opracowanie własne na podstawie cenników przewoźników.

Analizując dane z tabeli 3 i 4, można stwierdzić, że PKP Przewozy
Regionalne przedstawia najkorzystniejszą ofertę cenową spośród funkcjonujących w relacji Szczecin – Kamień Pomorski przewoźników, natomiast przewoźnicy samochodowi przeważają w liczbie kursów w tej relacji.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że cena za przejazd kombinowany (kolejowo-samochodowy) jest konkurencyjna w stosunku do oferty „busów” i kształtuje
się następująco:
–– Szczecin – Kamień Pomorski (kolej) + Kamień Pomorski – Dziwnówek
(autobus bądź mikrobus) = 12,50 zł + 4,00 zł = 16,50 zł,
–– Szczecin – Kamień Pomorski (kolej) + Kamień Pomorski – Dziwnów
(autobus bądź mikrobus) = 12,50 zł + 5,00 zł = 17,50 zł.
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Tabela 5

Czasy jazdy przewoźników pasażerskich samochodowych i kolejowych
w omawianych relacjach
Przewoźnik
PKS Kamień Pomorski

Benko Bus
Ober-Trans
KSK Bus
(busy)*

PKP
Przewozy Regionalne

1 godz. 54 min
(kursuje przez Goleniów)

1 godz. 30 min

1 godz. 31 min

Trasa
Szczecin – Kamień Pomorski
Szczecin – Dziwnówek

–

1 godz. 45 min

x

Szczecin – Dziwnów

–

1 godz. 50 min

x

Kamień Pom. – Dziwnówek

15 min

15 min

x

Kamień Pom. – Dziwnów

20 min

20 min

x

* Trasa do Kamienia Pomorskiego: Szczecin Dworzec Autobusowy – Szczecin Dąbie –
(dk S3) – Przybiernów – (dk S3) – Parłówko – (dw 107) – Kamień Pomorski.
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych z tabeli 5, czas jazdy pociągu na trasie Szczecin –
Kamień Pomorski jest porównywalny z przejazdem „busem” i atrakcyjniejszy
w stosunku do oferty PKS Kamień Pomorski.
Obciążenie ruchem pasażerskim na odcinku Kamień Pomorski
– Dziwnów
Rozważając kwestuję budowy omawianego odcinka, należy przeanalizować, czy aktualna wielkość ruchu pasażerskiego na odcinku Kamień Pomorski
– Dziwnówek (Dziwnów) jest na tyle duża, że można zakładać, że część ruchu
zostanie przeniesiona z dróg na kolej.
Połączenie drogowe z Kamienia Pomorskiego do Dziwnówka i dalej do
Dziwnowa przebiega na odcinku Kamień Pomorski – Dziwnówek drogą wojewódzką nr 107 (Dziwnówek – Kamień Pomorski – Parłówko), a od Dziwnówka do
Dziwnowa – drogą wojewódzką nr 102 (Międzyzdroje – Dziwnówek – Pobierowo
– Rewal – Trzebiatów – Kołobrzeg). Odległość drogowa wynosi 12,1 km.
We wstępnych rozważaniach można posłużyć się danymi dotyczącymi
pomiarów średniodobowego ruchu (SDR) na drogach wojewódzkich, dokonanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w 2010
roku. Na rysunku 1 zaprezentowano graficznie wielkość SDR na analizowanym
odcinku (w pojazdach samochodowych ogółem).

28

Arkadiusz Drewnowski

Rys. 1. Graficzne przedstawienie SDR na drogach w okolicach Kamienia Pomorskiego
i Dziwnowa
Źródło: GDDKiA (http://www.gddkia.gov.pl/, dostęp: 30.10.2013).

Analizując prezentowane dane, warto zwrócić uwagę na fakt, że na odcinku
Kamień Pomorki – Dziwnówek – Dziwnów (a zwłaszcza na odcinku Kamień
Pomorski – Dziwnówek) natężenie ruchu kołowego jest stosunkowo duże (porównywalne z drogą do Świnoujścia, na przykład odcinek Parłówko – Wolin
– Międzyzdroje), choć oczywiście są różnice w zakresie struktury tego ruchu.
Można sformułować tezę, że istnieje potencjał w zakresie możliwości
przejęcia części ruchu osobowego, zarówno z transportu publicznego, jak i indywidualnego, na tym odcinku z dróg na kolej, co oczywiście pociągnęłoby za
sobą zmniejszenie tego ruchu na drogach dojazdowych. Potwierdzenie tej tezy
wymaga jednak bardziej szczegółowych badań.
Ogólny szacunek kosztów budowy infrastruktury kolejowej
Na potrzeby niniejszych rozważań można przyjąć, że długość budowanego
odcinka linii kolejowej byłaby zbliżona do długości drogi, czyli wynosiłaby
od 13 do 15 km. Przykładowe możliwe warianty przebiegu nowego odcinka
przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Możliwe warianty przebiegu odcinka linii kolejowej Kamień Pomorski –
Dziwnówek – Dziwnów
Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy pobranej z http://maps.google.com/
(dostęp: 2.11.2013).

Z uwagi na to, że nie jest wyznaczony w tym momencie konkretny przebieg linii, trudno przedstawić precyzyjne wyliczenia kosztów budowy. Dlatego
szacunek kosztów budowy oparto na danych dotyczących kosztów budowy
łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów (ze studium wykonalności
Modernizacja linii kolejowej 402 Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową łącznicy
do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów)7. Łącznica była pierwszym od wielu lat,
budowanym od podstaw, odcinkiem linii kolejowej w województwie zachodniopomorskim (a nie tylko modernizowanym), stąd można realizację tej inwestycji
odnieść do rozważanej tutaj koncepcji.
Według danych PKP PLK całkowity koszt budowy samej łącznicy wyniósł8
16 272 879 zł. Łączna długość torów łącznicy wynosi 4,493 km, stąd koszt budowy 1 km łącznicy wyniósł 16 272 879 zł / 4,493 km = 3 621 830 zł/1 km.
Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych). Budowę łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów zakończono w kwietniu
2013 r., a regularne przewozy rozpoczęto w czerwcu tego roku.
7

8
Prace budowlane na łącznicy dotyczyły: wykonania nasypów i rowów bocznych, ułożenia
toru i trzech rozjazdów, wykonania przejazdów kolejowych, budowy przepustów, budowy peronu
(przy Porcie Lotniczym), budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym z podłączeniem do
LCS Goleniów oraz robót energetycznych.
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Przyjmując koszty budowy 1 km omawianego odcinka na poziomie obliczonych dla łącznicy, można obliczyć szacunkowy koszt budowy infrastruktury
kolejowej9 na odcinku Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów:
15 km • 3 621 830 zł/1 km = 54 327 450 zł/1 km.
W przypadku ewentualnej elektryfikacji linii dodatkowo poniesione zostałyby koszty związane z budową sieci trakcyjnej, kabin sekcyjnych i ewentualne
podstacji trakcyjnej.
Po zakończeniu realizacji inwestycji, w pewnym okresie jej eksploatacji,
nie będą ponoszone nakłady odtworzeniowe, przeznaczone na odtworzenie lub
ulepszenie (modernizację) elementów infrastruktury kolejowej. Proces związany
z wolniejszą degradacją elementów drogi kolejowej w przypadku omawianego
odcinka linii wynika z następujących przyczyn:
–– wybudowany odcinek będzie nowy,
–– będzie na nim przeważał ruch pasażerski (lżejszy tabor).
W tym okresie, obok kosztów eksploatacji linii, dla zapewnienia właściwego stanu technicznego linii będą ponoszone jedynie koszty bieżącego utrzymania
oraz doraźnych napraw, co pozwoli zachować przejezdność linii i możliwość
prowadzenia obsługi ruchu pociągów.
W odniesieniu do ewentualnej elektryfikacji nowego odcinka linii konieczna byłaby dokładna analiza, czy takie rozwiązanie jest opłacalne (to znaczy, czy
osiągnięty zostanie tak zwany próg opłacalności trakcji)10. Niemniej jednak można stwierdzić, że elektryfikacja nowego odcinka byłaby raczej wskazana z uwagi
na fakt istnienia już trakcji elektrycznej na działającej linii oraz z występujących
Koszty robót budowlanych na rozważanym odcinku obejmowałyby: podtorze (prace
ziemne, odwodnienie, układanie podtorza), nawierzchnia (roboty torowe – układanie elementów
nawierzchni i rozjazdów), przejazdy kolejowe i przejścia przez tory, obiekty inżynierskie
(mosty, wiadukty, przepusty), perony (z wiatami), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia
elektroenergetyczne oraz urządzenia SRK.
9

Należy pamiętać, że w odniesieniu do istniejącej trakcji elektrycznej jej istnienie jest związane z tzw. kosztami historycznymi, czyli już poniesionym w przeszłości. Dodatkowo trzeba
brać pod uwagę, że w latach, w których elektryfikowano linię 407, natężenie ruchu kolejowego
na niej, jak na całej sieci PKP było bez porównania większe. Obecny ruch pasażerski na linii jest
znacznie mniejszy (a towarowy – marginalny). Należy więc przeprowadzić analizę ekonomiczną
celowości elektryfikacji budowanego odcinka, uwzględniając wszakże możliwość zwiększenia
ruchu pociągów na linii. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że w przypadku elektryfikacji będzie możliwość przejazdu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną na całym odcinku, bez
konieczności zmiany lokomotywy (np. w przypadku pociągów dalekobieżnych).
10
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w tym wypadku korzyści dla pasażerów (brak konieczności przesiadek) oraz
korzyści środowiskowych (zmniejszenie kosztów zewnętrznych).
Tabor
W przypadku omawianego projektu można rozważyć wariant bez zakupu
taboru. Wynika to z następujących przesłanek:
–– w przypadku elektryfikacji nowego odcinka – obecnie obsługujące linię
407 zespoły EZT będą mogły bez przeszkód obsługiwać nowy odcinek;
–– w przypadku braku elektryfikacji nowego odcinka – linię mogłyby obsługiwać autobusy szynowe (szynobusy) PKP Przewozy Regionalne
w Szczecinie, które są własnością Samorządu Województwa
Zachodniopomorskiego11.
Powiązania z innymi realizowanymi projektami
Koncepcja przedłużenia linii 407 z Kamienia Pomorskiego do Dziwnowa
może zostać powiązana z – już realizowaną i kontynuowaną w dalszej perspektywie – modernizacją linii 401 (Szczecin Dąbie – Świnoujście)12. W związku z tą
inwestycją można również zmodernizować już istniejący odcinek linii 407 (do
Kamienia Pomorskiego)13, przywracając mu nominalne parametry techniczno-eksploatacyjne linii14, poprawiając stan infrastruktury obsługi podróżnych15,
modernizując urządzenia SRK, by obniżyć koszty prowadzenia ruchu pociągów.
Ponieważ samorząd zamierza jeszcze w następnych latach kupować tego rodzaju tabor do
obsługi połączeń regionalnych, stąd nie zachodzi potrzeba jego zakupu w ramach tego projektu.
Samorząd jest bardziej doświadczony, a ponadto, uczestnicząc w konsorcjach zakupowych, ma
mocniejszą siłę przetargową. Skoro linia zostałaby włączona w system przewozów regionalnych
województwa, to i tak obsługiwałby ją tabor przewoźnika regionalnego użyczony przez samorząd.
11

W ramach funduszu TEN-T w latach 2008–2010 przeznaczono 3,6 mln zł na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań –
Szczecin – Świnoujście. Następnie w ramach Wieloletniego programu inwestycji kolejowych
w latach 2010–2014 przewidziano 105 mln zł (z budżetu państwa) na prace modernizacyjne na
linii 401, z których część została już wykonana.
12

13

Wykorzystując w tym celu np. środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

14

Likwidacja ograniczeń prędkości, poprawa stanu nawierzchni, modernizacja przejazdów itp.

Montaż wiat przystankowych, poprawienie nawierzchni peronów oraz wymiana i budowa
oświetlenia na peronach itp.
15
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Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE i dokumentami
programowymi na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym
Rozpatrując kwestię realizacji omawianej koncepcji, warto sięgnąć po
środki unijne, co znacząco zwiększyłoby szanse na jego realizację. W tym
kontekście warto wspomnieć, że w województwie zachodniopomorskim zrealizowano z powodzeniem dwa projekty modernizacji i rewitalizacji lokalnych
linii kolejowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (dofinansowanie wyniosło do 75%
kosztów kwalifikowanych) na linii 402 – na odcinku Goleniów – Kołobrzeg, oraz
na linii 403 – na odcinku Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo16.
Omawiany projekt byłby zgodny z trzema głównymi politykami horyzontalnymi UE – polityką zrównoważonego rozwoju17, polityką równości szans18
oraz polityką ochrony środowiska naturalnego19. Projekt jest również spójny
z zasadniczymi wytycznymi unijnej polityki transportowej wyrażonej w białej
księdze z 2011 roku20, w której podkreśla się, że rozwój transportu kolejowego
i dążenie do zmniejszania udziału transportu drogowego jest w centrum uwagi
wszystkich programów rozwoju transportu publicznego w Unii Europejskiej.

16
Więcej o inwestycjach na tych liniach na stronie internetowej PKP PLK SA (http://www.
plk-sa.pl/fileadmin/PDF/materialy_informacyjne_do_pobrania/Foldery/linia_402_i_403_folder.
pdf).

Zgodnie z zapisami polityki zrównoważonego rozwoju transport jest szczególnie ważnym
sektorem gospodarczym ze względu na zadania, jakie realizuje we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym. W związku z tym spójna i dobrze rozwinięta sieć stanowi istotny element
umożliwiający rozwój gospodarczy i społeczny regionów. Wydłużenie istniejącej linii pozwoli
na zwiększenie spójności transportowej regionu, co znacząco poprawi wygodę dojazdu do pracy,
szkół, ośrodków zdrowia, urzędów administracyjnych, ośrodków kulturalnych, wypoczynkowych i innych ludności mieszkającej na tych terenach oraz ułatwi dojazd turystom.
17

Realizowany projekt dałby możliwość zwiększenia udziału w życiu zawodowym lub społecznym grupom marginalizowanym i zwiększyłby możliwości osób bezrobotnych na podjęcie
zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.
18

19
Budowa tego odcinka linii mogłaby się przyczynić do wzrostu liczby przewożonych pasażerów, a tym samym do częściowego ich „przejęcia” z transportu samochodowego i to nie tylko
w relacji Kamień Pomorski – Dziwnów, ale także na połączeniach drogowych z aglomeracji
szczecińskiej i dalszych stron w przypadku bezpośrednich przejazdów transportem kolejowym.
20
Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011)144,
Bruksela, 28.03.2011.
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Na szczeblu krajowym proponowana koncepcja wpisywałaby się w zapisy
następujących dokumentów programowych:
–– Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025 21,
–– Strategia rozwoju kraju 2007–2015 22,
–– Strategia rozwoju kraju 2020 23,
–– Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 24,
Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa
2005. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27.06.2005 r. W dokumencie podkreśla się, że
podstawowym celem polityki transportowej państwa w tym okresie jest zdecydowana poprawa
jakości systemu transportowego kraju i jego rozbudowa zgodnie z zasadami polityki zrównoważonego rozwoju. Ten główny cel ma zostać osiągnięty przez realizację zadań pozwalających
na osiągnięcie celów cząstkowych, takich m.in. jak: poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego, integracja systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym
czy ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Budowa tego połączenia przyczyniłaby się bezpośrednio lub pośrednio do osiągnięcia każdego z wymienionych celów.
21

Strategia rozwoju kraju 2007–2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29.11.2006. W strategii rozwoju kraju położono m.in.
nacisk na optymalizację i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, z uwzględnieniem
kosztów zewnętrznych działalności transportowej ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę. Służyć temu ma dążenie do zintegrowania transportu w układzie gałęziowym i terytorialnym,
jak również podniesienie parametrów eksploatacyjnych sieci transportowych. Natomiast zmniejszanie uciążliwości wpływu transportu na środowisko ma być uzyskiwane przez wspieranie alternatywnych dla transportu drogowego i lotniczego form transportu.
22

Strategia rozwoju kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 25.09.2012. Celem głównym tej strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych
zdolności zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia
ludności. Wyróżniono w niej trzy obszary strategiczne, w tym obszar drugi – konkurencyjna
gospodarka. W ramach celów określonych w tym obszarze określono cel II.7 – Zwiększenie efektywności transportu, w tym działanie II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych.
Sprowadzają się one do tego, że w ramach zapewnienia spójności terytorialnej konieczna jest
rozbudowa połączeń lokalnych stanowiących połączenia pomiędzy miejscowościami i uzupełniających transportowe układy krajowe i wojewódzkie.
23

24
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2013. Cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
określono następująco: efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze
społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. W ramach koncepcji wyróżniono
sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w horyzoncie do roku 2030. Cel
trzeci mówi o poprawie dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych przez
rozwijanie m.in. infrastruktury transportowej. Wśród kierunków działań wymienia się m.in.: 3.1.
Poprawa dostępności polskich miast i regionów, 3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich oraz 3.2. Zmniejszenie zewnętrznych kosztów transportu.
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–– Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie 25,
–– Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)26.
Również na szczeblu lokalnym omawiany projekt byłby zgodny z zapisami
między innymi takich dokumentów, jak:
–– Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego27,
–– Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego28,
–– Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 202029,
25
Krajowa strategia rozwoju regionalnego: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13.07.2010 r.
W krajowej strategii wyróżniono trzy podstawowe cele polityki regionalnej do 2020 r., w tym
m.in. wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów oraz budowanie ich spójności terytorialnej. Przewiduje się więc podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów oraz zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawę
funkcjonowania lokalnych systemów transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego).

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013. Za cel główny strategii rozwoju transportu przyjęto zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawę bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego. Za priorytetowe kierunki interwencji w zakresie modernizacji i przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury uznaje się
w strategii m.in. rozwijanie i poprawę lokalnych połączeń transportowych oraz wzmacnianie
powiązań transportowych zapewniających dostęp z miast wojewódzkich do obszarów o specyficznych walorach i potencjałach rozwojowych, w tym o znaczeniu turystycznym.
26

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Sejmik Województwa Zachodnio
pomorskiego, Szczecin 2010. W ramach celu kierunkowego 3.6. Poprawa dostępności do obszarów
o walorach turystycznych i uzdrowiskowych przewidziane jest działanie B, czyli rozwijanie połączeń
kolejowych, poprawiających dostęp do obszarów o walorach turystycznych i uzdrowiskowych.
27

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. W ramach celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej wymienia się
kierunek 3 – Kształtowanie systemu zewnętrznych i wewnętrznych kolejowych powiązań transportowych. W ramach zaleceń dla tego kierunku w pkt 7 wymienia się poprawę dostępności do pasa nadmorskiego poprzez przedłużenie linii kolejowej z Kamienia Pomorskiego do Dziwnówka i Rewala.
28

29
Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020,
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. Cel generalny strategii w zakresie
systemu transportu kolejowego do 2020 r. można określić następująco: zapewnienie pełnego pod
względem ilościowym, strukturalnym i jakościowym pokrycia popytu na kolejowe usługi przewozowe, pasażerskie i towarowe oraz zaoferowanie atrakcyjnej oferty przewozowej przyciągającej pasażerów i ładunki do transportu kolejowego z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa
transportowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
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–– Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim
do 2015 roku30.
Analizując zapisy przedstawionych dokumentów, można wywnioskować,
że projekt budowy odcinka linii kolejowej Kamień Pomorski – Dziwnów dobrze
wpisuje się w przytoczone polityki horyzontalne UE i dokumenty programowe,
zarówno na szczeblu unijnym, krajowym, jak i lokalnym. Daje to więc podstawy,
by wystąpić o środki unijne w przypadku realizacji tego przedsięwzięcia.
Korzyści z realizacji projektu
Można wskazać następujące korzyści związane z realizacją tego projektu:
–– Podtrzymanie istniejących i rozwinięcie nowych funkcji systemu transportowego regionu, a w szczególności transportu kolejowego.
–– Zwiększenie spójności poszczególnych obszarów w regionie.
–– Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego31.
–– Zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz kongestii32.
–– Poprawa wizerunku transportu kolejowego oraz standardu obsługi pasażerów33.
–– Zwiększenie konkurencyjności kolei w stosunku do transportu samochodowego.
30
Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku,
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin 2005/2006.
Aktualizacja: grudzień 2008–sierpień 2010. Obszar priorytetowy IV strategii dotyczy zagadnienia
kształtowania przestrzeni turystycznej. W ramach tego wyróżniono cel operacyjny IV.4 – Zwiększanie
dostępności turystycznej regionu, w którym przewidziano działanie IV.4.2. – Uwzględnienie potrzeb
regionalnego rynku turystycznego przy modernizacji i rozbudowie infrastruktury transportowej.
Działanie obejmuje m.in. wyznaczenie regionalnych priorytetów modernizacji i budowy dróg oraz
linii kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z obszarami wartościowymi dla gospodarki turystycznej regionu (w tym głównie z kurortami, miejscowościami nadmorskimi).

Redukcja kosztów zewnętrznych transportu w wyniku „przejęcia” części pasażerów
z transportu indywidualnego (samochody osobowe) i samochodowego (autobusy, mikrobusy).
31

32
Zarówno na odcinku Kamień Pomorski – Dziwnówek – Dziwnów, jak i na pozostałych
drogach dojazdowych.

Budowa nowej infrastruktury i modernizacja istniejącej, w szczególności w przypadku
poprawy stanu infrastruktury stacyjnej, przyczynia się do poprawy wizerunku transportu kolejowego oraz standardu obsługi pasażerów. Odnowione i zadbane stacje oraz przystanki osobowe,
odpowiednio wyposażone (np. wiaty, ławki), umożliwiają podróżnym spędzenie czasu oczekiwania na pociąg w sprzyjających warunkach. Z punktu widzenia pasażerów jest to odbierane jako
dbanie o korzystających z usług kolei.
33
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–– Dla kolejowego przewoźnika pasażerskiego PKP Przewozy Regionalne – możliwy wzrost przychodów związanych z większymi przewozami pasażerskimi.
–– Dla zarządcy infrastruktury PKP PLK:
• wzrost przewozów34,
• możliwa modernizacja istniejącej infrastruktury35.
–– Dla pasażera:
• oszczędność czasu, w wyniku budowy nowego (modernizacji istniejącego) odcinka linii i skrócenia czasu przejazdu pasażerów transportem kolejowym.
W tabeli 6 przedstawiono symulację dotyczącą możliwych czasów jazdy
w omawianych relacjach po wybudowaniu nowego odcinka36.
Tabela 6
Prognozowane czasy przejazdu po budowie nowego odcinka linii 407
Przewoźnik
Mikrobusy
Trasa
Szczecin – Kamień Pomorski
Szczecin – Dziwnów
Kamień Pomorski – Dziwnów

1 godz. 30 min
1 godz. 50 min
20 min

Kolej
Budowa tylko
Budowa
nowego odcinka
nowego odcinka
(bez modernizacji
i modernizacja
istniejącej linii)
istniejącej linii
1 godz. 31 min
1 godz. 21 min
1 godz. 44 min
1 godz. 34 min
13 min

Źródło: obliczenia własne.
Budowa tego odcinka linii kolejowej, oprócz uruchomienia przewozów kolejowych na danym odcinku, może się również przyczynić do zwiększenia liczby kursujących pociągów pasażerskich na pozostałych liniach kolejowych sieci PKP PLK (w tym przede wszystkim na liniach
407 i 401) i innych (w przypadku innych relacji w przewozach regionalnych czy międzyregionalnych). W efekcie PKP PLK uzyskuje korzyść w postaci zwiększenia wielkości przychodów
z tytułu udostępniania swoich linii przewoźnikom pasażerskim oraz przychodów uzyskiwanych
z pozostałej działalności podstawowej świadczonej na rzecz tych przewoźników.
34

W przypadku modernizacji istniejącego odcinka linii nr 407 PKP PLK ma korzyści w postaci: poprawy stanu technicznego nawierzchni kolejowej, poprawy w zakresie należytego utrzymania
linii kolejowej, zwiększenia zdolności przepustowej linii kolejowej, likwidacji ograniczeń prędkości, poprawy bezpieczeństwa ruchu pociągów, skrócenia czasów jazdy pociągów oraz zmniejszenia
kosztów prowadzenia ruchu (w przypadku zastosowania zdalnego prowadzenia ruchu).
35

Analizując średnie prędkości handlowe na już zmodernizowanych liniach: linia 402 (odcinek: Kołobrzeg – Nowogard – Gryfice – Goleniów, odległość 100 km) 63,83 km/h oraz linia
403 (Ulikowo – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła Główna, odległość 129 km) 57,34 km/h, można
przyjąć, że na wybudowanej linii (ewentualnie na zmodernizowanym istniejącym odcinku) przeciętna prędkość handlowa wyniesie ok. 60 km/h.
36
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–– Atrakcyjniejsze ceny w odniesieniu do przejazdów transportem
samochodowym (konkurencyjne wobec przewoźników samochodowych). Aktualnie PKP Przewozy Regionalne oferują atrakcyjne ceny
(niższe niż taryfowe), między innymi w relacjach do Świnoujścia czy
Międzyzdrojów37. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić takie
opłaty (tabela 7)38.
Tabela 7
Prognozowane ceny biletów (zł) po budowie nowego odcinka linii 407
Przewoźnik
Trasa
Szczecin – Kamień Pomorski
Szczecin – Dziwnów
Kamień Pomorski – Dziwnów

Mikrobusy

Kolej

15,00
20,00
5,00

12,50
15,00–16,00
5,30*

* Według aktualnego cennika PKP Przewozy Regionalne.
Źródło: obliczenia własne.

–– Dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej:
• większy wybór miejscowości nadmorskich, do których można bezpośrednio dojechać pociągiem39,
• budowę omawianego odcinka i modernizację istniejącej linii 407
można powiązać z rozwojem szczecińskiej kolei aglomeracyjnej, co
w związku z dalszą modernizacją linii 401 dałoby szansę na szybkie
połączenia dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej40 do miejscowości nadmorskich.
Oferta handlowa Połączenie w dobrej cenie przewiduje następujące ceny promocyjne w relacjach: Szczecin Główny – Międzyzdroje (odległość 98 km) – 15,00 zł oraz Szczecin Główny –
Świnoujście (odległość 111 km) – 16,00 zł.
37

38
Tym bardziej że odległość kolejowa Szczecin Główny – Kamień Pomorski (82 km) jest krótsza niż do Międzyzdrojów czy Świnoujścia. Ponadto warto pamiętać, że przewoźnicy kolejowi
oprócz ulg handlowych honorują w pełni wszystkie ulgi ustawowe.
39
Np. w ramach przejazdów okazjonalnych (przykładowo, weekendowych) w sezonie lub
poza nim. Oprócz Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kołobrzegu dzięki tej inwestycji możliwy
byłby bezpośredni dojazd do Dziwnowa (Dziwnówka) i łatwiejszy dojazd do miejscowości leżących w pobliżu nowej linii (Międzywodzie – Pobierowo – Trzęsacz – Rewal). Ten wzrost
oferty w zakresie bezpośrednich połączeń mógłby się przełożyć z jednej strony na częściowe
rozbicie istniejących potoków podróżnych na linii do Świnoujścia i Międzyzdrojów na kierunek
do Dziwnowa, a z drugiej – do zwiększenia częstotliwości tego rodzaju przejazdów.
40

Szczecin, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police.
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–– Dla turystów przyjeżdżających na wypoczynek (również kuracjuszy)
z różnych części kraju (lub z zagranicy, na przykład z Niemiec):
• osoby przyjeżdżające na pobyt wypoczynkowy do Dziwnowa
(Dziwnówka)41 pociągiem dalekobieżnym mogłyby odbyć całą podróż tylko jedną gałęzią transportu (niższe koszty przejazdu), z jedną przesiadką w Szczecinie (Szczecin-Dąbie42 , Szczecin Główny)
lub w Wysokiej Kamieńskiej na pociąg regionalny do Dziwnowa 43,
• można również rozważyć możliwość wprowadzenia pociągów dalekobieżnych na tę trasę, swój bieg kończyłyby one czy rozpoczynałyby w Dziwnowie (na przykład w relacjach do Poznania, Zielonej
Góry, Wrocławia 44)45.
–– Dla mieszkańców gminy Dziwnów i miejscowości położonych przy nowej linii:
• wzrost dostępności komunikacyjnej (alternatywna gałąź transportu),
• możliwość bezpośredniego dojazdu transportem kolejowym do stolicy województwa, miejscowości pośrednich i innych),
• ułatwienie dojazdów do pracy, szkół, ośrodków zdrowia, urzędów
administracyjnych, ośrodków kulturalnych i innych.

41
Ewentualnie innych miejscowości leżących w pobliżu linii – Międzywodzie, Pobierowo,
Trzęsacz, Rewal.
42
Szczególnie układ torowy stacji Szczecin-Dąbie jest korzystny z punktu widzenia pasażera,
jeśli chodzi o przesiadki. Pociągi dalekobieżne przybywające do Szczecina zatrzymują się przy
peronie drugim (tor 1) i z tego samego peronu (tor 2) odjeżdżają pociągi regionalne w kierunku
Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kołobrzegu.
43
Turyści nie musieliby korzystać z komunikacji samochodowej (PKS, busy). Dotyczy to
także osób, które całą trasę pokonywali wcześniej własnym samochodem. Mając lepszą ofertę,
być może wybraliby transport kolejowy.
44
Warto przypomnieć, że w rozkładzie jazdy 2008/2009 kursował bezpośredni pociąg dalekobieżny relacji Wrocław Główny – Kamień Pomorski („Karmazyn”).

W przypadku elektryfikacji nowego odcinka sprawa byłaby prostsza z punktu widzenia
technologicznego, gdyż EZT czy tradycyjne składy prowadzone lokomotywą elektryczną mogłyby bezpośrednio wjechać na linię i dojechać do Dziwnowa. W przypadku braku elektryfikacji nowego odcinka dochodzą zabiegi natury organizacyjnej związane ze zmianą trakcji z elektrycznej
na spalinową (w Wysokiej Kamieńskiej lub Kamieniu Pomorskim). Jednakże jest to tylko kwestia
dobrej organizacji tego procesu. Z punktu widzenia technologicznego nie jest to problemem.
45
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–– Dla mieszkańców innych miejscowości i okolicznych obszarów:
• lepszy dostęp do transportu kolejowego (od strony Dziwnowa –
Międzywodzie; od strony Dziwnówka – Pobierowo, Trzęsacz,
Rewal) – bliżej do alternatywnej gałęzi transportu.
–– Dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego:
• wzrost liczby turystów w mieście jako efekt zwiększenia przewozów
pasażerskich do miejscowości nadmorskich,
• polepszenie obsługi transportowej miejscowości46.
Zagrożenia
Pomijając zagrożenia związane tylko z realizacją samej inwestycji47, można
wskazać inne, które mogłyby zagrażać realizacji omawianej koncepcji:
–– niższa frekwencja pasażerów w pociągach poza sezonem letnim,
–– prowadzone modernizacje dróg wojewódzkich48 nr 102 i 10749, co podniesie ich standard (w tym przepustowość) i dzięki temu polepszy warunki funkcjonowania przewoźników samochodowych, może także zachęcać do korzystania z transportu indywidualnego,
–– możliwa ostra walka konkurencyjna między obecnymi przewoźnikami
samochodowymi a przewoźnikiem kolejowym50.
Wskazane potencjalne zagrożenia wymagają dalszych, pogłębionych
badań. W tym momencie trudno określić, na ile są one poważne w kontekście
rozpatrywanej koncepcji.

Wzrost liczby połączeń wynikający z dodatkowych pociągów kursujących na nowym odcinku w relacjach z/do Szczecina.
46

Np. problemy związane z finansowaniem, zbilansowaniem budżetu, opóźnieniami w realizacji i inne.
47

48
Modernizacje dróg pasa nadmorskiego zostały zapisane w Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020.
49

M.in. budowa dużego węzła w Parłówku ułatwiającego przejazd z dk S3 na dw 107.

Być może będzie konieczność interwencji władz samorządowych w zakresie kompetencji
określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Warto również rozważyć możliwość włączenia przewoźników samochodowych w nowy system obsługi transportowej tego
obszaru tak, aby konfrontację zastąpić współpracą.
50
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Wnioski
Z przeprowadzonych w artykule rozważań można wyciągnąć następujące
wnioski:
–– Aktualna oferta transportu kolejowego jest konkurencyjna w stosunku do oferty przewoźników samochodowych w obsłudze połączenia
Kamień Pomorski – Szczecin, zarówno pod względem czasu przejazdu,
jak i cen biletów.
–– Stosunkowo duże natężenie ruchu kołowego między Kamieniem
Pomorskim a Dziwnowem wskazuje, że istnieje potencjał w zakresie
możliwości przejęcia części ruchu osobowego na tym odcinku z dróg
na kolej.
–– Omawiany projekt wpisuje się w polityki horyzontalne UE, zapisy unijnych dokumentów programowych oraz polskich (na szczeblu krajowym
i regionalnym), co daje możliwość ubiegania się o środki unijne do jego
realizacji.
–– Realizacja projektu dałaby wiele korzyści (zostały już wymienione).
Przeprowadzone rozważania na temat koncepcji przedłużenia istniejącej
linii kolejowej nr 407 w kierunku Dziwnowa, choć mają charakter ogólny i poglądowy, to jednak, zdaniem autora, przemawiają za tym, aby podjąć dalsze,
pogłębione analizy już na poziomie zainteresowanych samorządów.
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The possibility of using rail transport
at the connections KamieŃ Pomorski – DziwnÓw
Costs and benefits
Summary
The purpose of this article is to present the costs and benefits of the implementation
of the concept of extending the railway line Wysoka Kamienska – Kamien Pomorski
continue to Dziwnow. The article compares the transport service to Dziwnow taking
into account the current state and possible consideration to implement above mentioned
line. The paper presents a general calculation of the costs of building a new line and the
potential benefits of this project.
Keywords: rail transport, railway line
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DYNAMIC MODELS OF INVESTMENT’S OPTIMIZATION
IN MARITIME EDUCATION
The purpose of this work is modeling and analyzing economic and mathematical
models to optimize the value of investments in maritime education. The conditions of world
maritime labor market are presented, the tendencies of its development and their advantages
are considered. The article contains a concept of dynamic models of investment’s optimization into maritime education. These models take into account the three-factorial function of
supply on the market. The market equilibrium from the possible set is determined.
Keywords: model of investment’s optimization, supply and demand of officers, maritime
education.

Introduction
Sea transport is the backbone of international trade and the global economy.
Around 80 per cent of global trade by volume and over 70 per cent of global trade
by value are carried by sea and are handled by ports worldwide. These shares
are even higher in the case of most developing countries. On the other hand, the
work of seafarers is heavy enough due to long-time contracts far from home
and challenging great risks therefore is not that much popular among workers
in developed countries, where high wages are still possible to earn ashore apart
from the work at sea.
* Olena Miagkova, Anatolij Kholodenko, dr, Odessa National Maritime University; Ludmiła
Filina-Dawidowicz, dr inż., West Pomeranian University of Technology in Szczecin, e-mail:
Ludmila.Filina@zut.edu.pl.
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Therefore, maritime labor market is more attractive for the workers from
developing countries where the wages are much less competitive on domestic
market, besides there is shortage of working places on the market.
At the same time, it should be stated that the market of unskilled seaman’s
(ratings) is oversupplied (due to Asian countries) while the market of qualified
seamen is significantly imbalanced, still characterized with high wages and
required respective high education1.
This mismatch shows advantages of countries with a high level of population and certain maritime traditions and yet low level of employment and level
of wages on domestic market, that makes seamen’s job competitively attractive
on the market. We shall even say that the important potential export of these
countries is work of qualified workers abroad (including seamen due to lose of
the own fleet within the country).
To implement these advantages, to extend the training of seafarers (officers)
must be developed maritime education, justified respective investment projects.
There are lots of scientific works dedicated to investment activity2 and the
theory of labor market3. However, there is still a problem of synthesis of these
fields, ascertaining the impact of investment in education on labor markets (and
maritime labor market, in particularly) and determination in the optimal value
of investments.
Thus the purpose of this work is modeling and analyzing economic and
mathematical models to optimize the value of investments in maritime education.

1
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy, Dz.U. L 343, 14/12/2012 P. 0078-0105.

H. Bierman, S. Smidt, The capital budgeting decision. Economic analysis of investment
projects, Macmillan Publishing Company, New York 1992; M. Bromwich, The economics of
capital budgeting, Penguin Books, London 1976; W. Sharpe, G. Alexander, J. Bailey, Investments,
Prentice Hall International, 1995.
2

D. Bosworth, P. Dawkins, T. Stromback, The economics of the labour market, Addison
Wesley Longman Limited, 1996; R.F. Elliott, Labor economics: a comparative text, McGraw Hill
Book Company Ltd, 1991; M. Gunderson, W.C. Riddell, Labour market economics. Theory, evidence and policy in Canada, 2nd ed., McGraw Ryerson Limited, 1988; D. Sapsford, Z. Tzannatos,
The economics of the labour market, Macmillan Press Ltd, London 1993.
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Main text
The distinctive feature of investments in maritime education within the absence of the own fleet is lack of direct return from the trained future professionals
on the economy of the country due to their work mainly on board of the foreign
vessels flying under convenient flag of foreign ship owners. Therefore, must to
be checked others directions of investment’s return.
The first possible option, applied for the state high institutions is income
received from the academic fees for education.
We will indicate as p - fee for education for one cadet. At first view taking
into consideration high institution’s side it would be reasonable to increase it
but at same time along with increase shall expect reduce in quantity of cadets
(in other words – demand for education) Q within the linear functional dependence as follows:

Q( p) = g − h ⋅ p 

(1)

where:

g > 0 is the maximum possible number of cadets,
h > 0 – indicator of elasticity (the cadet’s quantity reducing along with the

increasing fee for education),
0 ≤ p ≤ g / h – reasonably requested optimized payment for education.
On the other hand, to meet the demand for education in the quantity of Q
shall use linear functional dependence as follows:

I (Q) = e + f ⋅ Q 
where:
e ≥ 0 – constant (that is not depends on quantity of cadets),
f > 0 – required investment as per one cadet.

(2)
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Then, taking as z – cost for education per one cadet, T – horizon of planning
and r – rate of discount rate, the net present value of this investment project will
be calculated as follows

1
⋅ ( p − z ) ⋅ Q( p ) − I (Q( p )) =
t
t =1 (1 + r )
T

NPV = ∑

1
⋅ ( p − z ) ⋅ ( g − h ⋅ p ) − (e + f ⋅ ( g − h ⋅ p ))
t
t =1 (1 + r )

T

=∑

(3)

1
t
t =1 (1 + r )
(that is obvious that α grows along T and reduces along r ), then
T

We will insert as index of prospect α = α (r , T ) = ∑

NPV = α ⋅ ( p − z ) ⋅ ( g − h ⋅ p ) − (e + f ⋅ ( g − h ⋅ p )) → max 
p

(4)

Making the first its derivative equate with zero

NPV p′ = α ⋅ g − 2α ⋅ h ⋅ p + α ⋅ z ⋅ h + f ⋅ h = 0 ,
thereafter the optimal fee for education

1 g f

p* = z +  + − z  
2 h α


(5)

At this point is the maximum due to the fact that the second derivative is

NPV pp′′ = −2α ⋅ h < 0 .
Thereupon, we see that the optimal fee for education exceeds its cost price
in amount directly proportional to the index of demand g (the maximum possible
quantity of cadets) and investments f as per one student and inversely proportional
to the elasticity, also prospects and cost price for education. Finalizing all above
shall receive that along with the cost price growing for education the optimal fee
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is increasing respectively but it’s exceeding over price cost is decreasing. And
optimal quantity of cadets:

1
f ⋅h
Q* = g − h ⋅ p* =  g − z ⋅ h −

α 
2

(6)

Then optimal quantity of investments:

I * = e + f ⋅ Q* = e +

f
f ⋅h

g − z⋅h −
α 
2

(7)

Optimal NPV* (while inserting (5), (6), (7) in (4))
2
(
g ⋅ α − z ⋅ h ⋅ α − f ⋅ h)
NPV * =
−e

4 ⋅α ⋅ h

(8)

Through all the parameters of the system the most efficient influence on
the system make the maximum quantity of cadets and the indicator of prospects.
This approach, when the investor’s income in maritime education is formed
only by educational fee, makes that the market situation is indifferent to him as
it makes no result on its financial results.
Another source of investor’s income (on behalf of the state in this case) can
serve taxes from the seaman’s wages (such taxation can be imposed only along
with the social and pension packages). Could be also considered currency’s flow
in the country through wages. In this case research of the maritime labor market
becomes even more important.
The first fundamental feature of the product which “produce” high institutes
from ordinary products is that producer of ordinary products itself disposes for
which part of manufactured products to sell and at what price. The state itself
which “produce” future qualified seamen, does not dispose of the products made,
people decide themselves whether to work according to qualification received,
depending on the value of wages, level of taxes in the country for seamen (products have their own opinion).
Considering these three major factors of supply on the labor market: the
number of the seamen educated, wages on the market and taxes.
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The number of cadets Q educated in every year of studying depends on
investments I into maritime education:

Q( I ) = a + c ⋅ I 

(9)

where:
a – the starting number of officers (before investment),
c – indicator of efficiency of investments.
However, not all the educated cadets will offer themselves on the relevant
labor market, but only a part of them, that depends on wages and taxes on the
market.
Dependence of the seamen’s share β ,0 ≤ β ≤ 1 , that entering the market takP−S
ing into consideration the level of wages P can be represented as β = max 0,
,
P 

where S – the minimum possible wage. Clearly, that if P < S β = 0 , but with the
growth of P, then β → 1 (figure 1).
The dependence of that share of seamen γ , 0 ≤ γ ≤ 1 , which coming on
the market taking into attention taxes on the market shall be showed as follows
γ = (1 − n) m , where m > 0 is the indicator of elasticity of seamen’ reaction towards
taxed on the market. Clearly, that while n=0 γ = 1 and while n = 1 γ = 0 (figure 2).
These two components make seamen’ supply on the market three-factorials
as follows:

~
P−S
m
Q (I , P, n ) = Q(I ) ⋅ β (P ) ⋅ γ (n) = (a + c ⋅ I ) ⋅ 
 ⋅ (1 − n) 
 P 

(10)

1

max 0,

0

Fig. 1.

S

P S
P

P

Share of the seamen which come on the market depending on the wages on the
market
Source: own research.
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m 0,5
m 1

m

2
1

0

n

Fig. 2. Dependence of that share of seamen, which come on the market as per their
qualification received, provided reasonable taxes on the market, elasticity of
seamen’s reaction
Source: own research.

Therefore, supply offer on the marker depends on wages on the market – the
higher the wage, the higher offer. From the other hand, the level of wages depends
on the supply on the market – the more supply, the lower wages.

P(Q) = b − k ⋅ Q 

(11)

where:
b – the maximum possible annual wage of seamen,
k – index of elasticity of wages toward their quantity on the market depends on
the demand on the labor market; when the number of vessels and cargo are large
then k is close to zero, due to the fact that the capacity of the market increases
and the demand on the market increases respectively; when quantity is not large,
then k is bigger as the capacity decreasing and decreasing the demand and wages
respectively.
Consequently, ascertained a back connection between supply and wages
– not only supply inversely proportionally influences on wages (as happens on
ordinary goods market), but also wages indirectly through share of seamen, who
offer themselves as per their qualification, make directly proportional effect on
the supply.
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Set of balances on the labor market is shown in the figure 3.
~
Q

Demand

Supply

Favorable state of the
freight market –
b – large, k – little

b
k

Unfavorable state
of freight market –
little b , large k

little I ,
large n

~
Q

0

large I ,
little n

S

b P
k

b

P

Fig. 3. Set of balances on the labor market
Source: own research.

Another principled feature of the product, which “produces” high institutions from ordinary products, is that ordinary products are sold on the market
only one-time (for products of long term use still possible to resale but on the other
market – second market). While on the labor market seafarers offer themselves
regularly, supply is forming not from only just graduating but also graduated in
the last years (thus happens that this “product” accumulating in time).
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Taking into attention both the factor of time also three-factorial model of
seamen’ supply the model of investment’s optimization into maritime education
turns as follows:

T
I (t )
n(t )
P * (t ) − S (t )
m
⋅ P * (t ) ⋅ Q( I , t ) ⋅
⋅ (1 − n(t ) ) −− ∑
→ max
t
t
I ,n
P * (t )
t =1 (1 + r )
t =1 (1 + r )
T

NPV ( I , n) = ∑

where:

I = {I (t )}t =1,...,T , n = {n(t )}t =1,...,T ,
t −l

Q( I , t ) = a + ∑ c ⋅ I (τ ) ⋅ (t − l − τ + 1) + d ⋅ t , t = 1,..., T – quantity of the seamen educated,
τ =1

d – annual excess in current quantity of the seamen trained toward the seamen
retired
l – log of investments’ return (term of setting on new high institutions)

~
P(t ) − S (t )
Q ( I , n(t ), t ) = Q( I , t ) ⋅
⋅ (1 − n(t ))m , t = 1,..., T – quantity of seamen that
P(t )
come on the crewing market.

~
P (t ) = b(t ) − k (t ) ⋅ Q ( I , n(t ), t ), t = 1,..., T – seamen’ wages,

b(t ) − P(t )
P(t ) − S (t )
~
Q ( I , n(t ), t ) =
= Q( I , t ) ⋅
⋅ (1 − n(t ))m ,
k (t )
P(t )
t = 1,..., T – equation of market balance.
To proceed with we shall insert an important intermediate value

A(t ) = b(t ) − k ⋅ Q( I , t ) ⋅ (1 − n(t ))m , t = 1,..., T ,
then

P * (t ) =

A(t ) + A2 (t ) + 4 ⋅ S (t ) ⋅ (b(t ) − A(t ))
, t = 1,..., T
2

– balanced wage in t year.
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Correctness and efficiency of this dynamic model of investment’s optimization in maritime education proved by further computer implementation (with
three-factorial model of supply on the market and choosing the best market balance from the possible set of balances), results received having different starting
data are very demonstrative and revealing.
Conclusions
Built dynamic optimization models of investment’s into maritime education
with three-factorial function of supply permit to take into account such peculiarities of labor market.
The first fundamental feature of the product which “produce” high institutes
from ordinary products is that producer of ordinary products itself disposes for
which part of manufactured products to sell and at what price. The state itself
which “produce” future qualified seamen, does not dispose of the products made,
people decide themselves whether to work according to qualification received,
depending on the value of wages, level of taxes in the country for seamen (products have their own opinion).
Another principled feature of the product, which “produces” high institutions from ordinary products, is that ordinary products are sold on the market
only one-time (for products of long term use still possible to resale but on the other
market – second market). While on the labor market seafarers offer themselves
regularly, supply is forming not from only just graduating but also graduated in
the last years (thus happens that this “product” accumulating in time).
The best market equilibrium from the possible set can be determined from
these models.
In our further research we assume to model compatible model of investments optimization in maritime education and new fleet building, providing new
job offers for seamen and receiving the economic effects from the operation of
the fleet.

Dynamic models of investment’s optimalization...

53

References
Bierman H., Smidt S., The capital budgeting decision. Economic analysis of investment
projects, Macmillan Publishing Company, New York 1992.
Bosworth D., Dawkins P., Stromback T., The economics of the labour market, Addison
Wesley Longman Limited, London 1996.
Bromwich M., The economics of capital budgeting, Penguin Books, London 1976.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r.
dotycząca zmiany dyrektywy 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu
wyszkolenia marynarzy, Dz.U. L 343, 14/12/2012 P. 0078-0105.
Elliott R.F., Labor economics: a comparative text, McGraw Hill Book Company Ltd,
1991.
Gunderson M., Riddell W.C., Labour market economics. Theory, evidence and policy
in Canada, 2nd ed., McGraw Ryerson Limited, 1988.
Sapsford D., Tzannatos Z., The economics of the labour market, Macmillan Press Ltd,
London 1993.
Sharpe W., Alexander G., Bailey J., Investments, Prentice Hall International, 1995.

Dynamiczne modele optymalizacji inwestycji
w edukację morską
Streszczenie
Celem artykułu jest opracowanie oraz analiza ekonomiczno-matematycznych
modeli optymalizacji inwestycji w kształcenie kadr gospodarki morskiej. Przedstawiono
specyfikę światowego rynku pracy marynarzy, wskazano tendencje rozwoju tego rynku.
Artykuł zawiera koncepcje dynamicznych modeli optymalizacji inwestycji w edukację
morską uwzględniających trzy czynniki kształtujące rynek pracy marynarzy, w tym
liczbę wykwalifikowanej kadry, zarobki i podatki. Ponadto modele te pozwalają określić
poziom równowagi rynkowej w ustalonych warunkach.
Słowa kluczowe: model optymalizacji inwestycji, podaż i popyt na oficerów, edukacja
marynarzy
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KOSZTY I KORZYŚCI FUNKCJONOWANIA
MIEJSKICH WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
Współczesne problemy funkcjonowania transportu w miastach wskazują na potrzebę jego usprawniania. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju transportu (o czym
mówi m.in. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym) powinna być kierunkiem rozwoju transportu w miastach. W imię tych zasad dąży się do ograniczania wykorzystania
w ruchu miejskim samochodów osobowych na rzecz innowacyjnych oraz przyjaznych
środowisku rozwiązań. Jednym z nich jest coraz bardziej popularna miejska wypożyczalnia rowerów wspierana przez rozwój systemu dróg rowerowych oraz parkingów.
Obecnie na świecie istnieje ponad 140 systemów wypożyczalni rowerów
w 165 krajach świata, wśród nich m.in. Call-a-bike (system prowadzony przez Deutsche
Bahn w wybranych miastach na terenie Niemiec) czy Nextbike (system działający
w ponad 80 miastach w dziesięciu krajach). Wśród bardziej popularnych miejskich
wypożyczalni rowerów w Polsce można wyróżnić te funkcjonujące w Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie czy Gdańsku.
Systemy rowerów miejskich najczęściej są tworzone z myślą o mieszkańcach miast,
gdzie wprowadzane są ograniczenia dla ruchu samochodowego, poszerzone strefy dla
pieszych czy też, gdzie priorytet ma komunikacja miejska. W takich warunkach rower
miejski stanowi dopełnienie komunikacyjnej oferty usługowej.
Celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania w miastach. Biorąc pod uwagę strukturę kosztów stworzenia i funkcjonowania
wypożyczalni, należy uwzględnić m.in. koszt budowy wypożyczalni (w zależności od
przyjętej technologii wypożyczania), zakup rowerów, wyposażenie techniczne i obsługę,
promocję, jak również koszty nieprzewidziane (akty wandalizmu, kradzieże itd.). Warto
także przyjrzeć się korzyściom bezpośrednim (wzrost liczby rowerzystów, ograniczanie
kongestii, korzyści zdrowotne) oraz pośrednim (ograniczanie emisji dwutlenku węgla, poprawa jakości życia w mieście, pobudzanie dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej).
* Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: zuzanna.klos@wzieu.pl.
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W artykule przedstawione zostaną rozwiązania, jakie zastosowano w Londynie
(Barclays Cycle Hire) oraz w Warszawie (Veturilo). Opisany zostanie także projekt
stworzenia miejskiej wypożyczalni rowerów w Szczecinie.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, miejska wypożyczalnia rowerów, transport
miejski

Wprowadzenie
Współczesne problemy funkcjonowania transportu w miastach wskazują
na potrzebę jego usprawniania. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju
transportu (o czym mówi między innymi ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym1) powinna być zasadniczym kierunkiem polityki transportowej
w miastach. Zgodnie z realizacją tych zasad dąży się do ograniczania wykorzystania w ruchu miejskim samochodów osobowych na rzecz innowacyjnych
oraz przyjaznych środowisku rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest – coraz
bardziej popularna – miejska wypożyczalnia rowerów wspierana przez rozwój
systemu dróg rowerowych oraz parkingów.
Systemy wypożyczania rowerów miejskich najczęściej są tworzone z myślą
o mieszkańcach miast, w których wprowadzano ograniczenia dla ruchu samochodowego, rozwija się strefy przeznaczone dla pieszych, jak również w tych
gdzie priorytet ma komunikacja miejska. W takich warunkach rower miejski
staje się uzupełnieniem systemu transportowego miasta, często uzupełniając
ofertę usługową komunikacji miejskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie kosztów funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów oraz zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z wdrożenia
tego rozwiązania w miastach. Biorąc pod uwagę strukturę kosztów stworzenia
i funkcjonowania wypożyczalni, należy uwzględnić między innymi koszt
budowy wypożyczalni (zróżnicowany w zależności od przyjętej technologii
wypożyczania), zakup rowerów, wyposażenie techniczne i obsługę, promocję,
a także koszty nieprzewidziane (akty wandalizmu, kradzieże itd.). Budowa takiej wypożyczalni pociąga także za sobą korzyści bezpośrednie (wzrost liczby
rowerzystów, ograniczanie kongestii, korzyści zdrowotne) oraz pośrednie (ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę jakości życia w mieście, pobudzenie
dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2011, nr 5,
poz. 13.
1
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Schemat miejskiej wypożyczalni rowerów
Miejskie wypożyczalnie rowerów stają się coraz bardziej powszechną usługą
transportową w miastach. Rowery są ogólnodostępne (publiczne) w ramach stacji
rowerowych, które bardzo często są automatycznymi parkingami rowerowymi.
Nadrzędną zasadą ich funkcjonowania jest możliwość wypożyczenia rowerów
na krótki okres (do 20–30 minut za darmo), co umożliwia rotację tych pojazdów.
Obecnie na świecie istnieje ponad 140 systemów wypożyczalni rowerów
w 165 krajach2. Najbardziej popularne systemy to między innymi Call-a-bike
(system prowadzony przez Deutsche Bahn w wybranych miastach na terenie
Niemiec), Nextbike (system działający w ponad 80 miastach w dziesięciu krajach)
oraz Barclays Cycle Hire (funkcjonujący w Londynie). Największą na świecie wypożyczalnią rowerów jest chińska Hangzhou Public Bicycle – ma ponad 61 tys. rowerów rozmieszczonych na 2400 stacjach w Hangzhou3. W Polsce, wśród bardziej
popularnych miejskich wypożyczalni rowerów, można wyróżnić te funkcjonujące
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie czy Gdańsku. Na uwagę zasługuje także
wypożyczalnia UsedomRad-Flyer funkcjonująca na wyspie Uznam w ramach
partnerstwa transgranicznego Polski i Niemiec wspieranego przez Ministerstwo
Federalne ds. Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miasta, gdzie uruchomiono
ponad sto stacji, w ramach których można wypożyczyć ponad tysiąc rowerów
i e-bików (rowerów z dodatkowym wspomaganiem elektrycznym)4.
Systemy rowerów publicznych są zróżnicowane i zależą od specyfiki przyjętego do ich obsługi rozwiązania technicznego. Ze względu na rozpatrywany
w artykule aspekt kosztowy funkcjonowania wypożyczalni warto przybliżyć
te schematy, które warunkują koszty uruchomienia całego systemu w mieście.
Można wśród nich wyróżnić model tradycyjny, model zautomatyzowany z punktami dokowania rowerów, model zautomatyzowany bez punktu dokowania
rowerów oraz model niezautomatyzowany z punktami dokowania rowerów5.
Model tradycyjny opiera się na tradycyjnych punktach wypożyczania
rowerów. Punkty te składają się z parku rowerowego oraz stacji wypożyczania
2

Bike-sharing guide, www.tc.gc.ca/urban (dostęp: 24.11.2013).

Hangzhou, China – The world’s largest bike sharing program, www.ecomobility.org
(dostęp: 24.11.2013).
3

4

www.usedomrad.de (dostęp: 24.11.2013).

Szerzej: Studium koncepcyjne systemu roweru publicznego dla m.st. Warszawy, TransEko,
Warszawa 2009, s. 8.
5
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i zwrotu rowerów. Model ten wymaga zatrudnienia pracowników, którzy są
odpowiedzialni za pobieranie i wydawanie rowerów oraz obsługę systemu od
strony technicznej i finansowej (na przykład pobieranie opłat za wypożyczenie).
Model zautomatyzowany z punktami dokowania rowerów składa się z parku rowerowego oraz samoobsługowych punktów wypożyczania i oddawania
rowerów. Wypożyczenie odbywa się automatycznie, a użytkownik za pomocą
paneli sterujących ma możliwość dostępu do informacji dotyczących działania
systemu, rejestracji i dokonywania opłat (między innymi rejestracyjnych i za
wypożyczenie). W tym modelu wypożyczalni funkcjonują stacje dokujące, do
których przypinane są rowery. Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj stacji.
Model zautomatyzowany bez punktu dokowania rowerów składa się z parku rowerowego oraz przystosowanego systemu łączności. W modelu tym nie
ma punktów wypożyczenia i oddawania rowerów. Można je pozostawić w dowolnym miejscu w strefie objętej systemem (najczęściej w pobliżu skrzyżowań).
Rozwiązanie to umożliwia wyposażanie rowerów we własne mechanizmy służące do blokowania i odblokowywania rowerów. Korzystanie z rowerów wymaga
zarejestrowania się w systemie i posiadania urządzenia mobilnego (wyposażonego w odpowiednią aplikację bądź umożliwiającego łączność internetową), dzięki
któremu wypożyczający uzyskuje kod odblokowujący rower i jest informowany
o numerze roweru. Ta technologia jest najrzadziej wykorzystywana.
Model niezautomatyzowany z punktami dokowania rowerów składa się
z parku rowerowego oraz samoobsługowych punktów wypożyczania i oddawania. Rowery są najczęściej przypinane do punktu dokującego (stojaka)
mechanicznie (za pomocą zamka wbudowanego w stojak lub zamocowanego na
rowerze). Informacja o stacji, sposobie wypożyczania i pobliskich stacjach jest
dostępna na tablicach informacyjnych.
Wybór techniki dostępu jest podyktowany planowaną wielkością systemu
(i możliwością jego rozwoju w kolejnych latach), funduszami, które są do dyspozycji, oraz przyjętym modelem.
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Studium przypadków – Londyn i Warszawa
Na potrzeby artykułu zostaną przedstawione dwa schematy miejskich
wypożyczalni rowerów, które funkcjonują w Londynie (Barclays Cycle Hire)
oraz Warszawie (Veturilo).
Londyn – Barclays Cycle Hire
System ten został zainicjowany w lipcu 2010 roku6; jest to zautomatyzowany model z punktami dokowania rowerów. System rowerów publicznych
został uruchomiony z inicjatywy burmistrza miasta i jest częścią Transport for
London7. Wypożyczalnia rowerów Barclays cieszy się ogromną popularnością,
o czym świadczą przedstawione w tabeli 1 statystyki obrazujące zmiany, jakie
zaszły w ramach funkcjonującego systemu od 2010 roku.
Tabela 1
Statystyki dotyczące miejskiej wypożyczalni rowerów Barclays Cycle Hire
(dane na 31 października 2013 r.)
2013
Liczba nowych członków

Dane od 3.12.2010

1 244

189 118

Liczba wypożyczeń

654 482

25 901 282

Liczba wypożyczeń zarejestrowanych uczestników

433 850

17 663 739

15

18

Przeciętny czas podróży rowerem

Źródło: www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/20389.apx (dostęp: 24.11.2013).

Z przedstawionych w tabeli informacji wynika, że użytkownicy systemu
mieli do dyspozycji ponad 8 tys. rowerów, które były dostępne na ponad 550 rampach parkingowych rozmieszczonych w odległości od 300 do 500 m od siebie8.
Rowery w ramach wypożyczalni są dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Na
koszty wynajmu składa się opłata za udostępnienie roweru oraz opłata za jazdę
(tabela 2), której wysokość jest uzależniona od czasu użytkowania.

6
Faktycznie system zaczął działać 3 grudnia 2010 r., gdyż wtedy został otwarty dla wszystkich użytkowników, wcześniej mogli z niego korzystać zarejestrowani ochotnicy.
7

Transport for London – jest organizatorem transportu publicznego w Londynie.

8

www.tfl.gov.uk (dostęp: 24.11.2013).
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Tabela 2
Opłaty za wynajem roweru w Londynie w funtach
(ceny obowiązujące od 2 stycznia 2013 r.)
Udostępnienie roweru

Opłata za dodatkową jazdę
od 30 minut do 1
1
godziny
na dobę
2
do 1,5 godziny
4
do 2 godzin
6
na tydzień
10
do 2,5 godziny
10
do 3 godzin
15
na rok (dostępne tylko dla
90
do 6 godzin
35
zarejestrowanych użytkowników)
do 24 godzin
50
Pozostałe opłaty
zatrzymanie roweru na dłużej niż 24 godziny
150
uszkodzenie lub niezwrócenie roweru
do 300

Uwaga: 2 stycznia 2013 roku podniesiono dwukrotnie stawki za wynajem rowerów.
Źródło: www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling (dostęp: 27.11.2013).

Barclays Cycle Hire jest sponsorowany przez międzynarodowy bank
Barclays, którego wkład w projekt w ciągu pięciu pierwszych lat działania wynosi 25 mln funtów (18% kosztów inwestycyjnych związanych z rozpoczęciem
projektu)9.
Warszawa – Veturilo
W sierpniu 2012 roku zainaugurowano otwarcie systemu roweru miejskiego
w Warszawie pod nazwą Veturilo. Przetarg na obsługę rowerów miejskich wygrało konsorcjum Nextbike Polska Sp. z o.o., Nextbike GmbH i Mifa Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG. Podobnie jak londyńska wypożyczalnia, warszawska również
funkcjonuje jako zautomatyzowany model z punktami dokowania rowerów.
System funkcjonuje przez dziewięć miesięcy w roku (od marca do listopada),
przez całą dobę. W Warszawie znajdują się 173 stacje Veturilo, w ramach których
do dyspozycji użytkowników jest 2600 rowerów. 23 czerwca 2013 roku odnotowano w systemie milionowe wypożyczenie roweru miejskiego.

Barclays, £25m sponsorship of London cycle hire scheme, www.bbc.co.uk (dostęp:
28.05.2010).
9
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Koszty wynajmu roweru w Warszawie przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
System opłat za wynajem roweru w sieci Veturilo w Warszawie
Wypożyczenie (zł)
od 1 do 20 min
od 21 do 60 min
druga godzina
trzecia godzina
czwarta i każda następna godzina

Pozostałe opłaty (zł)
0
1
3
5
7

Opłata inicjalna
Opłata za przekroczenie 12 godzin
wypożyczenia
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru

10
200
1770

Źródło: www.veturilo.waw.pl/informacje/ (dostęp: 24.11.2013).

Opłaty w obu tych systemach zostały pomyślane tak, by wspierać założone
przez miasto cele. Obydwa systemy zachęcają do wypożyczania krótkoterminowego, wymuszając tym samym rotację rowerów.
Koszty funkcjonowania miejskiej wypożyczalni rowerów
Na etapie przygotowania projektu dotyczącego roweru miejskiego należy
wziąć pod uwagę pewne niezbędne elementy, których analiza pozwoli określić,
na ile planowane działania przyniosą spodziewane korzyści i jakie należy ponieść
niezbędne wydatki. Do tych elementów zaliczyć można10:
–– wybór rodzaju systemu roweru publicznego,
–– obszar miasta, który będzie obsługiwany przez system,
–– liczbę i rozmieszczenie wypożyczalni (odległości pomiędzy wypożyczalniami),
–– liczbę rowerów w całym systemie,
–– model roweru miejskiego (przystosowany do potrzeb potencjalnych
użytkowników),
–– okres działania systemu (całoroczny czy może z wyłączeniem sezonu
zimowego),
–– model finansowania systemu (budowa i eksploatacja),
–– docelowy operator systemu (spółka zewnętrzna, operator miejski itd.),
–– koszty ponoszone przez użytkownika,
–– zabezpieczenia rowerów (kradzieże, akty wandalizmu).
Optymalizacja systemów rowerów publicznych w miastach europejskich – podręcznik, wyniki projektu OBIS, 2011, s. 15.
10
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Wśród kosztów funkcjonowania miejskiej wypożyczalni rowerów wyróżnić
można11:
a) koszty inwestycyjne, do których zalicza się:
–– budowę wypożyczalni rowerów,
–– zakup rowerów,
–– wyposażenie techniczne służb serwisowych oraz usługi relokacji rowerów,
–– przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i przetargowej,
–– promocję systemu,
–– koszty nieprzewidziane,
–– ewentualne koszty gruntu, podłączenia do sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia (w zależności od przyjętego rozwiązania);
b) koszty eksploatacyjne, do których zalicza się naturalne zużycie dostępnych rowerów, ich relokację, a także koszty uszkodzenia rowerów
(w tym akty wandalizmu), kradzieże.
Zestawienie opisanych grup kosztów i udziału ich poszczególnych elementów w kosztach ogółem przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4
Udział kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
w kosztach całkowitych wypożyczalni
Koszty inwestycyjne

Koszty eksploatacyjne

udział w kosztach
całkowitych (%)

udział w kosztach
całkowitych (%)

budowa i uruchomienie
stacji12

70

relokacja rowerów

30

rowery

17

utrzymanie
i konserwacja rowerów

22

operacje uruchomienia
systemu: warsztat i logistyka

6

utrzymanie
i konserwacja stacji

20

łączność

5

zaplecze systemu

14

administracja

13

administracja

2

wymiana (rowerów,
stacji dokujących)

1

Źródło: Optymalizacja systemów rowerów..., s. 14.12
11

Tamże, s. 15.

Na budowę i uruchomienie stacji składają się: terminale, punkty dokujące, technika przypinania i wypinania rowerów, rozplanowanie stacji, prace ziemne i okablowanie.
12
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Suma kosztów wdrożenia dla systemów działających na dużą skalę
(przykład Londynu) w przeliczeniu na jeden rower kształtuje się na poziomie
2500–3000 euro, w zależności od konfiguracji. Zróżnicowanie w cenach
wynika z przyjętego modelu wypożyczalni, który był opisywany wcześniej.
Koszty wdrożenia (inwestycyjne) rozkładają się na ogół na cały okres trwania
umowy (umowa z zewnętrznymi operatorami). W przypadku braku operatora
zewnętrznego koszty wdrożenia ponoszone są przez cały okres eksploatacji
systemu. Roczne koszty bieżące (eksploatacyjne) w przypadku dużych systemów szacowane są na poziomie 1500–2500 euro na jeden rower. Struktura tych
kosztów zależy od wielkości systemu i liczby wypożyczeń. Koszty kapitałowe
i personelu najczęściej są kosztami stałymi, więc w miarę zwiększania się liczby
wypożyczeń maleje koszt jednostkowy wypożyczenia. Jednocześnie jednak
rosną koszty serwisu, obsługi klienta i operacji relokacyjnych13.
W przypadku Londynu koszty wdrożenia projektu i jego funkcjonowania
przez sześć lat zostały oszacowane na 140 mln funtów (rowery – 6000, stacje
dokujące – 400, przy sześcioletnim czasie trwania umowy jej koszty w przeliczeniu na rower na dzień wyniosły 10,65 funta14). System ten przyniósł zyski już po
10 tygodniach od jego wprowadzenia (w założeniu miał przynosić zyski po
trzech latach od oficjalnego otwarcia)15.
Dla Warszawy koszty wdrożenia i funkcjonowania projektu zostały oszacowane na 19 mln zł do końca listopada 2016 roku. Roczny koszt utrzymywania
systemu oszacowano na poziomie 4,5 mln zł16.
Zauważalne są różnice w kosztach funkcjonowania obydwu systemów,
jednak tak jak już wspomniano, koszty funkcjonowania systemu zależą od jego
wielkości i przyjętego modelu.

13

Optymalizacja systemów rowerów..., s. 14.

14

140 mln (funtów) = 6000 (funtów) • 400 (funtów) • 365 (dni).

London bike hire scheme on road to be only public transport system in profit, www.theguardian.com (dostęp: 14.10.2010).
15

16

Jedzie warszawski rower miejski, www.zw.com.pl (dostęp: 23.04.2012).
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Korzyści wynikające z uruchomienia miejskiej wypożyczalni
rowerów
Miejska wypożyczalnia rowerów jest na tle innych środków transportu
miejskiego (i ich infrastruktury) stosunkowo niedroga. Przy wycenie kosztów
i korzyści związanych z wypożyczalnią należy brać pod uwagę pozytywne
skutki zewnętrzne w porównaniu z efektami, jakie się wiążą z innymi środkami
komunikacji. Korzyści z wprowadzenia systemu wypożyczalni rowerów można
rozpatrywać pośrednio i bezpośrednio (tabela 5).
Tabela 5
Pośrednie i bezpośrednie korzyści wynikające z wdrożenia systemu roweru miejskiego
Korzyści bezpośrednie

Korzyści pośrednie

wzrost udziału ruchu rowerowego
w podziale gałęziowym

ruch rowerowy staje się bardziej widoczny

dodatkowa opcja mobilności

zintensyfikowanie działań
w kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej

możliwość ominięcia kongestii

wzrost zainteresowania osób,
które nie mają własnego roweru

zarządzanie popytem na transport
(publiczny)

rewitalizacja ulic

wzrost atrakcyjności dla turystów

oszczędności na kosztach tworzenia infrastruktury
dla samochodów

możliwość wykorzystania na reklamy

pozytywny wizerunek miasta

korzystne oddziaływanie na zdrowie17

poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego

danie możliwości zatrudnienia

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Źródło: Optymalizacja systemów rowerów..., s. 14.17

W czerwcu 2013 roku przedstawiony został przez Europejską Federację
Cyklistów (ECF) raport dotyczący kalkulacji korzyści ekonomicznych wynikających z wykorzystania rowerów w codziennych podróżach w państwach
17
„British Medical Journal” przedstawił wyniki badań, w których dowiedziono, iż wypożyczalnie rowerów (i jeżdżenie na rowerach) korzystnie wpływają na zdrowie i jakość życia. Krótkie,
regularne przejazdy realizowane wypożyczonymi rowerami wpłynęły na zmniejszenie liczby zgonów powodowanych problemami z sercem (mimo potencjalnego zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza i ruchu na drodze). Na przykładzie Barcelony dowiedziono, iż rocznie
odnotowuje się o 12 zgonów mniej dzięki aktywności fizycznej wynikającej z jazdy rowerem (jak
również mniejszą liczbę zawałów, udarów i chorób serca). Źródło: www.independent.co.uk.
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Unii Europejskiej. Nie wskazano jednak metodologii prowadzonych badań, co
oznacza konieczność przyjęcia pewnego marginesu błędu dla tych danych18.
Pod uwagę brano korzyści zdrowotne (stanowiące największy udział w korzyściach ogółem), ograniczanie kongestii i paliwa, redukcję emisji dwutlenku
węgla, hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Korzyści wynikające z korzystania
z rowerów oceniono na 143–155 mld euro. Dodając do tego jeszcze korzyści
z przemysłu związanego z rowerami i akcesoriami oraz sektora turystyki, sięgają
one poziomu 205–217 mld euro rocznie19.
Należy mieć na uwadze, że korzyści związane z funkcjonowaniem miejskich
wypożyczalni rowerów to przede wszystkim realizacja zasad zrównoważonej
mobilności, której jednym z celów jest poprawa jakości życia w mieście. Rozwój
alternatywnych form przemieszczania się powinien odpowiadać potrzebom
nowoczesnego społeczeństwa.
Zakończenie
Rower jako środek transportu w codziennych podróżach mieszkańców
europejskich miast zyskuje na znaczeniu z roku na rok. Od kiedy powstała idea
wypożyczalni rowerów (w Amsterdamie w 1965 roku), wykorzystanie rowerów
zaczęło przybierać różnorakie formy, wpisując się tym samym w system transportu miejskiego. Przygotowanie odpowiednio dopasowanego do warunków
miasta systemu wypożyczalni rowerów gwarantuje powodzenie projektu, niosąc
ze sobą wszelkie wspomniane wcześniej korzyści, w tym zwiększony udział
rowerzystów w ruchu ogółem. Jednocześnie konieczne do poniesienia koszty
mogą zostać zoptymalizowane w przypadku, gdy miasta w sposób racjonalny
będą organizować systemy miejskich wypożyczalni rowerów.

Podstawą do badań było założenie, że w 2010 r. 7,4% mieszkańców Europy (UE-27) korzystało z roweru jako środka transportu. Autorzy raportu przełożyli to na 94 mld km przejechanych
rowerem, co pozwoliło im uzyskać przedstawione w raporcie wyniki.
18

Szerzej: Calculating the economic benefits of cycling in EU-27, European Cyclists
Federation, czerwiec 2013.
19
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COSTS AND BENEFITS OF PUBLIC CYCLE HIRE SCHEME
Summary
Contemporary problems of urban transport indicates the need for its improvement.
The aim is to limit the use of passenger cars towards usage of innovative and environmentally friendly solutions. One of such – public cycle hire scheme is becoming more
and more popular.
Currently, there are over 140 bike rental systems in 165 countries around the
world, among them Call-a-bike (system operated by Deutsche Bahn in selected cities
in Germany) or Nextbike (system operating in over 80 cities in 10 countries). The most
popular cycle hire schemes in Poland are operating in Warsaw, Wrocław, Kraków and
Gdańsk.
Cycle hire schemes are created for residents of the cities where there are restrictions
on car traffic, pedestrian areas are being developed as well as creating a priority for public
transport. In such conditions, urban bike complements the public transport services.
The purpose of this article is to present the costs of the cycle hire scheme and
to draw attention to the benefits of implementing this solution in the cities. Among
costs there is creation and functioning of the cycle hire scheme, costs of technology
implemented, purchase of the bicycles, equipment and technical support, publicity and
incidental expenses (vandalism, theft, etc.). On the other hand, there are direct benefits
(increase in the number of cyclists, congestion easing, health benefits) and indirect
benefits (reducing CO2 emissions, improving the quality of life in the city, encouraging
the further development of cycling infrastructure).
Keywords: sustainable development, public cycle hire scheme, urban transport
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DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY JAKO SKŁADNIK
KOSZTU WYTWORZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ
NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
I KOLEJOWEGO
W artykule podjęto próbę analizy kosztów dostępu do infrastruktury transportu
jako elementu wpływającego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.
Zakres analizy ograniczono do dwóch głównych gałęzi – transportu samochodowego
i kolejowego. W obu przypadkach podjęto próbę określenia głównych składowych wpływających na wysokość opłat za infrastrukturę. W zakresie transportu samochodowego
scharakteryzowano podatki ukryte w paliwie oraz opłaty za infrastrukturę (w szczególności w ramach systemu viaToll). W transporcie kolejowym wartościowy przykład
stanowi szerzej scharakteryzowana spółka PKP PLK, która zarządza infrastrukturą
transportu kolejowego w Polsce.
Słowa kluczowe: dostęp do infrastruktury, transport samochodowy, transport kolejowy

Wprowadzenie
Koszt jest podstawową kategorią ekonomiczną determinującą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw oraz ważnym wyznacznikiem ich oferty
rynkowej.
W ostatnich latach coraz istotniejszym składnikiem kosztów przedsiębiorstwa
transportowego jest dostęp do infrastruktury. We wszystkich gałęziach transportu
daje się zauważyć efekt oddzielenia działalności przewozowej i zarządzania infrastrukturą transportu ujawniony w opłatach za korzystanie z tej infrastruktury.
* Tomasz Kwarciński, dr, Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: tomasz.kwarcinski@wzieu.pl.
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Przedmiotem rozważań artykułu jest analiza dostępu do infrastruktury
transportu z ekonomicznego punktu widzenia, na przykładzie dwóch gałęzi
transportu – kolejowego oraz samochodowego. W transporcie kolejowym
zmiany w funkcjonowaniu rozpoczęła dyrektywa EWG nr 91/4401. W Polsce
proces oddzielenia działalności przewozowej oraz zarządczej zapoczątkowało
wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”2. I tak,
restrukturyzacja przedsiębiorstwa PKP była związana z wyodrębnieniem spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) oraz spółek przewozowych (między
innymi PKP Cargo, PKP Przewozy Regionalne, PKP Intercity)3. Należy jednak
podkreślić, że rozwiązanie to nie miało charakteru instytucjonalnego – część
spółek, na przykład PKP PLK i PKP Intercity, należy do holdingu PKP. Sytuację
tę powinien zmienić tak zwany czwarty pakiet kolejowy. Jego wdrożenie (został
on już przyjęty przez Komisję Europejską 30 stycznia 2013 roku)4 spowoduje
pełne (instytucjonalne) rozdzielenie działalności zarządczej oraz przewozowej.
Poza bezpośrednim wpływem na koszt usługi transportowej stawki dostępu
mogą stanowić narzędzie polityki transportowej. Państwo (samorząd) może
1
Dyrektywa 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych,
Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991.

Ustawa z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”, Dz.U. 2000, nr 84, poz. 948 z późn. zm.
2

3
Istnieje grupa przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce łącząca funkcje działalności przewozowej i zarządczej w zakresie infrastruktury transportu. Taka działalność wymaga
jednak zgody prezesa UTK. Do grupy tej należą PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., PKP
Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. oraz Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Pierwszy
podmiot jednocześnie udostępnia infrastrukturę innym przewoźnikom, natomiast dwaj pozostali
nie udostępniają infrastruktury transportowej innym podmiotom kolejowym.

. Przyjęty tzw. czwarty pakiet kolejowy zawiera sześć aktów prawnych, których celem jest
stworzenie jednolitego obszaru kolejowego na terytorium całej UE. Akty te dotyczą m.in. liberalizacji krajowych przewozów kolejowych, co ma skutkować równym dostępem do infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich, rozszerzenia uprawnień Europejskiej Agencji
Kolejowej oraz ujednolicenia systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w całej UE.
Ważnym elementem pakietu jest zapis wskazujący na brak możliwości zawierania umów przez
samorządy z podmiotem wewnętrznym. W Polsce takie umowy zawierane są przez samorządy
województw mazowieckiego (Koleje Mazowieckie), dolnośląskiego (Koleje Dolnośląskie), wielkopolskiego (Koleje Wielkopolskie). Pakiet został przyjęty (z poprawkami w stosunku do propozycji złożonej przez KE) także przez Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN)
i wymaga jeszcze głosowań plenarnych oraz zgody państw członkowskich Zob. Czwarty pakietu
kolejowego – zakończenie budowy jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie, COM/2013/025 final.
4
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wspierać przedsiębiorstwa transportowe, stosując obniżone stawki dostępu do
infrastruktury. Przesłanką dla wsparcia może być oddziaływanie na środowisko
naturalne, podział gałęziowy rynku itp. Przykładem może być prowadzona
współcześnie polityka transportowa w państwach Europy Zachodniej, różnicująca stawki dostępu do infrastruktury transportu w zależności od poziomu norm
emisji spalin, udziału rynkowego.
W artykule podjęto próbę identyfikacji głównych elementów kształtujących
wysokość opłat za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego i samochodowego oraz ich udziału w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa transportowego.
Dostęp do infrastruktury transportu kolejowego w Polsce
W Polsce dostęp do infrastruktury transportu kolejowego przez przewoźnika kolejowego jest warunkowany posiadaniem licencji oraz certyfikatu bądź
świadectwa bezpieczeństwa5. Ponadto wymagane jest złożenie oświadczenia
o wykorzystaniu w procesie transportowym odpowiedniego taboru. System
kalkulacji opłat za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego reguluje
Rozporządzenie Ministra Transportu z 30 maja 2006 roku w sprawie warunków
dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej6.
Nabycie prawa do przydzielonych w rozkładzie jazdy tras pociągów wymaga zawarcia umowy pomiędzy przewoźnikiem a zarządcą infrastruktury7.
W umowie określa się warunki oraz sposób korzystania z tras kolejowych.
Infrastruktura jest udostępniana licencjonowanym przewoźnikom kolejowym
zgodnie z regulaminem przyznawania tras pociągów z uwzględnieniem zasady
równego traktowania.

5
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2003, nr 86, poz. 789,
art. 18 i 19.

Rozporządzenie Ministra Transportu z 30 maja 2006 roku w sprawie warunków dostępu
i korzystania z infrastruktury kolejowej, Dz.U. 2006, nr 107, poz. 737. Zmiana rozporządzania
nastąpiła 25 kwietnia 2007 r.
6

W Polsce PKP PLK jest dominującym zarządcą infrastruktury transportu kolejowego.
Innymi zarządcami linii kolejowych są: CTL Maczki-Bór SA, Jastrzębska Spółka Kolejowa
Sp. z o.o., Kopalnia Piasku KOTLARNIA – Linie Kolejowe Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o.; Infra SILESIA SA, PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa Sp. z o.o., UBB Polska Sp. z o.o. w Świnoujściu, Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o. oraz koleje wąskotorowe.
7
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Instytucją nadzorującą zawieranie umów pomiędzy operatorem a zarządcą
infrastruktury jest Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Do jego kompetencji
należy także rozstrzyganie sporów pomiędzy przewoźnikiem a zarządcą. Urząd
odpowiada również za bezpieczeństwo i regulację rynku usług transportu kolejowego w Polsce.
Wysokość stawek dostępu do infrastruktury transportu kolejowego w Polsce
jest zróżnicowana. Wynika to z faktu, iż każdy zarządca infrastruktury ustala
własne opłaty (zatwierdzone przez UTK) za korzystanie z infrastruktury, którą
zarządza. Stawki dostępu do infrastruktury ustalane są na zasadzie ex ante, na
podstawie prognozowanego zapotrzebowania ze strony operatorów transportu
kolejowego. Obowiązujące stawki dostępu do infrastruktury transportu kolejowego w Polsce przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Średnia opłata za pociągokilometr za dostęp do infrastruktury w rozkładzie
jazdy pociągów 2012/2013
Źródło: Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa
ruchu kolejowego w 2012 roku, UTK, Warszawa, wrzesień 2013, s. 76.

Zgodnie z rysunkiem 1 niższe stawki dostępu do infrastruktury transportu
kolejowego w Polsce występują w przypadku przewozów pasażerskich względem przewozów towarowych. Należy również podkreślić, że główny zarządca
PKP PLK w stosunku do innych zarządców ma relatywnie niskie stawki dostępu
w przewozach pasażerskich oraz najniższe w przewozach towarowych.
Cennik opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie
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Linie Kolejowe SA, na dany okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów,
uwzględnia8:
–– opłatę podstawową za dostęp do infrastruktury kolejowej,
–– opłatę podstawową za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów,
–– opłaty dodatkowe,
–– współczynniki i zasady zwiększania opłat za dostęp do infrastruktury
kolejowej.
Wysokość opłaty za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego na liniach
kolejowych zarządzanych przez PKP PLK jest uzależniona od przedmiotu przewozu, elektryfikacji linii kolejowych, kategorii linii kolejowej9 oraz całkowitej masy
brutto pociągu. Dla przewozów pasażerskich na liniach bez urządzeń sieci trakcyjnej wyróżniono cztery kategorie linii kolejowych oraz 16 kategorii związanych
z masą pociągu. Dla linii posiadających urządzenia sieci trakcyjnej wyróżniono
pięć kategorii linii kolejowych oraz taką samą liczbę kategorii związaną z masą
pociągu. Dla pociągów towarowych przyjęto znacznie większą liczbę kategorii
związanych z masą pociągu. Na liniach nieposiadających sieci trakcyjnej (przy
trzech kategoriach linii) wynosi ona 37, natomiast w przypadku linii kolejowych
posiadających urządzenia sieci trakcyjnej przyjęto pięć kategorii linii.
Opłaty podstawowe za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów ponoszone są za wjazd na stację lub przystanek pasażerski, informowanie
o pociągu oraz dostęp do torów postojowych i punktów utrzymania pojazdów
kolejowych. Wysokość opłat za wjazd na tory peronowe jest uzależniona od
kategorii i podkategorii poszczególnych stacji i przystanków kolejowych.
Zgodnie z cennikiem wyróżniono pięć kategorii stacji i przystanków (największe
stacje pasażerskie otrzymały kategorię A, aglomeracyjne – B, regionalne – C,
lokalne – D, pozostałe – E) oraz trzy podkategorie (I, II, III). Opłata dotyczy
każdego zatrzymania pociągu na danej stacji, w tym na początkowej i końcowej. Korzystna w stosunku do poprzedniego cennika jest zmiana polegająca na
nieuwzględnianiu przy zatrzymaniu pociągu czasu jego postoju. W zakresie zapowiedzi pociągu wyróżniono opłaty za zapowiedzi megafonowe oraz wizualne.
Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujący od 15 grudnia 2013 r., PKP PLK,
Warszawa 2013.
8

Określenie kategorii linii kolejowej warunkowane jest dopuszczalną prędkością techniczną
na danej linii oraz średniodobowym natężeniem ruchu na niej występującym.
9
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Cennik opłat za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów towarowych jest bardziej rozbudowany. Uwzględnia dostęp do terminali towarowych,
stacji rozrządowych, torów i urządzeń pozwalających na formowanie składów
pociągów, korzystanie z torów postojowych, torów do czynności ładunkowych
(ramp, placów ładunkowych).
Opłaty dodatkowe to kolejny element wpływający na wysokość stawek dostępu do infrastruktury transportu kolejowego. Są one ponoszone za udzielanie
pomocy przy prowadzeniu pociągów nadzwyczajnych (na przykład z przekroczoną skrajnią ładunkową), za przygotowanie i przydzielenie tras pociągów poza
rocznym rozkładem jazdy. W wyjątkowych sytuacjach (na przykład większy
nacisk na oś) stosowane są podwyższone, w stosunku do stawek podstawowych,
stawki za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego.
PKP PLK jest dominującym zarządcą infrastruktury transportu kolejowego
w Polsce pod względem długości administrowanych linii kolejowych (w jej zarządzie znajduje się 93% wszystkich czynnych linii kolejowych), liczby zawieranych
umów oraz wykonywanej na liniach kolejowych pracy przewozowej (98% pracy
przewozowej jest wykonywanych na liniach kolejowych zarządzanych przez
PKP PLK). Wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa PKP PLK w 2012 roku10
wyglądały następująco:
–– przychody z tytułu sprzedaży tras wyniosły 2,3 mld zł i były niższe
w stosunku do 2011 roku o 155 mln zł; operator pobrał opłaty za urządzenia związane z obsługą pasażerów w wysokości 77,8 mln oraz dodatkowe w wysokości 32 mln;
–– liczba sprzedanych tras wyniosła 2,4 mln, a ich łączna długość –
215 mln km (przy czym wszyscy zarządcy sprzedali łącznie 2,65 mln
tras, o łącznej długości 218 mln km);
–– liczba zamówionych (zarezerwowanych) przez operatorów tras przekroczyła 3 mln, przy łącznej długości 268 mln km.
Wskaźnik wykorzystania wyniósł zatem około 80%. Od 2007 roku obserwowany jest wzrost wykorzystania zarezerwowanych tras, co jest związane
z wprowadzeniem opłaty rezerwacyjnej opłacanej przez operatorów za zamówione a niewykupione trasy. Wartość wpływów z tego tytuły wyniosła w 2012
roku około 26 mln zł.

10

W 2012 r. PKP PLK. Zob. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego..., s. 73.
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Przedsiębiorstwo PKP PLK, podobnie jak inni zarządcy w kraju oraz za
granicą, różnicuje stawki dostępu do infrastruktury w zależności od przedmiotu
przewozu. Należy podkreślić, iż wskaźnik zróżnicowania jest jednym z wyższych w Europie. W tym zakresie w Europie można wyróżnić trzy grupy państw.
W pierwszej grupie, do której zalicza się między innymi Polska, koszty dostępu
do infrastruktury dla transportu towarowego są zdecydowanie wyższe niż dla
transportu pasażerskiego; są to między innymi takie państwa jak: Finlandia,
Estonia, Czechy, Słowacja, Irlandia. Drugą grupę stanowią państwa o zbliżonych
wysokościach stawek dostępu do infrastruktury dla przewozów pasażerskich
i towarowych. Do tych państw można zaliczyć Portugalię, Luksemburg, Włochy.
Trzecią natomiast grupę państw stanowią te, w których zarządcy stosują zdecydowanie wyższe stawki dostępu do pociągów pasażerskich niż towarowych. Tak
jest na przykład w Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Belgii.
Inny sposób oceny wysokości stawek dostępu do infrastruktury transportu
kolejowego może stanowić ich odrębne porównanie. W przewozach towarowych
na niskim poziomie stawki dostępu do infrastruktury transportu kolejowego są
utrzymywane w Hiszpanii oraz Szwecji (około 0,4 euro za pociągokilometr),
natomiast najwyższy poziom opłat za infrastrukturę występuje w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz na Słowacji i wynosi ponad 6,5 euro za
pociągokilometr. Stawki dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce w zakresie
przewozów towarowych także można zaliczyć do wysokich, koszt pociągokilometra wynosi bowiem około 4,5 euro. Jeśli chodzi o przewozy pasażerskie,
to warto wskazać Norwegię, gdzie nie pobiera się opłat, oraz Danię, Słowenię
i Szwecję, gdzie opłaty za dostęp do infrastruktury kształtują się poniżej 1 euro
za pociągokilometr. Najwyższe stawki występują w Belgii, Niemczech, Litwie
i Łotwie – powyżej 4 euro za pociągokilometr. W Polsce stawki za dostęp do infrastruktury kształtują się na średnim poziomie – około 2 euro za pociągokilometr11.
Koszt dostępu do infrastruktury może stanowić ważne narzędzie polityki
transportowej12. Można wskazać dwa możliwe obszary jego oddziaływania.
11

Zob. tamże, s. 68.

Dotacja z budżetu państwa jest formą narzędzia finansowego, pozwalającego na obniżanie
stawek dostępu do infrastruktury transportu kolejowego. W 2013 r. z budżetu państwa na ten cel
przeznaczono 1,28 mld zł, przy szacowanych wpływach na poziomie 2,4 mld zł. W bieżącym roku
(2014) dotacja ma wzrosnąć do 2,18 mld zł. Szacunki wskazują na prognozowany spadek stawek
na poziomie 20%. Poza budżetem państwa, który jest głównym krajowym źródłem finansowania,
infrastruktura transportu kolejowego w Polsce (remonty, modernizacja, utrzymanie, inwestycje)
jest finansowana ze środków własnych PKP PLK, Funduszu Kolejowego oraz środków UE.
12
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Pierwszy jest związany z liniami kolejowymi o niskim popycie na usługi
transportowe. W niektórych państwach, na przykład w Wielkiej Brytanii oraz
w Niemczech, są na takich liniach stosowane specjalne (niższe) stawki dostępu
do infrastruktury. Drugi obszar jest związany z ustaleniem wysokości opłat
za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego na zasadzie analizy porównawczej z innymi gałęziami transportu, w szczególności transportu samochodowego. W ten sposób można równoważyć transport pod względem wielkości
przewożonych ładunków oraz osób. Państwa, które stosują takie rozwiązania,
to Francja i Niemcy. Wartościowym przykładem jest odniesienie dostępu do
infrastruktury transportu kolejowego w przeliczeniu na jeden przemieszczany
kontener. Uwzględniając taki sposób analizy, koszty dostępu do infrastruktury
transportu kolejowego w Polsce są czterokrotnie wyższe niż w transporcie samochodowym, co bardzo obniża konkurencyjność transportu kolejowego. W takim
przypadku wysokie koszty ograniczają też możliwość przenoszenia ładunków
z transportu samochodowego na kolejowy jako cel polityki transportowej. Niska
jest także pomoc państwa w postaci dopłat do infrastruktury. W ostatnich latach
poziom dopłat do infrastruktury transportu kolejowego kształtował się w Polsce
na poziomie 50% średniej występującej w państwach UE13.
Dostęp do infrastruktury transportu kolejowego stanowi istotny element
w pozycji kosztowej działalności przedsiębiorstwa kolejowego. Dla przykładu,
zgodnie z danymi statystycznymi przedsiębiorstwa PKP Cargo udział kosztu
dostępu do infrastruktury w kosztach ogółem wyniósł w 2011 roku 25,5%14
(w 2010 roku – 24,6%)15. Spośród wszystkich kategorii kosztów najwyższy jest
udział wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych – blisko 30%. Niższy natomiast
jest udział kosztu energii trakcyjnej (10%) oraz remontu, amortyzacji i paliw –
po około 5%. W przedsiębiorstwie PKP Przewozy Regionalne udział kosztów
dostępu do infrastruktury w 2012 roku wyniósł niespełna 20% (383,5 mln zł)16.
Wyższy udział w kosztach ogółem, podobnie jak w przypadku przewozów
towarowych, miał koszt wynagrodzeń – blisko 30%.
Główne problemy systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych, ponoszonych przez przewoźników towarowych na rzecz PKP PLK, t. I: Synteza, Zespół doradców gospodarczych „TOR”
Sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2012, s. 18.
13

14

Raport roczny Grupy PKP Cargo 2011.

15

Raport roczny Grupy PKP Cargo 2010.

16

Raport roczny Przewozy Regionalne 2012.
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Przedstawione przykłady wskazują, że koszty dostępu do infrastruktury
transportu kolejowego stanowią ważną pozycję w strukturze kosztów. Niższy
udział w przypadku przewozów pasażerskich wynika z niższych średnich stawek
dostępu do infrastruktury transportu kolejowego dla przewozów pasażerskich
(rysunek 1). Oceniając przyjęty nowy cennik (rozkład jazdy 2013/2014) w zakresie dostępu do infrastruktury, jest on mniej korzystny niż poprzedni dla
przewozów pasażerskich wykonywanych przez szynobusy. Ta grupa pojazdów,
w których zakup zaangażowały się w ostatnich latach samorządy, jest obciążona
wyższymi stawkami niż miało to miejsce do tej pory. Nowy cennik preferuje
pojazdy cięższe.
Dostęp do infrastruktury transportu samochodowego w Polsce
W transporcie samochodowym dostęp do infrastruktury transportu jest
różnie regulowany. Za podstawę można uznać opłatę związaną z korzystaniem
z infrastruktury transportu, zawartą w cenie paliwa. Środki finansowe, które
wpływają z tytułu podatków17 do budżetu państwa, zasilają Krajowy Fundusz
Drogowy (KFD)18. Głównym celem funkcjonowania funduszu jest budowa oraz
przebudowa dróg krajowych. Utrzymanie dróg krajowych pozostaje w gestii
państwa (budżetu państwa). Głównym źródłem wpływów KFD jest opłata paliwowa (zawarta w cenie paliwa)19. Poziom opłaty paliwowej jest zróżnicowany
w zależności od rodzaju paliwa – jest on wyższy w przypadku oleju napędowego
i wynosi około 4,7% ceny paliwa, to jest około 26 gr, niższy natomiast w przypadku benzyny silnikowej – wynosi około 1,8%, to jest 10 gr. Warto podkreślić,
iż wpływy do KFD z tytułu opłaty paliwowej w 2012 roku wyniosły 4,5 mld zł
wobec wpływów z tytułu podatku akcyzowego w wysokości 26,1 mld zł.

W cenie paliwa zawarty jest podatek VAT (18,7%) oraz podatek akcyzowy (21% olej napędowy, 28% benzyna). Według Ministerstwa Finansów łączne obciążenie z tytułu podatków
i opłaty paliwowej wynosi 45% dla oleju napędowego oraz 48,5% dla benzyn silnikowych.
17

18
KFD został utworzony na mocy Ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2012, nr 127, poz. 931 z późn. zm.

Poza opłatą paliwową przychodami KFD są kredyty zaciągane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, obligacje emitowane przez bank, refundacje z budżetu państwa środków UE, wpływy
z elektronicznego poboru opłat za przejazd po autostradach płatnych zarządzanych przez GDDKiA,
po wybranych drogach krajowych i ekspresowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, wpływy z opłat
za przejazd po autostradach zarządzanych przez GDDKiA dla pojazdów poniżej 3,5 t.
19
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Obecnie podstawą do wydatkowania środków z KFD jest Program budowy
dróg krajowych na lata 2011–201520, który stanowi kontynuację Programu budowy dróg krajowych na lata 2008–2012. W początkowym okresie funkcjonowania
KFD (lata 2005–2006) były to programy rzeczowo-finansowe dla inwestycji
drogowych.
Inną regulacją prawną w zakresie finansowania infrastruktury transportu
w Polsce jest Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu transportu lądowego21. W tym akcie prawnym uregulowano zasady finansowania budowy,
remontu, utrzymania oraz ochrony transportu lądowego (drogowego i kolejowego). Bazując na podziale kompetencji, określono instytucje odpowiedzialne za
finansowanie infrastruktury. W zakresie transportu drogowego jest to minister
właściwy do spraw transportu – drogi krajowe, samorząd województwa – drogi
wojewódzkie, samorząd powiatowy – drogi powiatowe, samorząd gminy –
drogi gminne w miastach na prawach powiatów z budżetów miast, poza autostradami oraz drogami ekspresowymi.
Minister właściwy do spraw transportu nie może przeznaczyć na rozwój
infrastruktury transportu lądowego mniej niż 18% planowych wpływów
do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw
silnikowych. W wyjątkowych sytuacjach może przekazać część środków
(do 20%) na realizację zadań związanych z budową autostrad (na przykład
wykup nieruchomości).
Jak zauważa Elżbieta Załoga22, dając za przykład państwa UE, na rynku
usług transportowych występuje wiele opłat związanych z korzystaniem z infrastruktury transportu samochodowego. Zalicza do nich eurowiniety, winiety,
opłaty za przejazd przez mosty, tunele, wjazd do miasta (na przykład Londyn,
Göteborg), wjazd do strefy niskiej emisji (Umweltzone w Berlinie).
Eurowiniety oraz winiety to opłaty za możliwość korzystania z infrastruktury transportu samochodowego wydawane na określony czas. Najczęściej dotyczą dróg o podwyższonej jakości (autostrady, drogi ekspresowe). Wysokość opłat
jest zróżnicowana w poszczególnych państwach. W Polsce ten sposób poboru
opłat był stosowany do 30 czerwca 2011 roku. Był powszechnie krytykowany,
20
Uchwała 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”.
21

Dz.U. 2005, nr 267, poz. 2251.

22

Zob. E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym UE, WNUS, Szczecin 2013, s. 161.
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szczególnie, że pod koniec obowiązywania systemu wpływy z winiet nie pokrywały kosztów przejazdu samochodów ciężarowych po autostradach. Ponadto
taki sposób poboru opłat dotyczył tylko samochodów ciężarowych o wyższej
masie całkowitej (DMC powyżej 12 t); obecnie opłaty są pobierane od pojazdów
o DMC powyżej 3,5 t.
Wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury transportu samochodowego może być uzależniona od przejechanej odległości. Dodatkowo czynnikiem
różnicującym jej wysokość może być masa środka transportu oraz spełniana
przez niego norma emisji spalin. W Polsce taki sposób poboru opłat został wprowadzony 1 lipca 2011 roku. Wysokość opłat została ustalona w rozporządzeniu
Rady Ministrów (tabela 1)23.
Tabela 1
Wysokość stawek opłat za przejazd drogami krajowym w Polsce

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej
(zł)
maks. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

A

B

A

B

A

B

A

B

pojazdy samochodowe powyżej
3,5 t i poniżej 12 t

0,40

0,32

0,35

0,28

0,28

0,22

0,20

0,16

pojazdy samochodowe powyżej
12 t

0,53

0,42

0,46

0,37

0,37

0,29

0,27

0,21

autobusy niezależnie
od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40

0,32

0,35

0,28

0,28

0,22

0,20

0,16

A – autostrady i drogi ekspresowe; B – drogi krajowe.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych i ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, Dz.U. nr 80, poz. 433.

Taki sposób ustalenia opłat dostępu do infrastruktury transportu samochodowego preferuje, co należy uznać za słuszne, pojazdy samochodowe spełniające wyższe normy emisji spalin. Należy również podkreślić, że w niektórych
państwach UE (na przykład w Niemczech) pojazdy samochodowe transportu
pasażerskiego (autobusy) zwolnione są z opłat za korzystanie z infrastruktury
23
W polskim transporcie samochodowym system winiet obowiązywał do 30.06.2011 r. i dotyczył pojazdów o DMC powyżej 12 t. Obecny system (elektroniczny) dotyczy pojazdów o DMC
powyżej 3,5 t.
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transportu. Wydaje się, że podobne rozwiązanie należy wprowadzić w Polsce,
tym bardziej że część przedsiębiorstw świadczących ten rodzaj usług lżejszymi
pojazdami (mikrobusy) jest z tego typu opłat zwolniona. Ponadto takie rozwiązanie powinno się przyczynić do podniesienia konkurencyjności publicznego
transportu zbiorowego w stosunku do motoryzacji indywidualnej.
W analizowanym rozporządzaniu zawarto szczegółowy wykaz dróg
krajowych, na których pobierane są opłaty za przejazd. Pod koniec 2013 roku
ich łączna długość w Polsce wyniosła około 2650 km 24. Ostatnie wydłużenie
sieci dróg, na których pobierane są opłaty w ramach systemu viaToll, nastąpiło
1 grudnia 2013 roku. Docelowo (2018 rok) system ma objąć około 7000 km dróg.
Pojazdy o niższej masie (mniej niż 3,5 t) wnoszą opłaty za korzystanie
z autostrad25. W tym przypadku ich wysokość jest również uzależniona od przejechanej odległości. Wysokość opłat została ustalona w rozporządzeniu Rady
Ministrów i wynosi26:
–– dla motocykli – 0,05 zł za kilometr autostrady,
–– dla pojazdów samochodowych – 0,10 zł za kilometr autostrady.
Od stycznia do listopada 2013 roku Krajowy System Poboru Opłat (KSPO),
obejmujący system viaToll oraz manualny system poboru opłat na autostradach
od samochodów osobowych, wygenerował przychody na poziomie 1,08 mld zł.
Udział w tej kwocie systemu viaToll wyniósł około 86%. Od początku funkcjonowania systemu KSPO (lipiec 2011) na konto KFD wpłynęło ponad 2,4 mld zł27.
Droższe dla użytkowników transportu jest korzystanie z autostrad koncesyjnych. Należy podkreślić, że każdy z koncesjonariuszy stosuje inne stawki
za poszczególne elementy infrastruktury transportu. Operator autostrady A1
– Intertoll Polska Sp. z o.o. – zarządza autostradą o długości 152 km. Ustalone
przez niego opłaty uwzględniają podział środków transportu na pięć kategorii. Za
przejazd pojazdem I kategorii (samochód o dwóch osiach nieciągnący przyczepek oraz motocykle) opłata wynosi 0,16 zł za kilometr, natomiast dla pozostałych
24
Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną,
oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, Dz.U. 2013, poz. 1267.

System obejmuje dwie autostrady – A2: Konin – Stryków oraz A4: Bielany Wrocławskie
– Sośnica.
25

26
Zob. Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 467.
27

http://www.viatoll.pl/ (dostęp: 15.12.2013).
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kategorii pojazdów (pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepką oraz
pojazdy o trzech osiach) – 0,38 zł28.
Operatorem autostrady A2 jest spółka Autostrada Wielkopolska SA.
Odcinek zarządzany przez tego operatora został podzielony na dwa krótsze, na
których pobierane są opłaty o różnej wysokości, w zależności od przejechanej
odległości. Na pierwszym odcinku (Rzepin – Nowy Tomyśl, 88 km) średnie
opłaty wynoszą: za przejazd pojazdem I kategorii (motocykl, samochód osobowy) 0,20 zł za km, a za przejazd pojazdem II, III i IV kategorii (między innymi
samochód osobowy z przyczepką, samochód ciężarowy) – 0,46 zł za kilometr,
na drugim odcinku (Nowy Tomyśl – Konin, 150 km) pojazdy I kategorii płacą za
przejazd 0,30 zł za kilometr, II kategorii – 0,54 zł, III – 0,83 zł, a IV – 1,26 zł29.
Stalexport Autostrada Małopolska SA jako pierwsza spółka w Polsce
otrzymała koncesję za zarządzanie autostradami. Spółka zarządza płatnym
odcinkiem autostrady A4 – między Katowicami a Krakowem – o długości
61 km30. Wysokość opłaty za przejazd motocyklem wynosi 0,14 zł za kilometr,
a za przejazd samochodem osobowym – 0,29 zł.
Charakteryzując koszty pasażerskiego transportu samochodowego,
należy również zauważyć koszty związane z korzystaniem z przystanków
autobusowych oraz dworców autobusowych jako miejsc odprawy podróżnych
przez operatorów transportu. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym daje
możliwość pobrania opłat za te elementy infrastruktury drogowej, różnicując
je na dworce autobusowe oraz przystanki. Na zarządzanych przez samorządy
przystankach autobusowych opłaty za każde zatrzymanie się środka transportu
mogą maksymalnie wynosić 1 zł, a także na przystanku znajdującym się na
dworcu autobusowym, z kolei za zatrzymanie się na przystankach 0,05 zł. Należy
jednak podkreślić, że większość samorządów rezygnuje z pobierania opłat za
korzystanie z punktów transportowych, argumentując to obawą wzrostu cen
usług transportowych. Wyższe opłaty są pobierane za korzystanie z dworców
autobusowych należących do prywatnych przedsiębiorstw. Skutkuje to tym,
że nie wszyscy przewoźnicy chcą korzystać ze wspólnej odprawy.

28

autostradaa1.pl/ (dostęp: 1.02.2014).

29

autostradaa2.pl (dostęp: 1.02.2014).

30

www.autostrada-a4.pl (dostęp: 1.02.2014).
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Zakończenie
Koszt dostępu do infrastruktury transportu to ważny składnik wytworzenia
usługi transportowej. O jego wadze może świadczyć fakt dywersyfikowania wyboru tras na odcinki płatne (na przykład autostrady, drogi ekspresowe, krajowe)
oraz nieobjęte takimi opłatami. Szacuje się, że w momencie objęcia pojazdów
samochodowych obowiązkowymi opłatami ruch na odcinkach płatnych spada
w okresie trzech pierwszych miesięcy. Po tym czasie wraca do wielkości sprzed
wprowadzenia opłat. Ten adaptacyjny okres można uznać za czas poświęcony szczegółowej analizie opłacalności korzystania z dróg płatnych. Powrót
pojazdów samochodowych może oznaczać, że pomimo dodatkowych opłat za
infrastrukturę transportu, korzystanie z płatnych dróg jest opłacalne, przynosi
bowiem oszczędności związane z czasem przejazdu, mniejszym spalaniem itp.
Określenie udziału kosztu dostępu do infrastruktury transportu samochodowego jest zadaniem bardzo trudnym. Wydaje się, że podstawowym powodem
jest duża liczba instytucji zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą transportu samochodowego, a także różne systemy opłat (w paliwie, winiety itp.).
Należy jednak podkreślić, że w Europie coraz powszechniejsze staje się stosowanie opłaty za przejazd infrastrukturą o wyższych parametrach obliczanej na
podstawie przejechanej odległości (tak zwana opłata kilometrażowa). Zmniejsza
się natomiast rola opłat czasowych (winety).
Łatwiejsze jest określenie udziału kosztu dostępu do infrastruktury w transporcie kolejowym. Udział za korzystanie z infrastruktury transportu kolejowego
wynosi około 25% kosztów ogółem.
Opłaty za dostęp do infrastruktury są ważnym narzędziem polityki transportowej. Rolę państwa w tym zakresie można oceniać na podstawie poziomu
dofinansowania infrastruktury transportowej. Czynnikiem różnicującym dofinansowanie stawek dostępu może być poziom emisji spalin. Innym sposobem
mogą być decyzje polegające na zakazie wjazdu (na przykład do miast) określonych grup pojazdów.
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Tomasz Kwarciński
Access to infrastructure as a component
of production of transport service cost
on the example of road and rail transport
Summary

The article attempts to analyze access to transport infrastructure as part of affecting the functioning of the transport company. The scope of the analysis was limited to
the two main modes: road and rail transport. In both cases, there was made an attempt
to identify the main components affecting the amount of infrastructure charges. In the
field of road transport taxes hidden in fuel and infrastructure charges (in particular
under the viaToll) were characterized. In rail transport, a valuable example is broadly
characterized PKP PLK company, which manages the railway infrastructure in Poland.
Keywords: access to infrastructure, road transport, rail transport
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WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH KATERGORII CZĘŚCI
ZAMIENNYCH NA KOSZTY NAPRAW EKSPLOATACYJNYCH
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE
Na obecnym etapie eksploatacji samochodów osobowych informacja o kosztach
naprawy pojazdu ma ogromne znaczenie. Oczywiste jest, że w sektorze samochodów
osobowych najwyższe koszty odbudowania pojazdu są związane z zastosowaniem
części oryginalnych. Zatem fundamentalnego znaczenia nabierają oczekiwania samych
klientów, którzy wymagają od producentów części najwyższego standardu technologicznego i jakościowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwego parametru ceny.
W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki wyboru poszczególnych części zamiennych w procesach napraw eksploatacyjnych po wprowadzeniu tzw.
porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych. Posłużono się dla
zilustrowania problemu studium przypadku – analizą kosztów napraw eksploatacyjnych
wybranych pojazdów z pewnego segmentu rynkowego. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków
zmian. W przyszłości może to doprowadzić do poprawy konkurencyjności i obniżenia
kosztów napraw eksploatacyjnych pojazdów osobowych w Polsce.
Słowa kluczowe: koszty, wyłączenia grupowe, rynek motoryzacyjny

Wprowadzenie
W dążeniu do zdefiniowania czynników wpływających na wybór poszczególnych kategorii części zamiennych używanych do napraw eksploatacyjnych,
w literaturze poświęconej zagadnieniom transportu, napotykamy wiele utrudnień koncepcyjno-pojęciowych, których rezultatem jest brak jednoznacznego
wskazania na podstawowy parametr, jakim jest koszt części zamiennych.
* Wojciech Lewicki, dr, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, e-mail: Wojciech.Lewicki@zut.edu.pl.
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Eksploracja dostępnych danych wskazuje, że w Polsce w 2014 roku będzie
zarejestrowanych około 19 mln samochodów osobowych (należy tu zastrzec, że
ponad 85% to pojazdy o okresie eksploatacji dłuższym niż dziesięć lat)1. Analiza
dostępności poszczególnych kategorii części zamiennych w kontekście napraw
eksploatacyjnych nabiera więc fundamentalnego znaczenia ekonomicznego.
Naprawa samochodu w ramach napraw eksploatacyjnych nie jest naprawą
gwarancyjną, zatem warsztat, który zajmuje się naprawą, może zastosować
również inne kategorie części niż oryginalne. Wprowadzone w 2003 roku regulacje prawne2 stworzyły – poza dostrzeganymi korzyściami ekonomicznymi dla
klienta indywidualnego – także nowy obszar do badań i analiz. Choć od czasu
wprowadzenia przepisów GVO3 minęła prawie dekada, to analiza składników
kosztów napraw samochodów osobowych wskazuje, że udział kosztów części
zamiennych w całkowitych kosztach napraw wciąż jest wymowny. Problematyka
wyboru poszczególnych rodzajów części w procesie napraw eksploatacyjnych
stanowi nadal istotny problem badawczy, w szczególności w aspekcie wzrostu
dostępności różnych części zamiennych na polskim rynku serwisów naprawczych i pogarszającej się sytuacji parku motoryzacyjnego w Polsce.
W ramach podjętej analizy przyjęto pewne warunki brzegowe i metodykę
postępowania nakierowaną na próbę zwymiarowania wpływu wyłączeń sektorowych4 na procesy napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych przez:
–– ocenę parametrów poszczególnych kategorii części zamiennych w odniesieniu do omawianych regulacji prawnych na polskim rynku motoryzacyjnym,
–– analizę kosztów napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych przy
zastosowaniu różnych kategorii części zamiennych.

1

Raport sprzedaż samochodów w roku 2013, Instytut Samar, Warszawa 2013, s. 5.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie stosowania
art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze
motoryzacyjnym, Dz.U. L 203 z 1.08.2002, s. 30.
2

3
W praktyce gospodarczej oraz w polskojęzycznej literaturze przedmiotu w celu ułatwienia identyfikacji opisywanych regulacji prawnych w odniesieniu do rynku motoryzacyjnego przyjęte jest posługiwanie się niemieckim skrótem (GVO), pochodzącym od zwrotu
Gruppenfreistellungsverordnung. Z tego względu będzie on używany w niniejszym artykule.
4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia
określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U. 2010, nr 198, poz. 1315.
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Kategorie części zamiennych – systematyka pojęć
Uwzględniając definicje i uregulowania prawne dotyczące zasad stosowania
części zamiennych oraz interpretacje, jakie zawarto w rozporządzenie Komisji
UE z 27 maja 2010 r.5, i dostępnej literaturze przedmiotu6, przyjęto podział części
zamiennych na cztery zasadnicze kategorie:
–– oryginalne części zamienne,
–– oryginalne części zamienne pozostałe,
–– części zamienne nieoryginalne – zamienniki,
–– części zamienne o porównywalnej jakości.
Oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta pojazdu
(original spare part supplied by supplier of new motor vehicles) w branżowej
literaturze i Internecie najczęściej są oznaczane symbolem literowym OE (oraz
O, Q1). Części takie są oryginalnie zapakowane przez producenta pojazdu oraz
opatrzone jego logo. 4/5 takich części jest zamawiana przez producenta pojazdów
u zewnętrznych dostawców, jednak to on odpowiada za ich jakość, specyfikację
techniczną i technologiczną, dystrybucję itd. Dlatego prawodawca zgadza się na
wymóg producentów aut stosowania tej właśnie kategorii części zamiennych,
gdy naprawa pojazdu dokonywana jest w autoryzowanej stacji napraw.
Oryginalne części zamienne pozostałe („original spare parts” from a third
undertaking) w literaturze przedmiotu i w Internecie najczęściej są oznaczane
jako OEM (original equipment anufacturer) oraz Q, Q2. GVO rozszerzyło pojęcie „oryginalne części zamienne” na wszelkie komponenty, które mają taką
samą jakość i produkowane są według tych samych specyfikacji, jak części
dystrybuowane przez samych producentów aut. Dotyczy to przede wszystkim
części pochodzących wprost od tak zwanych dostawców na pierwszy montaż
(Bosch, Delphi, Hella, Magneti-Marelli, Pikington, Valeo itp.).
Części zamienne nieoryginalne – zamienniki, najczęściej są oznaczane
symbolem AM (after market) oraz Z, Q3. Tę grupę można zdefiniować jako te
części, których GVO nie zaliczyło ani do „części oryginalnych”, ani do „części
o porównywalnej jakości”.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art.
101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych
i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, Dz.U. L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
5

W. Lewicki, Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce, Print Group, Szczecin 2010, s. 84.
6
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Części zamienne o porównywalnej jakości (spear parts of match quality)
nie mają w literaturze ugruntowanego oznaczenia; stosowane są: OEQ (original
equipment quality) oraz P, Q4. GVO wyodrębniło spośród ogółu „zamienników”
tę nową kategorię części, które odpowiadają pod względem jakości elementom
dystrybuowanym przez producentów pojazdów, nie mają jednak obowiązku
stosowania identycznych specyfikacji technicznych i technologicznych przy ich
wytwarzaniu (przykładowo, materiał, z którego został wykonany dany element,
nie musi być ten sam).
Na tym etapie rozważań należy wspomnieć, że na rynku motoryzacyjnym
dostępne są jeszcze dwie zasadnicze kategorie części zamiennych, nieopisane
w regulacjach GVO. Są to:
–– części regenerowane,
–– części używane.
Części regenerowane, oznaczone w literaturze przedmiotu skrótem WR,
to znaczna liczba podzespołów i części wymontowywanych z pojazdów danej
marki, nadająca się do regeneracji i ponownego wykorzystania. Na tym etapie
rozważań należy zastrzec, że proces ten dotyczy wyłącznie części oryginalnych.
Regeneracja używanych części jest przeprowadzana w ramach sprawdzonego
procesu technologicznego, opracowanego przez poszczególnych producentów
danych pojazdów. Oryginalne części regenerowane umożliwiają wykonywanie
napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych po znacznie niższych kosztach. Ceny oryginalnych komponentów poddanych procesowi regeneracji mogą
być nawet do 60% niższe w stosunku do ich fabrycznie nowych odpowiedników.
Ponadto w dostępnej literaturze przedmiotu niektórzy autorzy wnioskują, że:
„części regenerowane oprócz niższej ceny nie różnią się jakościowo od elementów fabrycznie nowych, a jakość i okres gwarancji producenta jest taki sam jak
części fabrycznie nowych i wynosi z reguły dwa lata”7.
Części używane są oznaczane symbolem U. Ich duża dostępność na rynku
oraz znaczna rozpiętość cenowa powodują, iż są one szczególnie atrakcyjne dla
modeli pojazdów o krótkim okresie użytkowania. Obawy natomiast budzi ich jakość oraz pochodzenie. W większości przypadków części te są wymontowywane

B. Raatz, Nowoczesne technologie pomiarów i napraw karoserii powypadkowych,
TROTON, Zabrowo 2005, s. 55.
7
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z pojazdów, które uległy poważnym wypadkom drogowym; ocena ich parametrów technicznych jest znacznie utrudniona8.
Obserwacje rynku wskazują, że podczas napraw eksploatacyjnych w autoryzowanych stacjach, już przed wprowadzeniem wspominanych przepisów,
niektóre serwisy naprawcze stosowały części zamienne pochodzące od producentów niezależnych, na przykład DELPHI, zamiast takich samych komponentów
oznaczonych logo General Motors. Autor nie popełni błędu myślowego, jeśli
przyjmie następujące założenie: stosowanie innych rodzajów części zamiennych
podczas procesu naprawy nie miało bezpośrednio wpływu na aspekt eksploatacyjny, a jedynie na przewidywany koszt naprawy.
Dla klienta indywidualnego aspekt zastosowania poszczególnej kategorii
części w procesie naprawy pojazdu jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu
ekonomicznym. Z jednej strony regulacje prawne umożliwiają stosowanie
podczas napraw innych kategorii części zamiennych niż części oryginalne,
z drugiej – są podstawą do podjęcia dyskusji, jakie kategorie części zamiennych
powinny być zastosowane w pojeździe, aby zostały zachowane standardy technologiczne i jakościowe, a jednocześnie został spełniony warunek zachowania
właściwego parametru ceny.
Obserwacje rynku oraz praktyka zawodowa wskazują, że nieautoryzowane
warsztaty już od dłuższego czasu stosowały podczas napraw eksploatacyjnych
także części „używane”, żądając przy tym od odbiorcy usługi zapłaty jak za
części nowe. Zatem zyskując, zgodnie z prawem, możliwość wyboru jeszcze
dodatkowych, nowych kategorii części zamiennych obszar analizy kosztów
eksploatacji samochodów osobowych nabrał nowego wymiaru ekonomicznego.
W ramach podsumowania niniejszej problematyki można mylnie stwierdzić, uwzględniając jedynie teoretyczny aspekt rozważań dotyczących kategorii
części zamiennych, że na rynku są dostępne wszystkie części we wszystkich,
wymienionych w GVO, kategoriach. Tymczasem niezależni producenci części
dostarczają na rynek tylko nieznaczną ilość asortymentu.

8

W. Lewicki, Ekonomiczne i organizacyjne skutki..., s. 120.
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Wpływ wyboru poszczególnych kategorii części zamiennych
na koszty napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych.
Studium przypadku
Na samym wstępie, w celu zachowania poprawności logicznej i wartości
metodologicznej badań, przyjęto, że:
–– Każdy wyselekcjonowany do badań pojazd podlegał indywidualnemu
procesowi naprawy przewidzianemu przez konkretnego producenta pojazdu.
–– W przypadku napraw eksploatacyjnych kluczowego znaczenia nabierają
wytyczne producentów danych pojazdów9 oraz regulacje prawne dotyczące możliwości zastosowania poszczególnych kategorii części w tym
konkretnym procesie naprawy10.
–– Przedmiot badań nie obejmuje analizy dotyczącej niezawodności poszczególnych podzespołów i części oraz okresu eksploatacji determinującej czas ich wymiany, a jedynie analizę hipotetycznych kosztów
napraw eksploatacyjnych wyselekcjonowanych pojazdów.
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na zwymiarowanie pozycji i istoty
parametru kosztów poprzez analizę wybranych kategorii części zamiennych
w procesach napraw eksploatacyjnych, na przykładzie poszczególnych pojazdów
osobowych z wybranego segmentu rynkowego.
Zakres badań obejmował samochody osobowe z rynkowego segmentu B11.
Do analizy wybrano cztery modele o określonych cechach i przeznaczeniu.
Wyselekcjonowane pojazdy charakteryzowały się popularnością wśród klientów
Zakres i rozmiar napraw eksploatacyjnych może wynikać bezpośrednio z zaleceń i wytycznych producenta danego pojazdu.
9

10
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu
przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko, Dz.U. nr 201, poz.
1666 i 1667.
11
Klasa samochodu jest określana segmentem. Klasa to umowny zbiór, do którego należą samochody o określonych cechach lub przeznaczeniu. Aktualna wersja podziału rynkowego dzieli
europejską populację samochodów osobowych na dziesięć kategorii, przy czym sześć pierwszych
wynika bezpośrednio z kryterium długości całkowitej, a dalsze z walorów użytkowych związanych z typem nadwozia. Poszczególne kategorie oznaczono kolejnymi literami alfabetu. Podział
ten jest okresowo modernizowany, tak aby możliwie najdokładniej opisywał aktualną sytuację
na rynku samochodowym.
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i największą liczbą sprzedanych egzemplarzy w okresie pięciu lat (2008–2013)
na polskim rynku12.
Uwzględniając znaczny zakres napraw wykonywanych w serwisach
naprawczych, przyjęto, że analiza kosztowa będzie dotyczyć naprawy eksploatacyjnej obejmującej wymianę takich części i podzespołów, jak: filtr powietrza
i oleju, świece zapłonowe lub żarowe, pasek rozrządu wraz z napinaczami i pompą wody, elementy układu hamulcowego – tarcze (sztuk 2), bębny hamulcowe,
szczęki, drążki kierownicze (sztuk 2) oraz amortyzatory przednie (sztuk 2). Dla
celów porównawczych posłużono się danymi z roku 2013.
W celu oszacowania kosztów napraw eksploatacyjnych autor użył programu Eurotax13, wspierając eksperyment numeryczny metodą kosztorysową,
gdyż obecnie jest to jedyna metoda stosowana w praktyce szacowania kosztów
napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce. Do zobrazowania
występujących zależności koszty napraw eksploatacyjnych przedstawiono
w czterech zasadniczych wariantach: naprawa przy zastosowaniu części oryginalnych, części zgodnych z rozporządzeniem GVO, części używanych oraz
części regenerowanych.
W przypadku symulacji kosztów napraw przy wykorzystaniu części
oryginalnych zastosowano średnie stawki robocizny za prace mechaniczne stosowane w województwie zachodniopomorskim. Natomiast w trzech pozostałych
przypadkach przyjęto stawki robocizny obowiązujące w większości warsztatów
naprawczych z regionu zachodniopomorskiego14.
Na rysunku 1 przedstawiono koszty naprawy eksploatacyjnej w złotówkach
w zaproponowanych wariantach części zamiennych.
Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych na rysunku 1 potwierdza jednoznacznie, że najwyższe koszty napraw eksploatacyjnych występują w przypadku
zastosowania części oryginalnych. Trend ten jest zauważalny dla wszystkich pojazdów z segmentu B. Należy tu przypomnieć, że części oryginalne reprezentują
najwyższy poziom jakościowy i cenowy. Najniższe koszty naprawy stwierdzono
natomiast w przypadku zastosowania części i podzespołów używanych. W tym
konkretnym zestawieniu istotne znaczenie ma parametr dotyczący pochodzenia
12

Raport sprzedaż samochodów w roku 2013..., s. 15.

Ekspercki program komputerowy służący do szacowania kosztów napraw samochodów
osobowych.
13

14

W przypadku prac mechanicznych przyjęto 60 zł za 1 roboczogodzinę.
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i trwałości eksploatacyjnej części używanych15, który może przesądzić o wyborze droższych podzespołów i części o wyższym standardzie jakościowym.

Rys. 1. Zestawienie graficzne kosztów naprawy eksploatacyjnej samochodów z segmentu B w zależności od przyjętego wariantu zastosowanych części zamiennych
Źródło: opracowanie własne na podstawie systemu Eurotax, baza danych 1.12.2013.

Ponadto stwierdzono, że naprawa pojazdu przy wykorzystaniu do naprawy
części zgodnych z regulacjami GVO jest porównywalna kosztowo z zastosowaniem w tym procesie części regenerowanych. Informacja ta jest szczególnie
istotna dla samych użytkowników pojazdów. Oczywiście i w tym przypadku
czynnikiem decydującym jest nie tylko dostępność części regenerowanych na
rynku dla poszczególnych modeli i wersji pojazdów z segmentu B, ale i czas
oczekiwania na regenerację poszczególnych podzespołów.
Podsumowując, przedstawiona analiza kosztów napraw wyselekcjonowanych samochodów osobowych z wybranego segmentu rynkowego wykazała, że:
–– obecnie w procesach napraw eksploatacyjnych istnieje możliwość zastosowania innych kategorii części niż oryginalne, regenerowane czy
też używane,
–– zastosowanie części zgodnych z regulacjami GVO może być intrygującą
opcją cenową dla napraw eksploatacyjnych wykonanych przez warsztaty
naprawcze w Polsce.
15

Parametr ten nie był przedmiotem analizy autora niniejszego artykułu.
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Podsumowanie
Segment rynku samochodów osobowych jest niezwykle zaawansowany pod
względem technologicznym i jakościowym. Bardzo silna konkurencja, będąca
skutkiem wprowadzenia regulacji GVO, wymusza konieczność zarówno optymalizacji sposobów działania, jak i ograniczenia kosztów produkcji. Problem ten
dotyczy producentów pojazdów i kooperantów oraz dostawców części zamiennych. Ponieważ rosnący okres użytkowania samochodów osobowych w Polsce
wskazuje jednoznacznie na wzrost popytu na naprawy eksploatacyjne, jedynym
sposobem poprawy rentowności przez producentów pojazdów staje się produkcja
części zamiennych na rynek wtórny.
Jednocześnie wysokie wskaźniki bezrobocia oraz brak widocznego wzrostu
gospodarczego – cechy charakterystyczne dla obecnej sytuacji gospodarczej –
wpływają na relatywne obniżenie dochodów polskich rodzin, a tym samym na
zmniejszenie skłonności obywateli do wydatkowania środków finansowych na
naprawy eksploatacyjne swoich pojazdów. Koszt naprawy eksploatacyjnej determinują dwa zasadnicze czynniki – koszt części zamiennych oraz koszt robocizny,
z tym że robocizna stanowi od 15% do 30% kosztów całkowitych16, tak więc
wybór poszczególnych kategorii części zamiennych ma fundamentalny wpływ
na koszt przeprowadzonej naprawy eksploatacyjnej. Oczywiście, kompleksowa
analiza wymaga uwzględnienia dodatkowych zmiennych, które nie stanowiły
przedmiotu rozważań autora.
Najważniejsze dla serwisów naprawczych w Polsce powinno być obecnie jak
najszybsze zdefiniowanie różnic wynikających z zastosowania poszczególnych
kategorii części zamiennych, choćby za pomocą narzędzia w postaci parametru
kosztów naprawy, nie zapominając o aspektach bezpieczeństwa i jakości części
zamiennych.
Podsumowując, podjęta przez autora próba określenia, jaki wpływ na
koszty ma wybór poszczególnych części zamiennych w procesie naprawy eksploatacyjnej samochodu osobowego, nie wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia.
Pozwoliła jednak zasygnalizować złożoność badanej problematyki dotyczącej
kosztów napraw samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Poprawność zaproponowanych
Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierni
czych, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010, s. 30.
16
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założeń z pewnością w najbliższych latach zweryfikuje rynek, co pozwoli na
dalszą ocenę możliwości zastosowania parametru kosztów jako determinantu
wyboru poszczególnych kategorii części zamiennych podczas wykonywania
napraw samochodów osobowych w Polsce.
Bibliografia
Badania Centrum Technicznego Grupy Allianz: Auto Motor und Sport, lata 2010 i 2013.
Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
Badania Insurance Institute for Highway Safety, MOTO, 19 February 2002.
Creutzig J., EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor,
Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg–Berlin 2003.
Creutzig J., Was ist neu, was bleibt? Ein Vergleich zwischen der Kfz GVO 1475/95 und
der Kfz-GVO 1400/2002, w: GVO 2002, Hrsg. Dies, Ottobrunn 2011.
Commission regulation (EC) no. 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of article
81(3) of the treaty to categories of vertical agreements and concerted practices
in the motor vehicle sector, OJ L 203, 1.08.2002.
Explanatory brochure to the Commission regulation (EC) no. 1400/2002 of 31 July 2002,
Distribution and servicing of motor vehicles in the European Union, European
Commission, Directorate General of Competition.
Lewicki W., Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce, Print Group, Szczecin 2010.
Raatz B., Nowoczesne technologie pomiarów i napraw karoserii powypadkowych,
TROTON, Zabrowo 2005.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania
art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych,
Dz.U. L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia
określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych
spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, Dz.U. 2010, nr 198, poz.
1315.

Wpływ poszczególnych kategorii części zamiennych...

93

EFFECT OF VARIOUS VEHICLES SPARE PARTS CATEGORIES
ON OPERATING REPAIR COSTS FOR THE PASSENGER CAR IN POLAND
Summary
At this stage of the operation of passenger cars information on the costs of vehicle
repair has become imperative of great importance. The obvious is that in the highest
car repair costs are obtained using original parts. Thus, the fundamental importance
of gaining the same expectations of customers who require manufacturers the highest
standard of technological and quality while maintaining the proper parameter prices.
The article attempts to select individual issues signaled spare parts for passenger
cars in the repair processes operating after the introduction of vertical agreements in the
motor vehicle sector under the sign agreements restricting competition. For the purposes
of empirical case study was used – an analysis of the cost of repairs consumables selected
vehicles from different market segments. The purpose of this article is to signal the
formal limitations of the existing and desired perspective directions of change, which
in the future may lead to the use of available data to improve competition and lower the
cost of repairs of passenger vehicles operating in Poland.
Keywords: costs, group exclusion, automative market
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WPŁYW KOSZTÓW EKSPLOATACJI
WIELKOGABARYTOWYCH ZESTAWÓW DROGOWYCH
NA RYNEK TRANSPORTOWY W POLSCE
Artykuł jest próbą oceny możliwego wpływu dopuszczenia do ruchu krajowego
w Polsce tzw. dużych i ciężkich pojazdów (ang. LHV), nazywanych również wielkogabarytowymi zestawami drogowymi, na podział gałęziowy rynku usług transportowych
w naszym kraju. Ewentualność taką dopuszcza dyrektywa UE 96/53 z 1996 r. Wpływ
ten jest analizowany przy założeniu, że niższe koszty tych pojazdów mogą zwiększyć
konkurencyjność transportu samochodowego wobec transportu kolejowego. Wynikające
stąd zagrożenie dla pozycji konkurencyjnej transportu kolejowego jest jednym z argumentów za zakazem dopuszczania takich pojazdów do ruchu.
W związku z tym autorzy przeprowadzili wiele symulacji uwzględniających różne
uwarunkowania (ceny paliwa, odległość, bezpośredniość przewozu). Uwzględnili również specyfikę polskiego systemu transportowego (przede wszystkim stan infrastruktury) oraz uwarunkowania funkcjonowania firm branży TSL (rynkowe, ekonomiczne,
prawne). Obliczenia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu danych szacowanych
oraz doświadczeń krajów europejskich (przede wszystkim Holandii), co jest jednym
z powodów postulowanej ostrożności w formułowaniu wniosków. Zdaniem autorów nie
ma jednak podstaw, by twierdzić, że zwiększenie dopuszczalnych wymiarów pojazdów
ciężarowych będzie miało na pewno negatywne skutki i zmieni podział gałęziowy
w Polsce. Zwiększenie tylko długości zestawów z obecnych 16,5 oraz 18,75 do 25,25 m
nie musi powodować dużej obniżki kosztów jednostkowych eksploatacji zestawów drogowych, a więc też i zwiększenia konkurencyjności cenowej w stosunku do transportu
kolejowego.
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Biorąc pod uwagę stan infrastruktury (w tym jej spójność) stopień bezpośredniości
przewozów w Polsce będzie raczej niski. Z tego powodu koszty przewozu tych zestawów
będą stosunkowo większe niż w innych krajach europejskich. Większe też będą problemy organizacyjne. Założyć więc należy, że jeżeli będą wykorzystywane, to raczej przez
większych operatorów logistycznych i załadowców.
Ponadto autorzy zwracają uwagę na to, że w praktyce kryteria wyboru gałęzi
transportu mają charakter nie tylko kosztowy.
Słowa kluczowe: duże i ciężkie pojazdy, technologia transportu, koszty, rynek usług
transportowych

Wprowadzenie
Podstawowym aktem prawnym regulującym dopuszczalne parametry pojazdów drogowych na terytorium UE jest dyrektywa 96/53 z 1996 roku. Ogranicza
ona masę pojazdów do 40 t i długość zestawu drogowego do 18,75 m. Jednocześnie
każdy kraj UE ma prawo do wprowadzenia odstępstw od dyrektywy. Dopuszczenie
do ruchu dłuższych i cięższych pojazdów (LHV1) jedynie na swoim terytorium
jest możliwe w ramach powołania się na tak zwaną koncepcję modułową2 i brak
naruszania konkurencji w sektorze transportu. Liczba krajów, które wprowadziły
tego typu odstępstwa od dyrektywy, systematycznie rośnie, a od początku liderami
są kraje skandynawskie. Przykładowo, Szwecja od początku wprowadzenia obecnie
obowiązujących ograniczeń unijnych zastrzegła sobie prawo do dopuszczenia do ruchu na swoim terytorium pojazdów o masie do 60 t i długości do 25,25 m. Co więcej,
od 2009 roku prowadzone są regularne przejazdy po wyznaczonej trasie na północy
tego kraju zestawami o masie całkowitej do 90 t i długości do 29 m. Coraz większa
liczba odstępstw od dyrektywy i coraz silniejsza presja ze strony przewoźników
i gestorów ładunku przyczyniły się do powstania projektu jej zmiany3. Nowe zapisy
dopuszczają pojazdy LHV spełniające wymagania „koncepcji modułowej” do ruchu
LHV (longer and heavier vehicles) – skrót powszechnie stosowany w piśmiennictwie, będzie używany w dalszej części niniejszego artykułu.
1

2
Zgodnie z dyrektywą 95/53 to zastrzeżenie, określane jako „koncepcja modułowa”, umożliwia krajom europejskim dopuszczenie do ruchu zespołu pojazdów dłuższych i cięższych niż
wskazane w dyrektywie, pod warunkiem że nie naruszą one konkurencji w stosunku do podobnych zestawów złożonych z normatywnych modułów (pojazdów, naczep lub przyczep).
3
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending directive
96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community
the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic, COM(2013)195 final.
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międzynarodowego, ale tylko w sytuacji przekraczania przez nie tylko jednej granicy
pomiędzy krajami, które dopuściły do ruchu na swoim terytorium tego typu pojazdy.
Dodatkowo poprawiona dyrektywa dopuszcza do ruchu pojazdy dłuższe o 15 cm
w przypadku przewozu przez nie 45-stopowych kontenerów.
Wszelkie propozycje szerszego użycia pojazdów LHV budzą wiele sprzeciwów. Najważniejsze argumenty przeciwko dopuszczeniu tych pojazdów do
ruchu to ewentualna degradacja infrastruktury, negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo. Punktem wyjścia dla stawiania takich
tez jest przekonanie, że większe zestawy drogowe podwyższą konkurencyjność
transportu samochodowego w stosunku do kolejowego i przejmą od niego część
przewozów. Większa konkurencyjność miałaby wynikać z niższych cen, a te –
z niższych kosztów jednostkowych przewozów osiąganych dzięki korzyściom
skali. Niższe koszty transportu drogowego miałyby zostać okupione wyższymi
kosztami dla całej gospodarki w postaci wyższych kosztów infrastruktury oraz
wyższymi kosztami zewnętrznymi.
W związku z tym celem pracy jest analiza kosztów transportu z użyciem
niestandardowych pojazdów. W pracy przedstawiono obliczenia służące do
weryfikacji możliwości przesunięć gałęziowych między pojazdami LHV a transportem kolejowym i przedstawiono warunki takich przesunięć.
Charakterystyka pojazdów typu EMS
Określone w dyrektywie 96/53 maksymalne dopuszczalne na rynku europejskim parametry pojazdów ciężarowych wynoszą:
a) pojazd przegubowy (ciągnik siodłowy z naczepą siodłową ): L = 16,50 m,
DMC = 40 t 4,
b) zestaw powiększony (pojazd silnikowy z przyczepą): L = 18,75 m,
DMC = 40 t.
Obecnie można mówić o dwóch standardach pojazdów nienormatywnych,
które w szerokim zakresie są eksploatowane w krajach europejskich: Megatrailer
i EMS (European Modular System). Pojazd typu Megatrailer, zwany też
Eurotrailer, to zestaw siodłowy złożony ze standardowego ciągnika i dłuższej
naczepy siodłowej. Całkowita długość pojazdu przekracza dopuszczalną wielkość
określoną w dyrektywie 96/53 dla tego typu pojazdu i wynosi najczęściej 17,80 m.
4

L – długość całkowita pojazdu, DMC – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
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Pojazdy typy EMS mają następujące parametry: L = 25,25 m i DMC = 60 t.
Zgodnie z „koncepcją modułową” EMS zestawiane są ze standardowych pojazdów drogowych: ciągnika siodłowego, naczepy siodłowej od długości 13,6 m oraz
przyczepy (naczepy) o długości 7,82 m (rysunek 1). Zasadą jest łatwe formowanie
i rozformowywanie pociągów EMS, tak aby na terminalach i parkingach mogły
być przekształcane z długości 25,25 m na normatywne długości 18,75 m dla
pociągów drogowych i 16,50 m dla pojazdów przegubowych.
Biorąc pod uwagę obecne kontrowersje w zakresie opinii specjalistów
i użytkowników rynku transportowego, przedmiotem dalszej analizy będą tylko
pojazdy typu EMS. Należy dodać, że w Polsce nie ma żadnych doświadczeń
z użytkowaniem tego typu pojazdów. Pomimo znacznej wymiany handlowej
z krajami skandynawskimi, realizowanej dzięki przeprawom promowym z użyciem pojazdów drogowych, polski system transportowy nie zaadaptował jeszcze
tego typu pojazdów.

Rys. 1. Wymiary zestawów drogowych: normatywne i EMS
Źródło: J. Raczyński, Wizja megaciężarówek – kolejowe przewozy towarowe wobec
kolejnych zagrożeń, „Rynek Kolejowy” 2007, nr 10, s. 28–31.

W dostępnych analizach oraz raportach po próbnych okresach eksploatacji
wskazuje się zarówno ujemne efekty, jak i korzyści wynikające z dopuszczenia
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pojazdów typu EMS do ruchu5. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje powszechna zgoda
co do tego, że EMS w porównaniu ze standardowymi zestawami drogowymi
zmniejszają koszty przewozu. Oszczędności są szacowane na 15%, a nawet 30%.
Są to głównie oszczędności na kosztach paliwa, wynagrodzeniach kierowców
i amortyzacji pojazdów. Nawet przy najcięższych pojazdach, których zużycie
paliwa jest większe o 10% od standardowego zestawu, koszt jest niższy ze
względu na większą ładowność. Można w przybliżeniu przyjąć, że dwa pojazdy
EMS zastępują trzy standardowe zestawy drogowe.
Wielkość masy ładunkowej, która może zostać przejęta przez EMS z transportu kolejowego, jest bardzo trudna do oszacowania w polskich warunkach.
Można przyjąć założenie, że jeżeli ceny usług transportowych przewoźników
korzystających z większych pojazdów będą niższe niż w transporcie kolejowym,
to nastąpi przesunięcie masy ładunkowej na niekorzyść kolei. Założenie to, co
prawda, jest dyskusyjne, ponieważ istnieją również pozakosztowe motywacje
załadowców, którymi się oni kierują, wybierając gałąź transportu. Należy jednak
odnotować istnienie poglądów, że niższe koszty jednostkowe dużych pojazdów
drogowych będą pogarszały pozycję konkurencyjną transportu kolejowego
w stosunku do samochodowego i dlatego warto takie założenie przyjąć i sprawdzić, czy i w jakich warunkach taka sytuacja może mieć miejsce.
Szacunkowe koszty przewoźników i załadowców dla przewozów
z użyciem pojazdów typu EMS
Analiza ekonomiczna efektywności eksploatacji pojazdów EMS musi
uwzględniać analizę finansową opartą na rachunku kosztów i zysków przedsięwzięcia, jakim jest użycie nowych, niestandardowych pojazdów. Autorzy
przeprowadzili analizę, wykorzystując dane rzeczywiste oraz szacowane.
W polskich bowiem warunkach można się oprzeć tylko na danych szacowanych
w odniesieniu do EMS i dłuższych naczep, korzystając z doświadczeń innych
krajów oraz z danych dotyczących standardowych pojazdów.
Na podstawie Longer and heavier vehicles in the Netherlands. Facts, figures and experiences in the period 1995–2010, Directorate General for Public Works and Water Management
(Rijkswaterstaat), March 2010; The Danish Road Directorate evaluation of trial with European
Modular System. Final report, December 2011; European Modular System for road freight
transport – experiences and possibilities, TFK – TransportForsK AB, KTH, Department
of Transportation and Urban Economics, raport 2007.
5
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W analizie przyjęto następujące założenia:
Rozważany jest przypadek połączenia lądowego.
W przypadku transportu kolejowego przewozy wykonywane są bezpośrednio między nadawcą a odbiorcą („bocznica–bocznica”) pociągami
blokowymi z wykorzystaniem zwykłych wagonów lub jako przewozy
intermodalne z wykorzystaniem nadwozi wymiennych.
3. Praca przewozowa charakteryzuje się stałą relacją przewozową i nieograniczoną masą ładunkową w postaci palet do przewiezienia w obie strony.
4. Zestawy siodłowe realizują przewozy w relacji bezpośredniej door-to-door,
a zestawy typu EMS są łączone w wybranych punktach parkingowych przy
autostradach.
5. Ten sam ciągnik siodłowy, który przewozi zestawy na głównej trasie,
również dowozi i odwozi pojedyncze pojazdy-moduły do punktów łączenia.
6. Dopuszczone będą tylko pojazdy dłuższe, ale bez zwiększania obecnej
DMC ponad 40 t.
7. Cena jednostkowa stanowi podstawę do porównania kosztów środków
transportu o różnej ładowności; w przypadku EMS i dłuższych naczep
jest ona wyliczona na podstawie szacowanych kosztów jednostkowych.
Założono marżę w wysokości 8%.
Cena zależy od polityki cenowej firmy. Nie jest bowiem oczywiste, czy
ceny po dopuszczeniu dużych zestawów wzrosną, czy pozostaną takie same,
dzięki czemu operatorzy będą odnotowywali wyższe zyski. Autorzy założyli,
że przewoźnicy posiadający EMS będą wykorzystać osiągnięte oszczędności
do obniżenia ceny. Co więcej, cena będzie jedynym czynnikiem konkurencyjności. Jakość usług będzie taka sama, jeśli nie niższa (dłuższy czas załadunku,
konieczność dowozu i odwozu, większe partie dostaw).
W obliczeniach wzięto pod uwagę różne warianty kształtowania się cen
paliwa i odległości odcinków dowozowo-odwozowych. Pierwszy czynnik jest
bardzo istotny w transporcie drogowym z punktu widzenia efektywności ekonomicznej w ogóle, a drugi – dla efektywności przewozów z wykorzystaniem EMS.
Rozważanie różnych wariantów kształtowania się cen paliwa jest uzasadnione
ich zmiennością. Z jednej strony nie ma pewności, czy utrzymają się one na
obecnym poziomie, z drugiej – przewoźnicy mają możliwość zakupu paliw po
niższych cenach (na przykład za wschodnią granicą).
Podstawowe dane wykorzystane w obliczeniach przedstawiono w tabeli 1.
Koszty stałe (ubezpieczenie pojazdu, amortyzacja, remonty, naprawy, płace,
1.
2.
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koszty zarządu i administracyjne) zależą od wielkości pojazdu. Obecnie trudno
ocenić, jakie będą koszty zakupu nowych zestawów EMS lub przebudowy
zestawów standardowych. Technicznie kwestia ta jest bardziej skomplikowana
niż proste połączenia na przykład zestawu: ciągnik siodłowy z naczepą oraz
dodatkowa przyczepy. Koszty zmienne (zużycie paliwa, opłaty drogowe, opony)
przyjęto, że będą na tym samym poziomie, czyli 1,64 zł/km (ze względu na taką
samą DMC – 40 t). Przyjęto średnią odległość przewozu na 500 oraz 1000 km,
a roczną pracę przewozową dla jednego pojazdu – 120 000 km. Stopień wykorzystania przebiegu założono na poziomie 80%.
Tabela 1
Założenia techniczno-ekonomiczne dla symulacji
Rodzaj pojazdu

Ładowność (t)

Ładowność palety (t)

Koszty stałe
(zł/ pojazd)

zestaw siodłowy 16,5 m

27

34

173 600

pociąg drogowy 18,75 m

22

38

176 601

zestaw Megatrailer 14,9 m

26

36

175 600

EMS 25,25 m

22

52

209 600

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z rynku usług transportowych w 2013 roku w Polsce.

Koszty EMS zostały porównane z kosztami wykorzystania transportu
kolejowego oraz dopuszczonych obecnie do ruchu największych zestawów drogowych. Przyjęto, że największe pojazdy, jakie mogą się poruszać po drogach,
to zestaw: ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności 33–34 palety i ładowności
24–29 t netto, oraz tak zwany zestaw powiększony (samochód z przyczepą)
o większej pojemności (38 palet), jednak niższym tonażu (22–23 t netto).
Wyliczenia dotyczące kosztów transportu kolejowego zostały oparte na taryfie
towarowej PKP Cargo. Z informacji uzyskanych od przedsiębiorców wiadomo,
że przewoźnik kolejowy może udzielać bardzo wysokich rabatów, nawet do 80%.
W symulacjach założono 70%.
Wyniki symulacji na podstawie tych danych pokazano w tabelach 2 i 3.
W tabeli 2 przedstawiono wyliczenia dla lżejszych ładunków, a w tabeli 3 – dla
cięższych. W celu ułatwienia dokonywania porównań w tabelach 4 i 5 przedstawiono różnice procentowe.
W przypadku lżejszych ładunków EMS są tańsze niż transport kolejowy,
co nie oznacza, że dopuszczenie ich do ruchu spowodowałoby zmianę struktury
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gałęziowej rynku transportowego. Istotna jest bowiem ich konkurencyjność
wobec obecnie stosowanych zestawów. Z obliczeń wynika, że ceny korzystania
z większych pojazdów będą jednak wyższe, na co wpływ ma założona konieczność dowozu i odwozu. Koszty te byłyby jeszcze wyższe, gdyby operatorzy
musieli zainwestować w budowę miejsc parkingowych w punktach rozprzęgania
modułów. Trudno więc zakładać, że przewoźnicy będą stosować tego typu pojazdy, chyba że użytkownicy transportu będą preferować większe jednorazowe
partie dostaw. Tańsze w stosunku do EMS są przewozy z wykorzystaniem
dłuższych naczep – 14,9 m, jednak ich koszty są bardzo podobne do kosztów
standardowych zestawów.
Tabela 2
Cena jednostkowa transportu (zł/1 t). Masa ładunku na palecie – 0,25 t
Odległość na głównej trasie (km)

500

Odległość dowozu, odwozu (km)
Cena paliwa (zł/l)

1000

50
4,5

150
6,0

4,5

50
6,0

150

4,5

6,0

4,5

6,0

Zestaw siodłowy 16,5 m

76

87

76

87

144

166

144

166

Pociąg drogowy 18,75 m

72

82

72

82

136

155

136

155

Zestaw z naczepą 14,9 m

75

85

75

85

141

162

141

162

EMS 25,25 m

116

129

236

268

159

182

278

318

Transport kolejowy – pociąg blokowy

195

195

195

195

394

394

394

394

Transport intermodalny

200

201

216

219

507

508

522

526

Źródło: jak pod tabelą 1.
Tabela 3
Cena jednostkowa transportu (zł/1 t). Masa ładunku na palecie – 1 t
Odległość na głównej trasie (km)

500

Odległość dowozu, odwozu (km)
Cena paliwa (zł/l)

50

150
6,0

4,5

6,0

4,5

6,0

106

92

106

183

211

183

211

Pociąg drogowy 18,75 m

114

131

114

131

228

262

228

262

Naczepa 14,9 m

94

108

94

108

187

215

187

215

EMS 25,25 m

269

302

545

624

385

440

666

763

87

87

87

87

160

160

160

160

110

120

235

264

187

196

310

339

Źródło: jak pod tabelą 1.

4,5

150

92

Transport intermodalny

6,0

50

Zestaw siodłowy 16,5 m

Transport kolejowy – pociąg blokowy

4,5

1000
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Tabela 4
Cena jednostkowa transportu samochodowego i kolejowego w porównaniu z EMS
Odległość na głównej trasie (km)

500

Odległość dowozu, odwozu (km)
Cena paliwa (zł/l)

1000

50

150

4,5

6,0

4,5

50
6,0

4,5

150
6,0

4,5

6,0

Zestaw siodłowy 16,5 m

–34% –33%

–68% –68% –10%

–9%

–48% –48%

Pociąg drogowy 18,75 m

–38% –36%

–69% –69% –15%

–15%

–51% –51%

Naczepa 14,9 m

–35% –34%

–68% –68% –11%

–11%

–49% –49%

EMS 25,25 m

0%

0%

Transport kolejowy – pociąg
blokowy

69%

51%

Transport intermodalny

73%

56%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

–17% –27% 148%

117%

42%

24%

–8%

180%

88%

65%

–18% 219%

Źródło: jak pod tabelą 1.
Tabela 5
Cena jednostkowa transportu samochodowego i kolejowego w porównaniu z EMS
Odległość na głównej trasie (km)

500

Odległość dowozu, odwozu (km)
Cena paliwa (zł/l)

1000

50
4,5

150
6,0

4,5

50
6,0

4,5

150
6,0

4,5

6,0

Zestaw siodłowy 16,5 m

–66% –65% –83% –83% –52% –52% –72% –34%

Pociąg drogowy 18,75 m

–58% –57% –79% –79% –41% –40% –66% –18%

Naczepa 14,9 m

–65% –64% –83% –83% –51%

EMS 25,25 m

0%

0%

0%

0%

0%

–51% –72% –32%
0%

0%

0%

Transport kolejowy – pociąg
blokowy

–68% –71% –84% –86% –58% –64% –76% –79%

Transport intermodalny

–59% –60% –57% –58% –51% –55% –53% –55%

Źródło: jak pod tabelą 1.

Warto zauważyć, że różnice między cenami usług zmniejszają się wraz
ze zwiększaniem się odległości na głównej trasie oraz zmniejszaniem się odległości dowozowo-odwozowej. Wpływ cen paliwa na opłacalność przewozów
jest nieznaczny. Taki wariant nie był jednak zakładany w analizie, ponieważ
uwzględnione zostały warunki realne dla naszego kraju.
Przy cięższych ładunkach standardowe zestawy są jeszcze bardziej korzystne niż EMS. Co więcej, tańszy jest nawet transport kolejowy. Przy cięższych
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ładunkach i niezmiennej DMC nie są bowiem wykorzystywane atuty EMS
w postaci większej ładowności tonażowej.
Wyliczenia te mogą być podstawą do weryfikacji założeń dotyczących
możliwej części rynku usług transportowych, jaka może być przejęta przez EMS.
Przy założeniu, że przyjęte założenia są prawidłowe, można podważyć głoszone
tezy, że zwiększenie dopuszczalnych wymiarów na pewno będzie prowadzić
do przejęcia ładunków z transportu kolejowego przez transport samochodowy
i w konsekwencji do zwiększenia kosztów zewnętrznych. W Polsce nie ma na
razie warunków infrastrukturalnych dla swobodnego korzystania z tego typu
pojazdów. Przewozy mogłyby być wykonywane na wybranych odcinkach sieci
drogowej, co znacznie ogranicza odległości przewozowe oraz wydłuża odległości
dowozowo-odwozowe do punktów łączenia modułów. W analizie założono, że
ten sam pojazd będzie dowoził moduły i przewoził je po połączeniu na głównej
trasie. Taka technologia przewozu znacznie jednak wydłuża czas przejazdu.
Ponadto w warunkach polskich stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ładunku.
W związku z tym realne jest założenie, że EMS wykorzystywane byłyby nie
przez firmy małe, szczególnie jednoosobowe, a raczej przez dużych operatorów,
co oznacza dalsze ograniczenie ich stosowania.
Z przeprowadzonych analiz wynika jednak, że bardzo duży wpływ na
opłacalność ma odległość dowozowo-odwozowa. Przykładowo, dla ładunków
cięższych (tabela 3), przy odległości 30 km, nawet niższa cena paliwa (3,5 zł/l)
nie pozwala na osiągnięcie bardziej konkurencyjnej ceny przez EMS niż transport kolejowy.
Na problem konkurencyjności należy spojrzeć także od innej strony.
Mianowicie, istnieją powody, aby twierdzić, że obie gałęzie transportu obsługują
różne segmenty rynku. Zdaniem autorów, jeżeli większe pojazdy będą konkurowały, to raczej z obecnymi standardowymi zestawami (od odległości 30 km
i dla lżejszych ładunków są one znacznie droższe niż EMS). Trudno jednak
porównywać obie te gałęzie na tak krótkich odległościach. Dystans 500 km
został wybrany ze względu na ograniczenia infrastrukturalne. Na krótszych odległościach transport kolejowy jest zazwyczaj mniej konkurencyjny niż transport
samochodowy.
Ponadto EMS są zazwyczaj wykorzystywane w przewozach między dużymi punktami dystrybucyjnymi. Trudno byłoby założyć, że w Polsce dostawy
między magazynami centralnymi czy centrami dystrybucji, na przykład sieci
handlowych, byłyby realizowane przy wykorzystaniu transportu kolejowego.
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Podsumowując, aby dokonać bardziej precyzyjnych obliczeń, należałoby
uwzględnić:
–– preferencje użytkowników transportu – znaczenie ceny i jakości w wyborze sposobu transportu,
–– możliwe odległości, na jakich mogłyby być wykorzystywane EMS (zależne od polityki transportowej),
–– możliwe strategie cenowe operatorów EMS,
–– strukturę przewożonych ładunków (według ciężaru),
–– dodatkowe koszty wykorzystywania EMS – punkty rozprzęgania przy
wjazdach na autostrady (co wynika między innymi ze strategii operatorów).
Wnioski
Przedstawione wyniki obliczeń mogą stanowić podstawę do sformułowania
wniosków dotyczących szeroko pojętej efektywności EMS; są one nawet bardziej
precyzyjne niż model opisowy. Podstawowym mankamentem jest jednak dostępność
dokładnych danych wykorzystywanych w kalkulacjach. Obecnie sporą część z nich
można tylko oszacować (koszty stałe pojazdów, koszty eksploatacji, infrastruktury).
Zaprezentowane wyliczenia mogą pozwolić na analizę kształtowania się
kosztów transportu w różnych warunkach. Jednak wyższe lub niższe koszty danego sposobu transportu nie przesądzają jeszcze o stosowaniu tego sposobu przez
użytkowników transportu. Chociaż cena usług transportowych jest w praktyce
ciągle bardzo często ważnym czynnikiem wyboru opcji transportowej, to jednak
nie jedynym. Duże firmy mogą wybierać raczej transport kolejowy niż drogowy,
ze względu na możliwość uproszczenia procesu organizacji dostaw.
Celem artykułu nie było przedstawienie zdecydowanych poglądów na
temat konsekwencji zwiększania dopuszczalnych gabarytów pojazdów drogowych w Polsce, lecz raczej podanie tematu pod dyskusję. Autorzy postulują
dalsze prowadzenie prac badawczych. Konieczne jest także zebranie danych
dotyczących na przykład stanu infrastruktury w naszym kraju, a także popytu
na usługi transportowe. Konieczne jest też opracowanie nowatorskich metod
pozwalających na obliczenie rzeczywistej opłacalności wykorzystania LHV
zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym. Szczególnie sporym
wyzwaniem jest oszacowanie kosztów zewnętrznych dla pojazdów, które nie
były dotąd dopuszczone w naszym kraju do ruchu.
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The impact of operating costs of longer and heavier
vehicles on the road transport market in Poland
Summary
This article is an attempt to assess the implication of use of large and heavy vehicles
(LHV) for the domestic traffic in Poland, especially on the modal split. The possibility
of such permits creates directive 96/53/EC of 25 July 1996. This effect is analyzed on
the assumption that lower operations cost of these vehicles may cause an increase in
the competitiveness of road transport against rail transport. The resulting threat to the
competitive position of rail transport is one of the reasons for non- acceptance of such
vehicles.
Therefore, the authors conducted a series of simulations taking into account various
factors (fuel prices, distance, directness of transport). Also the specificity of the Polish
transport system (mainly the state of infrastructure) and the conditions of the functioning
of the branch TSL (market, economic, legal ) are taken into account. Calculations were
conducted using the estimated data and on base of the experiences of European countries
(mainly the Netherlands). Because of that the caution in drawing conclusions has been
postulated. However, the authors believe there is no basis to conclude that the increase
in the dimensions of heavy goods vehicles will certainly result in negative modal – split
in Poland. Increasing the length of the sets only from the current 16.5 and 18.75 to 25.25
m does not have to cause a large reduction in unit operating costs in relation to rail
transport.
Taking into account the state of infrastructure (including its coherence) the degree
of directness of transport in Poland is rather low. For this reason, the cost of transport of
these vehicles will be relatively higher than in other European countries. Also organiza-
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tional problems will be larger. It should be therefore assumed, that they would be used
rather for larger logistics operators and shippers.
In addition, the authors point out that, that in practice, the criteria for selecting
modes of transport are not only cost.
Keywords: large and heavy vehicles, costs, transport services market
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SYSTEM INFORMACJI KOSZTOWEJ W KSZTAŁTOWANIU
OPŁAT ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
OPERATORÓW GMIN WIEJSKICH
Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce kalkulacji kosztów wywozu
odpadów komunalnych przez operatorów transportu w gminach wiejskich. Podjęcie
tego tematu było związane z wejściem w życie, w lipcu 2013 r., przepisów ustawy
o odpadach, co wywołało zmiany organizacyjne w zakresie obsługi wywozowej śmieci
z obszarów gminnych. Zgodnie z nowymi regulacjami w dotychczasowych relacjach
klient–przedsiębiorstwo wywozowe pojawił się nowy podmiot – gmina. Gminy przejęły
na siebie obowiązek organizacji procesów wywozowych i obowiązek wyłonienia podmiotu (podmiotów) obsługującego wskazany obszar gospodarki odpadami. Wywołało
to pewne procesy dostosowawcze w ramach przedsiębiorstw zajmujących się wywozem
odpadów komunalnych, które musiały te zmiany uwzględnić w swoich kalkulacjach.
W artykule przedstawiono zakres działań, jakie musiało podjąć przedsiębiorstwo X,
by przygotować swój system informacji kosztowej, oraz efekty kalkulacji kosztów
w warunkach przetargu w gminie ABC. Wskazano kluczowe pozycje kosztów w koszcie
jednostkowym oraz kierunki działań zmierzających do ich ograniczenia w krótkim
i długim okresie.
Słowa kluczowe: system informacji kosztowej, gospodarka odpadami komunalnymi,
operator wywozu odpadów komunalnych

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł jest poświęcony problematyce budowania systemu kalkulacji kosztów wywozu odpadów komunalnych w gminach wiejskich w nowych

* Adam Mytlewski, dr, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, e-mail: mytel@gnu.univ.gda.pl.
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warunkach – po wejściu w życie przepisów ustawy o odpadach1. Skutkiem
nowych warunków prawnych były zmiany organizacyjne w zakresie obsługi
wywozu śmieci z obszarów gminnych. Zgodnie z nowymi regulacjami w dotychczasowych relacjach klient–przedsiębiorstwo wywozowe pojawił się nowy
podmiot – gmina. Gminy przejęły na siebie obowiązek organizacji procesów
wywozowych i obowiązek wyłonienia podmiotu (podmiotów) obsługującego
wskazany obszar gospodarki odpadami. Jednocześnie uzyskały pożytki płynące
z recyklingu materiałów oraz z organizacji procesu w postaci nadwyżek pomiędzy zebranymi opłatami a wartością zapłaconych usług (przeznaczone na
obsługę administracyjną).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niestandardowych uwarunkowań, w jakich znaleźli się przedsiębiorcy, oraz metod kalkulacji, jakie
zostały opracowane w celu oszacowania ceny przynoszącej sukces, a jedno
cześnie pozwalającej na uzyskiwanie pozytywnych wyników finansowych.
Autor niniejszego artykułu był doradcą jednego z przedsiębiorstw wywozowych
z województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzającego kalkulacje ofertowe
w warunkach zagrożenia ciągłości działalności.
System informacji kosztowej jako podstawa decyzji operacyjnych
przedsiębiorstwa
Zmienne otoczenie oznacza dla podmiotów podejmujących decyzje biznesowe konieczność dostosowywania się do nowych wymogów. Podstawowym celem
jest jednak ciągle dążenie do optymalności decyzji w danych warunkach. W literaturze przedmiotu można odnaleźć wskazania co do kluczowych elementów
dobrych decyzji podejmowanych w danych warunkach biznesowych. Wiesław
Flakiewicz wskazuje, że optymalność decyzji jest warunkowana jakością dwóch
podstawowych elementów procesu decyzyjnego, to jest2:
–– użytkowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej – ich
wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, kompetencjami oraz
–– strumieni informacyjnych – jakością informacji ex post i ex ante o układzie i o strukturze połączeń docierającej do decydentów.
1

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. 2010, nr 185, poz. 1243 z późn. zm.

W. Flakiewicz, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 18.
2
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Współczesne struktury podażowe informacji w przedsiębiorstwie mają
zapewnić przedsiębiorstwu stały i nieprzerwany dostęp do informacji pozwalających optymalizować decyzje podejmowane w zmiennym otoczeniu. Spełnienie
tego postulatu przede wszystkim jest związane z budowaniem trwałych form
zaopatrzenia w informacje, a także form budowanych w trybie doraźnym. Formy
te mają zapewnić odpowiednią obsługę informacyjną decydentów, co bezpośrednio się wiąże z koniecznością identyfikacji użytkowników i ich wymagań.
Jedną z kluczowych kategorii ekonomicznych służących do podejmowania
decyzji w przedsiębiorstwach są koszty. Koszty jako wartościowy wyraz ponoszonych nakładów3 służą do określania efektywności działania podmiotów
gospodarczych.
System informacji kosztowej łączy w jedną celową całość wszystkie
składniki kosztowe (treść informacji, nadawców, odbiorców, środki techniczne,
działania informacyjne) uczestniczące w tworzeniu wiedzy o kosztach, niezbędnej do sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji, przy uwzględnieniu
tendencji zachodzących w jej otoczeniu4.
System informacji kosztowej jest zespołem wzajemnie powiązanych ze sobą
źródeł informacji o kosztach, mającym na celu przetwarzanie poszczególnych
elementów informacji kosztowej i systematyczne zasilanie w nią zarządzających
podmiotem.
Centralnej funkcji systemu informacji kosztowej przyporządkowane są
cztery funkcje szczegółowe5:
–– funkcja planowania kosztów,
–– funkcja kontroli kosztów,
–– funkcja sterowania i regulacji działalności,
–– funkcja zasilania w informacje kosztowe.
Aby system informacji kosztowej skutecznie wypełniał nałożone na niego
zadania, przedsiębiorstwa tworzą podstawowe struktury systemu w postaci
następujących podsystemów6:
3

C. Drury, Rachunek kosztów, WN PWN, Warszawa 2000, s. 9.

U. Gross, System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ich ocena,
PWE, Warszawa 1989, s. 7.
4

5
Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak, ODiTK, Gdańsk
2003, s. 13.

A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007,
s. 63–66.
6
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–– systemu informacji księgowej – umożliwiającego ewidencję wydatków,
ponoszonych kosztów i przychodów ze sprzedaży; ewidencja ta jest prowadzona w ramach systemu finansowo-księgowego (F-K) lub w module
F-K zintegrowanego systemu informatycznego;
–– systemu informacji operacyjnej – umożliwiającego ewidencjonowanie
danych o zasobach logistycznych i działaniach realizowanych w procesach logistycznych oraz produktach wynikowych tych procesów;
ewidencja jest prowadzona w systemach lub modułach zintegrowanego
systemu informatycznego, na przykład w ramach modułów: gospodarka
materiałowa, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazyn, sprzedaż.
Podstawową strukturę systemu informacji kosztowej przedsiębiorstwa stanowi system rachunkowości odpowiadający za procesy zasilania, przetwarzania
i dystrybucji informacji kosztowej.
Proces zasilania systemu w informacje obejmuje takie czynności, jak:
stwierdzenie zapotrzebowania, gromadzenie i opracowanie informacji oraz
przekazywanie informacji odbiorcom. Informacje te powinny być dostarczane
w odpowiednim czasie, z odpowiednią dokładnością, a jednocześnie po najniższym koszcie7.
Na potrzeby systemu informacji kosztowej konieczne jest ewidencjonowanie kosztów w przekroju miejsc ich występowania, działań, funkcji i rodzajów
działalności, a następnie rozliczanie ich na produkty i usługi8. W tym celu stosuje
się kalkulacyjny układ kosztów, który określa strukturę kosztów jednostkowych
i ma podstawowe znaczenie przy ustalaniu jednostkowych kosztów wytwarzania wyrobu. Celem stosowania kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie
związku poszczególnych pozycji kosztów z technologią i organizacją produkcji,
co umożliwia obliczenie kosztu wyprodukowania jednostki wyrobu. Podstawą
kalkulacyjnego układu kosztów jest podział kosztów ze względu na możliwość
przyporządkowania obiektom odniesienia (produktom, usługom będącym
finalnymi nośnikami kosztów) stanowiącym jednostki kalkulacji9. Według tego
kryterium koszty dzieli się na10:
7

Controlling w przedsiębiorstwie..., s. 16.

8

B. Śliwczyński, Planowanie logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 276.

9

A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 133.

E. Nowak, Decyzyjne rachunki kosztów, WN PWN, Warszawa 1994, s. 58–61; E. Nowak,
M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010, s. 33–34.
10

System informacji kosztowej...

113

–– koszty bezpośrednie, czyli takie, które można przypisać określonym
jednostkom odniesienia na podstawie dokumentów źródłowych;
–– koszty pośrednie – koszty grupowane wspólnie, a następnie rozliczane
na produkty za pomocą tak zwanych kluczy doliczeniowych.
Koszty w przedsiębiorstwie ewidencjonowane są na kontach zakładowego
planu kont (ZPK) w miarę rejestracji zdarzeń gospodarczych. Zakładowy plan
kont jest to formalny dokument, będący częścią systemu księgowego, który musi
spełniać wymogi formalne ustalone w ustawie o rachunkowości11.
Przedsiębiorstwa tworzą plan kont dostosowany do rodzaju swojej działalności gospodarczej, a więc uwzględniający jego specyfikę, organizację oraz
potrzeby informacyjne użytkowników. ZPK zawiera spis wewnętrznych numerów kont przedsiębiorstwa, ustala się także w nim zasady księgowania na tych
kontach wszelkich operacji finansowych, które mogą się wydarzyć w wyniku
podejmowanej przez przedsiębiorstwo działalności.
Taki sposób rejestracji zdarzeń gospodarczych umożliwia wyliczenie marż
zysku osiąganych na poszczególnych produktach, usługach lub klientach. Marże
zysku są podstawą wyniku całego przedsiębiorstwa oraz podstawowym źródłem
pokrycia wszystkich jego kosztów. Ich głównym zadaniem jest pokrywanie
kosztów przedsiębiorstwa oraz generowanie nadwyżki finansowej, czyli zysku.
Uwarunkowania pozyskiwania zleceń na rynku wywozu odpadów
komunalnych – przykład małej gminy wiejskiej ABC12
Jak już wcześniej stwierdzono, przedsiębiorstwa adaptują systemy informacji kosztowej do warunków otoczenia, zwłaszcza w okresie dynamicznych
zmian. Przykładem tak dynamicznej zmiany uwarunkowań była sytuacja na
rynku wywozu i utylizacji odpadów komunalnych, jaka miała miejsce w lipcu
2013 roku w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o odpadach.
Nowa organizacja wywozu odpadów komunalnych drastycznie zmieniła
warunki konkurowania przedsiębiorstw wywozowych i utylizacyjnych. Datę tę
można nawet uznać za moment upadku rynkowej koncepcji weryfikacji operatorów wywozu odpadów komunalnych. Wprowadzenie w życie nowych prze11
Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza, red. E. Walińska, FRRwP, Warszawa
1998, s. 24–25.
12
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pisów oznaczało oparcie organizacji wywozów na danym obszarze na jednym
zamawiającym, którym stała się gmina, i regulowanej specyfikacją zamówienia
liczbie przedsiębiorstw wywozowych. W tej sytuacji krytycznego znaczenia
nabrało dla podmiotów operujących na rynku wygranie organizowanych przez
gminy przetargów, stało się ono bowiem niezbędnym elementem kontynuowania
działalności (win or die). W przypadku przegrania takiego przetargu podmiot
tracił wszystkich (pozyskiwanych często przez lata działalności) klientów, co
mogło oznaczać albo likwidację działalności, albo konieczność istotnej zmiany
profilu działalności (na przykład zajęcie się tylko obsługą przedsiębiorstw).
W celu ukazania warunków, w jakich operatorzy wywozu odpadów prowadzili walkę konkurencyjną, w niniejszym artykule przedstawiono przykład
małej gminy wiejskiej ABC13 w województwie kujawsko-pomorskim, w której
doszło do walki konkurencyjnej między potencjalnymi operatorami.
Gmina ABC jest gminą wiejską o powierzchni ponad 74 km2, zamieszkałą
przez ponad 4,2 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia obszaru gminy wynosi
56 os./km2, a sieć osadniczą gminy tworzy 17 miejscowości (wieś gminna ABC
licząca ponad tysiąc mieszkańców oraz pozostałe 16 mniejszych wsi).
Ogólną charakterystykę zabudowy w poszczególnych miejscowościach
gminy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Liczba punktów odbioru odpadów w gminie ABC
Wyszczególnienie

Liczba punktów odbioru

domy jednorodzinne

840

domy wielorodzinne

15

łącznie

855

Źródło: opracowanie własne.

Gmina ABC złożyła zamówienie na świadczenie usług wywozu odpadków
w okresie od lipca 2013 do końca 2015 roku. Zakres przetargu obejmował odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Do podstawowych obowiązków
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy (koszty oraz ceny ofertowe) nie ujawniono nazwy
gminy oraz nazwy przedsiębiorstwa.
13
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operatora wywozu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zaliczono:
1. Odbiór od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych i ich
zagospodarowanie we właściwej instalacji przetwarzania odpadów.
2. Umożliwienie przez przedsiębiorstwo wywozowe właścicielom nieruchomości sprzedaży lub dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych oraz nieodpłatne dostarczanie właścicielom nieruchomości
worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych.
3. Organizację i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK14).
4. Organizację objazdowych zbiórek uciążliwych odpadów komunalnych.
5. Zorganizowanie i obsługę punktu obsługi mieszkańców w zakresie świadczonych usług (Biuro Obsługi Klienta – BOK).
6. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie świadczonych przez przedsiębiorstwo wywozowe usług.
Jak z tego wynika, jednym z zagadnień należących do obowiązków operatora wywozu miał być wywóz odpadów uciążliwych, do których zaliczono:
odpady wielkogabarytowe (na przykład meble), zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne (jak przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po zużytych lekach i chemikaliach, baterie i akumulatory,
zużyte oleje, opony, środki ochrony roślin itp.). Operator został zobligowany
do organizacji systemu zbiórek objazdowych tych odpadów. Założono bowiem,
że do PSZOK będą dowożone przez właścicieli nieruchomości głównie odpady
o małych gabarytach.
Gmina ABC określiła również podstawowe wymagania wobec podmiotów
biorących udział w przetargu. Zaliczono do nich:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, przede
wszystkim posiadanie decyzji właściwego starostwa zezwalającej na
transport odpadów oraz wpisy do odpowiednich rejestrów.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażonego historią (trzy
lata w branży) i wielkości obsługi (minimum 2000 Mg/rok).
14
PSZOK to miejsce, w którym operator jest zobowiązany do prowadzenia składowania i odzysku odpadów komunalnych. W ramach PSZOK wykonywane są operacje zarówno w stosunku
do standardowych odpadów zbieranych cyklicznie, jak i odpadów uciążliwych.
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3.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
wykonania zamówienia w szczególności:
a) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),
b) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbioru
selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) posiadanie co najmniej jednego pojazdu o nadwoziu uniwersalnym.
4. Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.
Potwierdzenie spełnienia tych wymagań oznaczało konieczność dostarczenia licznej dokumentacji, co było niezbędnym warunkiem dopuszczenia do
szacowania wartości oferty i wyłonienia zwycięzcy. Podobnie jak w większości
gmin w Polsce, gminy w toku dalszego postępowania przetargowego kierowały
się przede wszystkim parametrem, jakim jest cena. Cena podana w ofercie
powinna była obejmować wszystkie koszty i składniki ceny związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również podatek VAT) i być obliczona
przy zachowaniu zasad staranności, wiedzy technicznej oraz opierać się na
przedstawionej przez gminę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do wyboru ofert zastosowano system punktowy, w którym cena wykonania
zamówienia stanowiła 100% wartości oceny. Oferta z najniższą ceną otrzymywała maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisano
odpowiednio niższą (proporcjonalnie) liczbę punktów. Wynik był traktowany
jako wartość punktowa oferty. Punktacja poszczególnych ofert została obliczona
według następującego wzoru15:
najniższa cena oferty
liczba punktów = 			
× 100.
cena badanej oferty
W efekcie zastosowania wzoru oferta, która przedstawiała najwyższą liczbę
punktów, została uznana za najkorzystniejszą i realizacja zamówienia została
powierzona wykonawcy, który ją złożył.

15

Wzór umieszczony w SIWZ do zamówienia publicznego gminy ABC.
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Kalkulacje kosztowe przedsiębiorstwa wywozowego w warunkach
przetargu ogłoszonego przez gminę ABC
Warunki określone przez gminę ABC narzuciły podażowej stronie rynku
wywozu odpadów komunalnych określone zachowania dostosowawcze. Działania
te polegały przede wszystkim na opracowaniu metod kalkulacji pozwalających
na uzyskanie sukcesu w przetargu. W niniejszym artykule wykorzystano dane
przedsiębiorstwa X, które podjęło decyzję o wzięciu udziału w konkursie w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego przez gminę ABC.
Przedsiębiorstwo X było operatorem świadczącym usługi w zakresie obsługi odpadów komunalnych i czystości w województwie kujawsko-pomorskim
jako spółka prawa handlowego. W pierwszej połowie 2013 roku przedsiębiorstwo
zatrudniało przeciętnie 38 osób. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa w ramach usług obsługi komunalnej odpadów i utrzymania czystości obejmował:
–– wywóz nieczystości stałych,
–– wywóz nieczystości płynnych,
–– roboty ogólnobudowlane, między innymi w zakresie instalacji wodnej
kanalizacyjnej,
–– świadczenie usług w zakresie oczyszczania miasta,
–– świadczenie usług sprzętem transportowym i budowlanym.
Ważnym elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa X w badanych warunkach było bliskie położenie w stosunku do gminy ABC oraz
posiadanie własnej spółki zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych (wysypisko śmieci). Zwłaszcza drugi element w przypadku zawiązania konsorcjum
dawał temu podmiotowi duże możliwości kształtowania kosztów, zwłaszcza
w obszarze utylizacji.
System informacji kosztowej przedsiębiorstwa X opierał się na regulaminie
organizacyjnym spółki, instrukcji obiegu dokumentów i schemacie organizacyjnym oraz zarządzeniach wewnętrznych. Realizacja zadania polegającego na
przygotowaniu kalkulacji kosztów obsługi gminy ABC wymagała skonstruowania i ustrukturyzowania systemu informacji kosztowej w następujących
zakresach:
–– rachunkowości przedsiębiorstwa X – zarówno w wymiarze finansowym,
jak i zarządczym; informacje te stanowią podstawowy element kwan-

118

Adam Mytlewski

tyfikacji zdarzeń gospodarczych, decydując o wycenie planowanych
operacji wywozowych;
–– danych operacyjnych – zbieranych w postaci pomiarów bezpośrednich;
tu konieczne było przeprowadzenie odpowiednich pomiarów bezpośrednich dotyczących przede wszystkim wydajności ekip wywozowych oraz
precyzyjnych kosztów eksploatacji pojazdów; ta druga dana była badana
również w ujęciu czasowym (na przykład zużycie paliwa na godzinę
pracy);
–– danych rynkowych dotyczących cen surowców wtórnych; wartości te
szacowano na podstawie branżowych opracowań;
–– projekcji organizacyjnych dotyczących koniecznego przygotowania nowych struktur wymaganych zamówieniem gminy ABC, to jest organizacja PSZOK oraz BOK.

Rys. 1. Niezbędne źródła informacji w kalkulacjach przetargowych przedsiębiorstwa X
Źródło: opracowanie własne.

Istotnym problemem zaobserwowanym w przedsiębiorstwie X podczas prac
nad przygotowaniem koncepcji kalkulacji był problem przewłaszczenia odpadów.
Niestety, regulacje prawne nie ustanawiały momentu przewłaszczenia odpadów,
co może nadal powodować oczywiste konflikty związane z ryzykiem i pożytkami płynącymi z odzysku śmieci. Ponieważ SIWZ ogłoszona przez gminę
ABC nie rozstrzygała tej kwestii, przedsiębiorstwo X przyjęło założenie pełnej
możliwości pobierania pożytków płynących z odzysku surowców wtórnych.
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Do kalkulacji ofertowej przyjęto więc następujące zasady przygotowania
informacji kosztowej:
1) główny nośnik kosztów – godzina pracy ekipy wywozowej,
2) kalkulacja kosztu jednostkowego – za godzinę pracy ekipy,
3) główna zmienna determinująca koszt jednostkowy – wydajność wyrażona
liczbą punktów wywozowych (kubłów) na godzinę pracy.
Założenie pierwsze przyjęto ze względu na konieczność uproszczania
kalkulacji oraz z uwagi na fakt, że gmina ABC nie wymagała zaangażowania
wszystkich zasobów przedsiębiorstwa X (zwłaszcza transportowych). Pełna
kalkulacja wymagałaby przygotowania marszrut oraz chronometrażu pracy
ekip wywozowych. Dodatkowo sporządzenie prawidłowej pełnej kalkulacji
wiązałoby się z optymalizacją tras z zastosowaniem metod badań operacyjnych
(zagadnienie transportowe). Takie podejście na etapie przetargowym byłoby
jednak zbyt pracochłonne, stąd przedsiębiorstwo X wybrało model czasowy.
Dane o wydajności ekip wywozowych, która tak istotnie determinowała
wysokość kosztu jednostkowego, wprowadzono po przeprowadzeniu szczegółowych badań (trwały sześć miesięcy) wydajności ekip w gminie ABC oraz
gminach okolicznych. Założono także wprowadzenie systemu motywacyjnego
(opartego na koncepcji analityczno-punktowej) wzmacniającego pozytywne
zachowania pracowników.
Dane te posłużyły do kalkulacji kosztów obsługi gminy ABC. Wybór
metody kalkulacji był istotnym elementem opracowania oferty. Do możliwego
spektrum metodyki przedsiębiorstwo zaliczyło metody kalkulacji na podstawie
rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych. Ze względu na małą
dokładność kalkulacji przedsiębiorstwo X odrzuciło kalkulację uwzględniającą
koszt pełny na rzecz kalkulacji na bazie kosztu zmiennego i regulacji ceny
poprzez narzut kosztów bezpośrednich. Przyjęto również istotne założenie, że
w związku z krytyczną sytuacją rynkową (konieczność wygrywania przetargów)
w projektowanym okresie przedsiębiorstwo ograniczy skalę narzutu z tytułu
zysku do minimalnego poziomu.
W efekcie – po przeprowadzeniu kalkulacji – uzyskano rezultat w postaci
kosztu własnego obsługi oraz kosztu jednostkowego. Strukturę kosztu własnego
przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Struktura kosztu własnego operatora wywozu odpadów komunalnych w wariancie uzyskiwania korzyści z PSZOK
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa X.

Z zaprezentowanych na rysunku 2 danych wynika, że głównymi nośnikami
kosztu własnego przedsiębiorstwa X w obsłudze wywozu odpadów w gminie
ABC były dwa składniki: zaangażowany tabor (śmieciarki i pojazdy uniwersalne), co zostało wyrażone w postaci amortyzacji sprzętu (34%), oraz ekipy
pracowników oznaczające konieczność ponoszenia kosztów wynagrodzeń wraz
z ubezpieczeniami społecznymi w wartości 32% kosztu własnego. Stosunkowo
niski udział kosztów usług obcych wynikał przede wszystkim z faktu, że dzięki
zorganizowaniu PSZOK możliwe było odzyskiwanie blisko 50% masy odpadów
(jednak koszt własny nie został jeszcze pomniejszony o wpływy z tego tytułu).
Drugim powodem niskiego kosztu odbioru był fakt, że przedsiębiorstwo X
tworzyło konsorcjum wraz z zależną spółką wysypiskową, co dawało możliwości kalkulacji jednostkowego kosztu odbioru na poziomie kosztu wysypiska.
Ostatnim istotnym kosztem przedsiębiorstwa X były koszty zużycia materiałów
i energii, których najistotniejszym parametrem było paliwo.
Przedstawiona struktura kosztu własnego posłużyła do określenia ceny
na mieszkańca w wymiarze miesięcznym. W celu wysondowania rynku przedsiębiorstwo X zdecydowało się na naliczenie minimalnych kosztów pośrednich
– w wysokości 1% narzutu. Ostateczna cena była więc w przekonaniu przedsiębiorstwa najniższą możliwą, gwarantującą pokrycie kosztów.
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Wpływ kalkulowanych kosztów przedsiębiorstwa X na kształtowanie
opłat za wywóz odpadów komunalnych
Zaprezentowane kalkulacje kosztowe stały się podstawą do określenia
przez przedsiębiorstwo X ceny za usługi wywozowe w gminie ABC. W przeliczeniu na mieszkańca pojawiły się dwie kalkulacje uzależnione od pożytków
płynących z zagospodarowania surowców wtórnych. W sytuacji pobierania tych
pożytków przez gminę opłata miesięczna przedsiębiorstwa X jest wyłącznie ilorazem jednostkowego kosztu własnego wywozu odpadów i liczby mieszkańców.
W drugim wariancie uzyskano istotne obniżenie poziomu kosztu jednostkowego
wywozu odpadów na mieszkańca ze względu na uzyskanie przez operatora X
przychodów z tytułu zagospodarowania surowców wtórnych. Wyniki obliczeń
przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2
Kalkulacja kosztów jednostkowych i cen ofertowych obsługi gminy ABC
Lp.
1
2
3
4

Kategoria
Koszt bez przychodów z tytułu
odzysku surowców wtórnych X
– minimalny
Koszt z uwzględnieniem tytułu
odzysku surowców wtórnych X
– minimalny
Złożona oferta X
Oferta zwycięska

Koszt miesięczny
na mieszkańca [zł]

Uwagi

7,5

netto

4,7

netto

4,7
4,2

netto
netto

Źródło: opracowanie własne.

Z zaprezentowanych w tabeli 2 danych wynika, że koszt obsługi gminy
ABC może zostać pomniejszony o 37% w wariancie przewidującym pobieranie
pożytków przez operatora, tym samym można uznać, że gmina płaci część należnej operatorowi opłaty w postaci surowców wtórnych. Jednocześnie operator
przejmuje wszelkie ryzyko związane z tą działalnością.
Drugim efektem przygotowanej kalkulacji była weryfikacja konkurencyjności kosztu jednostkowego obsługi wywozu odpadów. Określono bowiem
najniższy możliwy koszt realizacji obsługi gminy ABC, zdaniem kierownictwa
przedsiębiorstwa – wysoce konkurencyjny ze względu na bliskość baz oraz
posiadanie własnego wysypiska (w ramach konsorcjum). Niestety, po ogłoszeniu
przetargu okazało się, że przedsiębiorstwo X przegrało z konkurentem, który
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nie miał własnego wysypiska. Podmiot ten ostateczną cenę obsługi mieszkańca
skalkulował na poziomie o 12% niższym niż podana w ofercie cena przedsiębiorstwa X. Może to świadczyć o nieskuteczności kalkulacji przedsiębiorstwa
X, opartej na kosztach wynikowych (mimo jej rekomendowania w warunkach
przetargu), w sytuacji agresywnej konkurencji przetargowej. Może także wskazywać kierunki działań zarządczych, jakie będą podejmować przedsiębiorstwa
zabiegające o obsługę gmin.
Struktura analizowanych kosztów wskazuje na trzy istotne czynniki,
będące potencjalnym sposobem regulacji kosztów i sukcesu w warunkach przetargowych. Pierwszym czynnikiem jest amortyzacja – stanowiąca ponad trzecią
część kosztu jednostkowego. Wysoka wartość amortyzacji przedsiębiorstwa X
wynikała z zastosowania używanych środków trwałych (i podwyższonej stawki
amortyzacji z tego tytułu). Zastosowanie, w celu obniżki tego kosztu, w pełni umorzonych środków trwałych lub wynajem pojazdów jest rozwiązaniem
gwarantującym uzyskanie niższej wartości kosztu jednostkowego, jednak tylko
w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie takie rozwiązanie przyczyni się do
określania cen na zbyt niskim poziomie, zazwyczaj niegwarantującym odtworzenia substancji majątkowej.
Drugą przyczyną braku sukcesu w przetargu była wysokość wynagrodzeń.
Ich udział był niewiele mniejszy niż amortyzacji i wynosił 32% kosztu własnego.
Przedsiębiorstwo X kalkulowało ten parametr dla trzyosobowej obsługi pojazdu,
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Z jednej strony można by wskazać ten
obszar jako potencjalne pole redukcji kosztów (na przykład obniżenie wynagrodzeń, zmiana typu umowy z umowy o pracę na umowę-zlecenia), jednak działania te mają charakter typowo krótkookresowy i nie gwarantują długookresowego
rozwoju przedsiębiorstwa. Z drugiej – wysokość wynagrodzenia jest szczególnie
sprzężona z wydajnością ekip wywozowych, stąd oszczędności w tym zakresie
będą skutkować w dłuższym okresie niższą wydajnością pracowników.
Trzecim obszarem redukcji może być jakość świadczonych usług przejawiająca się zastosowaniem prostszych technologii obsługi odpadów w workach
(na przykład ciągnik lub samochód z nadwoziem uniwersalnym). Spowoduje to
niewątpliwie obniżenie kosztów amortyzacji oraz paliwa. Takie rozwiązania wydają się być jednak ewolucją w niewłaściwym kierunku, ze względu na większą
pracochłonność i zmniejszenie wydajności.
Przedstawione kierunki działań zarządczych zmierzających do ograniczenia kosztów mają jednak charakter krótkoterminowy, bazujący na poszukiwaniu
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najprostszych rezerw, które nie mają długotrwałego charakteru (na przykład eksploatacja umorzonego sprzętu). Zdecydowanie przyszłościowymi działaniami
powinno być wykorzystanie ilościowych metod optymalizacji tras, czasu pracy,
nowych technologii załadowczych oraz podnoszenie wydajności pracowników
przez systemy motywacyjne. Te jednak rozwiązania wymagają stabilnych warunków gospodarowania zarówno w aspekcie czasu, jak i warunków finansowych.
Podsumowanie
Przełom pierwszego i drugiego półrocza 2013 roku był na rynku wywozu
odpadów komunalnych okresem intensywnej walki przedsiębiorstw o przetrwanie. Nowa organizacja rynku limitowała liczbę podmiotów, co oznaczało wzrost
napięcia u operatorów wywozu tych odpadów. Jednocześnie zmiany na rynku
wywołały konieczne procesy dostosowawcze w kalkulacjach przedsiębiorstw
zajmujących się wywozem odpadów komunalnych. Dotychczasowy sposób
funkcjonowania w warunkach konkurencji i ceny rynkowe, jakie stosowali
uczestnicy tego rynku, zostały zastąpione jednorazową kalkulacją polegającą
na grze typu win or die. Dla licznych podmiotów z branży uczestnictwo w przetargu oznaczało, że jedyną drogą osiągnięcia sukcesu w walce o dostęp do rynku
jest ukształtowanie ceny na odpowiednim poziomie. W takich okolicznościach
dostawcy usług wywozu odpadów komunalnych podjęli wysoce ryzykowny
wysiłek skalkulowania wartości usług na podstawie informacji przetargowych
dostarczonych przez gminy. Informacje te były niejednokrotnie nieprzygotowane
lub niekompletne ze względu na to, że gminy nie miały żadnych doświadczeń
w zakupie usług związanych z obsługą odpadów (świadczy o tym między innymi
liczba zapytań dodatkowych składanych przez oferentów).
Kalkulacje te – z punktu widzenia operatora wywozu odpadów – musiały
uwzględniać dwa sprzeczne ze sobą cele: uzyskanie niskich cen gwarantujących przetrwanie oraz długookresowy rozwój zapewniony przez pozytywne
wyniki finansowe. Kluczowym zagadnieniem stało się więc w przypadku tych
przedsiębiorstw stworzenie odpowiednich modeli alokacji kosztów, pozwalających podejmować odpowiednie decyzje w sprawie wysokości cen ofertowych.
W praktyce doszło do wykorzystania przez podmioty stające do przetargu dwóch
metod określania cen: benchmarkingu (bez kalkulacji kosztu własnego) oraz
metody polegającej na kalkulowaniu cen na podstawie projektowanych kosztów.
W efekcie można domniemywać, że wiele przetargów zostało wygranych przez
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przedsiębiorstwa rozpaczliwie szukające rynku, a nie kierujących się długookresową kalkulacją.
Niski poziom cen za usługi wywozu odpadów, niepoprzedzony kalkulacją
kosztów, może się przyczynić do tego, że działalność operatorów będzie deficytowa, co przełoży się na poziom świadczonych usług. W dłuższej perspektywie
ograniczenie konkurencji wpłynąć jednak może na wzmocnienie siły przetargowej silnych operatorów, ich konsolidację kapitałową (i związany z tym upadek
małych przedsiębiorstw), a w dalszej kolejności stopniowy wzrost cen.
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COST INFORMATION SYSTEM IN SHAPING THE FEES FOR DISPOSAL
OF MUNICIPAL OPERATORS OF RURAL COMMUNITIES
Summary
This article concerns the problems of costing transport operators in municipal
waste operating in rural territory. In July 2013 entered the Act on Waste inducing organizational changes in the waste municipal areas. According to the new regulations, on
existing relationships: client – garbage company, appeared a new entity – a municipality.
As a result, the municipality took on the task of organization processes refunds and duty
to identify the entity that supports municipal solid waste areas. The changes sparked
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adjustment processes in the calculations of companies engaged in the transport
of municipal waste . The article presents a range of activities that Company X had to
take to prepare cost information system and the effects of cost calculation in the tender
of ABC municipality. As a result, identified key margin cost components and the direc
tions of their efforts to short and long term reduction.
Keywords: cost information system, management of municipal waste, operator disposal
of municipal waste
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Rola transportu samochodowego w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem
generowanych kosztów
W artykule przedstawiono znaczenie transportu samochodowego w gospodarce
Polski. Scharakteryzowano transport samochodowy oraz ukazano jego rolę w sektorze
transportu. Przedstawiono klasyfikację kosztów występujących w transporcie samochodowym. Zaprezentowano ewolucję kosztów przemieszczania ładunków z wykorzystaniem
transportu samochodowego. W opracowaniu wykonano analizę stanu i zmian zachodzących
w strukturze kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych w układzie rodzajowym.
Słowa kluczowe: transport samochodowy, koszty transportu, kalkulacja kosztów

Wprowadzenie
Transport jako przedmiot badań może być rozpatrywany w ujęciu czynnościowym lub podmiotowym. W ujęciu czynnościowym, według Ignacego
Tarskiego, transport „oznacza proces technologiczny wszelkiego przenoszenia
na odległość, czyli przemieszczania osób, przedmiotów i energii”1. Rozumiany
w ten sposób obejmuje zarówno świadczenie usług zarobkowych przez przedsiębiorstwa transportowe, jak i przedsiębiorstwa nietransportowe, które przewożą
towary i osoby w ramach działalności dodatkowej. Należą do nich między innymi
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, rolne i nieprodukcyjne, które realizują
transport własny i przewozy indywidualne2.
* Monika Roman, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1

I. Tarski, Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973, s. 11.

2

Tamże.
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W ujęciu podmiotowym transport realizuje podmiot, który został do tego
celu powołany, przy czym „jest to technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie
wydzielone z innych czynności celowe przemieszczanie wszelkich ładunków
i osób”3. W takim znaczeniu transport został wyodrębniony jako dział gospodarki
narodowej. Wydzielone organizacyjnie przedsiębiorstwa transportowe świadczą
odpłatne usługi transportowe, wykorzystując do tego stworzoną infrastrukturę:
drogi i punkty transportowe, środki transportu itp. Wyodrębnienie ekonomiczne
pozwala natomiast na określenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa za pomocą zestawienia przychodów i kosztów4.
W Polsce w sektorze transportu najważniejszą gałęzią – z punktu widzenia
poziomu obsługiwanych potrzeb transportowych – jest transport samochodowy.
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym5 reguluje zasady, według których jest podejmowany i wykonywany w Polsce zarobkowy, niezarobkowy,
krajowy i międzynarodowy transport samochodowy6. Zgodnie z definicją transportu drogowego zawartą w ustawie, można uznać, że dla ustawodawcy transport drogowy i transport samochodowy są synonimami. Jak zauważa Krzysztof Szałucki,
z praktycznego punktu widzenia lepszą nazwą jest transport samochodowy, „gdyż
jego wykonanie nie musi odbywać się na infrastrukturze drogowej, a zdecydowanie może mieć w takich warunkach charakter zarobkowy albo też niezarobkowy”7.
W niniejszym artykule zdecydowano się używać terminu transport samochodowy.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia transportu samochodowego
w gospodarce narodowej Polski i w sektorze transportu ze szczególnym uwzględnieniem generowanych kosztów. Dodatkowo podjęto próbę analizy stanu i zmian
zachodzących w strukturze kosztów działalności przedsiębiorstw transportowych
3
M. Madeyski, W. Lissowska, J. Marzec, Wstęp do nauki o transporcie, Wydawnictwo
SGPiS, Warszawa 1971, s. 10.
4
A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo UG,
Gdańsk 2008, s. 11.
5

Dz.U. 2001, nr 123, poz. 1371, art. 4.

Zgodnie z ustawą krajowy transport drogowy jest rozumiany jako „działalność gospodarcza
w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju”. Na
tle tych regulacji powstaje problem pomiędzy pojęciami „transport drogowy” i „transport samochodowy”. Zdecydowanie szerszym pojęciem jest transport drogowy, gdyż środkami transportu
nie muszą być tylko pojazdy samochodowe.
6

7
K. Szałucki, Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu, w: Transport. Problemy
transportu w rozszerzonej UE, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa
2009, s. 39–40.

Rola transportu samochodowego w Polsce...

129

oraz dokonano krytycznego przeglądu literatury z zakresu transportu samochodowego i kosztów transportu. Wykorzystano do tego następujące metody gromadzenia
materiału badawczego: metodę studiów literaturowych oraz metodę dokumentacyjną (dane GUS: Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, Transport
drogowy w Polsce w latach 2010–2011). Zebrany materiał badawczy opracowano
za pomocą metody opisu statystycznego i wskaźników dynamiki i struktury.
Znaczenie transportu samochodowego

gramy złota za 1000 tkm

Najstarszą gałęzią transportu jest transport samochodowy, który początkowo miał formę transportu zaprzęgowego, a od pierwszej wojny światowej –
transportu samochodowego. Ewolucję kosztów transportu dla tej gałęzi przedstawiono na rysunku 1.
1000
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0

Rys. 1. Ewolucja kosztów przemieszczania ładunków transportem samochodowym
(wartości minimalne)
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Burnewicz, Koszty w ekonomice transportu,
w: Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 39.

Od V wieku p.n.e. do 2005 roku koszty transportu wyrażone w gramach
złota przypadającego na 1000 tkm obniżyły się około 340 razy, wyrażone zaś
w ekwiwalencie godzin niewykwalifikowanego pracownika – o 2400 razy.
Od 1800 roku minimalne koszty jednostkowe transportu drogowego regularnie
malały w tempie 1,5% rocznie8. Czynnikami spadku kosztów są między innymi
8

J. Burnewicz, Koszty w ekonomice transportu..., s. 38.
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innowacje, wzrost wydajności pracy, wzrost kwalifikacji, redukcja pustych
przebiegów, wprowadzenie systemów zarządzania i inne.
Transport jest również jednym z ważniejszych elementów gospodarki
przestrzennej. Jest czynnikiem łączącym całą gospodarkę narodową przez
współzależność rozmieszczenia produkcji i osadnictwa. Szczególnego znaczenia
nabiera on w lokalizacji produkcji oraz usług. Był podstawowym elementem
w klasycznych teoriach lokalizacji.
Duży udział kosztów transportu w kosztach ogółem (20–40%)9 w XIX wieku
wynikał ze słabego poziomu infrastruktury transportowej, co ograniczało w dużym stopniu dostępność komunikacyjną w przestrzeni. Przedsiębiorstwa dążyły
więc do minimalizacji kosztów transportu, wybierając optymalne lokalizacje.
Wzrost skali produkcji, a co za tym idzie – wzrost zapotrzebowania na obsługę
transportową, stał się w XIX wieku jedną z głównych przesłanek lokowania
przedsiębiorstw w pobliżu węzłów kolejowych10. Rozwój transportu samochodowego w XX wieku dał przedsiębiorstwom większą elastyczność i swobodę przy
wyborze lokalizacji. Wraz z nasileniem rozwoju sieci transportowych i postępem
technicznym w środkach transportu rola transportu jako jednego z głównych czynników lokalizacji maleje w czasie. Spowodowane jest to spadkiem udziału kosztów
transportu w całkowitych kosztach wytwarzania. W XX wieku udział kosztów
transportu nie przekraczał 7–8%, a przykładowo w Australii wynosił około 4% cen
zbytu11. Z kolei w badaniach przeprowadzonych pod koniec XX wieku w Europie
Zachodniej koszty transportu w przedsiębiorstwach kształtowały się średnio na
poziomie 3%, a w przemyśle spożywczym na poziomie 3,7%12.
Mimo malejącego udziału kosztów transportu w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa, stanowi on dalej istotny czynnik wpływający na lokalizację zakładu
(przedsiębiorstwa). Dzieje się tak między innymi z powodu pozyskiwania nowych
rynków zbytu i zaopatrzenia, wzrostu znaczenia procesów transportowych (poA. Wróbel, W sprawie oceny burżuazyjnej teorii lokalizacji przemysłu, „Przegląd
Geograficzny” 1956, t. 28, s. 552.
9

10

B. Kortus, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa 1986, s. 43.

Por. M. Potrykowski, Z. Taylor, Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod
badawczych, PWN, Warszawa 1982 oraz R. Grotz, Production and regional multiplier effects-examples from Southeast Australia and Southwest German Federal Rebublic, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne 1979, z. 48, s. 67.
11

H.C. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Wydawnicwto ILiM, Poznań 1998,
s. 53–54.
12
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przez zwiększenie wydajności, jakości, niezawodności łańcuchów dostaw), a także
opłacalności realizacji przewozów transportowych. Transport samochodowy ma
duży wpływ na środowisko i społeczeństwo poprzez generowanie kosztów zewnętrznych, co też jest ważnym czynnikiem dla współczesnych przedsiębiorstw.
Transport samochodowy w Polsce na tle sektora transportu
Transport samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi transportu
w Polsce. W 2011 roku zatrudnionych w nim było ponad 55% pracowników
całego sektora transportu, a przychody stanowiły aż 61% wszystkich przychodów (rysunek 2). Ponadto za pomocą tego transportu było realizowanych
aż 82% przewozów ładunków liczonych w tonach (a prawie 70% przewozów,
licząc w tonokilometrach) i 66% przewozów osób (41,% licząc w pasażerokilometrach). W porównaniu z danymi za 2005 rok znacząco zwiększył się udział
wartości środków trwałych transportu samochodowego w sektorze (około 22%)
oraz nakładów inwestycyjnych na nowe obiekty majątkowe lub ulepszenie już
istniejących (około 5%).

a – dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób, bez zatrudnionych
poza granicami kraju i uczniów; b – podmioty zaliczane do grupy 49.3 i 49.4; c – podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
Rys. 2. Udział transportu samochodowego w transporcie ogółem (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach 2005–
2009, GUS, Warszawa 2011, s. 64 i Transport drogowy w Polsce w latach 2010–
2011, GUS, Warszawa 2013, s. 96.
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Ponadto warto zauważyć, że od 2005 roku w transporcie samochodowym
ciągle rosło przeciętne zatrudnienie (średnio w roku o 5,6%) i miesięczne
wynagrodzenie brutto pracowników (o 4,01%), co przedstawiono w tabeli 1.
W analizowanym okresie ponad dwukrotnie wzrosły zarówno przychody, jak
i koszty działalności transportu samochodowego, przy czym blisko 90% stanowiły przychody z tytułu sprzedaży wyrobów usług. Nakłady inwestycyjne
w znacznym stopniu dotyczyły infrastruktury liniowej. Od 2005 do 2011 roku
prawie dwukrotnie zwiększyła się długość autostrad, a prawie trzykrotnie – dróg
ekspresowych.
Tabela 1
Dane ekonomiczne – transport samochodowy w Polsce
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Przeciętne zatrudnienie
na podstawie stosunku
156 913 161 172 174 605 193 421 202 141 204 562 218 578
pracy* (osoby)
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
zatrudnionych na
2 175
2 245
2 385 2 608
2 647
2 714
2 754
podstawie stosunku
pracy* (zł)
Przychody z całokształtu
49 881 65 759 74 299 86 255 78 327 87 600 100 708
działalności (mln zł)
w tym przychody
ze sprzedaży wyrobów
46 474 61 736 69 482 79 423 72 582 76 656 88 512
i usług
Koszty uzyskania
przychodów
48 344 62 152 72 747 84 299 76 536 84 527 97 625
z całokształtu
działalności (mln zł)
Wartość brutto środków
16 361 18 098 20 852 24 115 25 681 27 183 30 356
trwałych (mln zł)
Drogi publiczne
o twardej nawierzchni
253 781 255 543 258 910 261 233 268 807 273 760 280 401
(km)
w tym autostrady
552
663
663
765
849
857
1 070
drogi ekspresowe
258
297
330
452
522
675
738
Wypadki drogowe
48 100 46 876 49 536 49 054 44 196 38 832 40 065

Średnie
roczne
tempo
zmian
(%)
5,67

4,01

12,42
11,33

12,42
10,85
1,67
11,66
19,14
-3,06

* Dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób, bez zatrudnionych
poza granicami kraju i uczniów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach
2010–2011..., s. 90–91.
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Klasyfikacja kosztów w transporcie samochodowym
W przedsiębiorstwach transportu samochodowego na poziom kosztów
wpływa wiele elementów. Właściwa klasyfikacja kosztów umożliwia indywidualne rozpatrywanie poszczególnych składników, określa wpływ czynników
wewnętrznych i zewnętrznych na ich poziom oraz pozwala badać dynamikę
kosztów. Jednocześnie jest ona niezbędna do prowadzenia badań ekonomicznych,
a także do bieżącej oceny oraz kontroli efektywności przedsiębiorstwa. W praktyce stosuje się klasyfikację kosztów czy też strukturę kosztów całkowitych
opartą na przejętych kryteriach podziału. Do kryteriów klasyfikacji kosztów
można zaliczyć13:
–– rodzaj kosztów (koszty amortyzacji, zużycia materiałów i energii),
–– wielkość produkcji (koszty stałe, zmienne; koszty są uzależnione od
wielkości produkcji),
–– miejsce powstawania kosztów (koszty wydziałów produkcji, zespołów,
stanowisk),
–– odniesienie kosztów do wytwarzanych produktów (koszty bezpośrednie, pośrednie),
–– strukturę wewnętrzną (koszty proste, złożone),
–– sferę działalności (koszty zakupu, sprzedaży, produkcji),
–– rodzaj działalności operacyjnej (koszty działalności podstawowej, pomocniczej, socjalnej, zarządu).
Podział zastosowany przez Edwarda Mendyka pozwala na zaspokojenie
potrzeb związanych z planowaniem, ewidencją, kontrolą, analizą czy też z podejmowaniem decyzji w przedsiębiorstwach transportowych.
Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzą w szerszym lub też węższym zakresie rachunek kosztów z wykorzystaniem różnych klasyfikacji. Dlatego też
za rachunek kosztów uważa się wszystkie czynności zmierzające do ustalenia
– w różnych podziałach – wysokości opłaconych nakładów pracy, wyrażonych
w pieniądzu i zrealizowanych w przedsiębiorstwie w określonym czasie i celu
(przeznaczeniu)14.
Świadczenie usług przez przedsiębiorstwa transportowe generuje koszty,
które w różny sposób obciążają trzy grupy podmiotów: przedsiębiorstwo trans13

E. Mendyk, Ekonomika transportu, Wydawnictwo WSL, Poznań 2009, s. 256–258.

14

J. Matuszkiewicz, Rachunek kosztów, Finanse-Serwis, Warszawa 1994, s. 5.
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portowe, użytkowników transportu, państwo i społeczeństwo15. Na rysunku 3
został przedstawiony podział kosztów transportu w zależności od podmiotu,
który je ponosi.
Kosztem własnym obciążone jest przedsiębiorstwo transportowe świadczące usługi. Państwo i społeczeństwo, z kolei, obciążone jest kosztem społecznym
wynikającym z realizacji działalności przedsiębiorstw transportowych. Taki
podział kosztów umożliwia podejmowanie decyzji dotyczących podziału gałęziowego na poziomie kraju lub miasta, koniecznych do realizacji zadań przewozowych, ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury czy też zastosowanie
narządzi służących do pokrycia kosztów zewnętrznych.

Koszty własne

Prywatne

(paliwo, koszty utrzymania, koszty
napraw, ubezpieczenia, podatki,
amortyzacja)

Koszty infrastruktury
Koszty
transportu
Koszty środowiskowe

Zewnętrzne

(zanieczyszczenie wody powietrza
i gleby, hałas i wibracje, energia,
zmiany fauny i flory, wpływ
na krajobraz)

Kongestia
Wypadki
Zajęcie terenu

Rys. 3. Struktura kosztów transportu
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Quinet, R. Vickerman, Principles of transport economics, Elgar, Cheltenham 2004, s. 121.

Podstawowym układem klasyfikacji całkowitych kosztów własnych przedsiębiorstw transportowych jest zastosowanie podziału ze względu na rodzaje.
Celem wyboru takiej klasyfikacji jest określenie pieniężnego poziomu zużycia
czynników produkcji. W kalkulacji tej wyróżnia się składniki syntetyczne, które
są identyczne dla przedsiębiorstw wszystkich działów gospodarki.

15

A. Koźlak, Ekonomika transportu..., s. 296–231.
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Podstawowymi składnikami układu rodzajowego kosztów polskich przedsiębiorstw są: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, pozostałe koszty
rodzajowe (koszty podróży służbowych, wynajęcia kwater itp.). W ramach tej
samej ewidencji można również zastosować podział na koszty materialne
i niematerialne. Kosztami materialnymi są: amortyzacja, paliwa, oleje, energia,
usługi remontowe, usługi obce transportowe. Do kosztów niematerialnych należą
natomiast między innymi: koszty wynagrodzeń za pracę, narzuty na wynagrodzenia, podróże służbowe, koszty finansowe16.
Na rysunku 4 przedstawiono strukturę kosztów w układzie rodzajowym
w transporcie samochodowym w latach 2005–2011. W analizowanym okresie
największy wzrost kosztów odnotowano w pozycji „usługi obce” (ponaddwukrotny), które w 2011 roku wynosiły około 11 tys. mln zł (około 37% kosztów
całkowitych). Natomiast najmniejszy wzrost nastąpił w wynagrodzeniach brutto
łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (około 57%).

Rys. 4. Koszty w układzie rodzajowym w transporcie samochodowym w latach
2005–2011*
* Dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 49 osób.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach 2005–
2009, s. 68 i Transport drogowy w Polsce w latach 2010–2011..., s. 99.

16

W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa 1989, s. 237.
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Z kolei do społecznych kosztów transportu zalicza się wszystkie koszty,
które są związane z budową i utrzymaniem całej infrastruktury transportowej,
jak również z prowadzeniem działalności transportowej. Odrębną grupę kosztów
społecznych stanowią koszty, które nie są przez rynek przenoszone na użytkownika; są one określane kosztami zewnętrznymi17.
Rozpatrując koszty zewnętrzne transportu samochodowego, największą
wartość stanowią koszty wypadków (prawie 60% kosztów zewnętrznych).
Transport samochodowy ma też istotny wpływ na zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby (rysunek 5).

Rys. 5. Struktura kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym
Źródło: U. Breńska, B. Kretkiewicz, A. Jaździk-Osmólska, Szacunek kosztów wypadków drogowych w Polsce i próba ich internalizacji, Instytut Badawczy Dróg
i Mostów, Warszawa 2012, s. 9.

Rys. 6. Emisja dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku (mln t)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport drogowy w Polsce w latach
2010–2011...
17

J. Burnewicz, Koszty w ekonomice transportu..., s. 50.
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Związany z zanieczyszczeniami powietrza, wód i gleb poziom wielkości
emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej został przedstawiony na rysunku 6. Poziom zanieczyszczenia w większości generowany jest przez transport
samochodowy. Dodatkowo transport samochodowy wpływa na zanieczyszczenia
stałe (zużyte opony, pojazdy). Wszystkie te negatywne skutki pociągają za sobą
koszty i wymagają ciągłego ograniczania.
Podsumowanie
Transport samochodowy w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę, zbliża do
siebie rynki, ułatwia zwiększenie produkcji i warunkuje dynamiczny wzrost
gospodarczy. W 2012 roku generował około 80% przychodów z tytułu przewozu
ładunków i pasażerów całego sektora transportu. Ze względu na bardzo dużą
rolę w obsłudze przewozów transport samochodowy stanowi również istotny
element gospodarki, w tym w szczególności rynku pracy (średnie roczne tempo
zmian 5,67%). W wyniku postępującej globalizacji powstają duże i bardzo duże
przedsiębiorstwa transportowe, działające na całym świecie. Mimo rozdrobnionego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw transportu samochodowego na
polskim rynku transportowym, powoli pojawia się coraz więcej dużych i bardzo
dużych przedsiębiorstw.
Kluczowa rola transportu samochodowego wynika z funkcji, jaką jest zapewnienie dostępu do wszystkich elementów zagospodarowania przestrzennego.
Rozwój transportu samochodowego jest pozytywnym i pożądanym zjawiskiem
dla gospodarki, jednakże wiążą się z nim różne zagrożenia i problemy. Transport
samochodowy znacząco przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska, charakteryzuje się też dużym współczynnikiem wypadków w porównaniu z innymi
gałęziami transportu. Koszty z tytułu wypadków samochodowych stanowią największy odsetek kosztów zewnętrznych w transporcie samochodowym w kraju.
Zagrożenia i straty powodowane przez transport samochodowy wpłynęły
na zwrócenie szczególnej uwagi na tę gałąź przez organa unijne. Stąd w wielu
różnego rodzaju dokumentach akcentuje się, że głównym kierunkiem europejskiej polityki transportowej jest podporządkowanie transportu zasadom zrównoważonego rozwoju. Dlatego też bardzo ważny jest pomiar kosztów transportu
samochodowego, gdyż ma on ogromny wpływ na wysokość i kształt kosztów
społecznych.
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Kluczowymi kierunkami zmian w transporcie samochodowym powinny
być więc: zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenie
liczby wypadów, poprawa infrastruktury drogowej, a także dążenie do zrównoważonego transportu i społecznej odpowiedzialności.
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The role of road transport in Poland
with particular emphasis on the generated costs
Summary
The article presents the importance of road transport in the economy. Was done
characteristics of the road transport sector and shown the role it plays in the transport
sector. Presented the classification of costs occurring in road transport. Presents the
evolution of the cost of movement loads by road. In the paper was performed an analysis
of the state and changes in the structure of the operating costs of transport companies
by type.
Keywords: road transport, transport costs, cost calculation
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Ekonomiczne aspekty wyboru źródła zasilania
w środkach transportu bliskiego
Globalność gospodarki i ciągły wzrost konkurencyjności stawia przed organizacjami kolejne duże wyzwania. Wymagają one od firm dostosowywania swojej struktury
i działań do nowych standardów rynkowych. Musi się przy tym odbywać to szybko
i sprawnie, by zapobiec utracie klientów i rynkowych udziałów. Sprawia to, że wymagania minimalizujące koszty działalności stają się jednym z podstawowych kryteriów
wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
W artykule podjęto próbę analizy skutków wyboru źródeł zasilania w transporcie
wewnątrzmagazynowym w aspekcie ponoszonych kosztów. Opracowanie zakłada
wielowariantowość sytuacji, począwszy od firm mało korzystających z tych urządzeń,
skończywszy na dużych przedsiębiorstwach pracujących w systemie wielozmianowym.
Słowa kluczowe: wózek widłowy, transport wewnątrzmagazynowy, urządzenia
transportu bliskiego

Wprowadzenie
Proces globalizacja gospodarki i ciągły wzrost konkurencyjności stawiają
przed organizacjami kolejne duże wyzwania. Wymagają one od firm dostosowywania swojej struktury i działań do nowych standardów rynkowych. Musi
to jednocześnie następować szybko i sprawnie, by zapobiec utracie klientów
i rynkowych udziałów. Sytuacja ta sprawia, iż działania obniżające koszty
działalności stają się jednym z podstawowych czynników wpływających na
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od wielu lat nowoczesne firmy
skupiają się nad problem doskonalenia i usprawnienia funkcjonujących procesów.
* Lesław Rządziński, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Wydział Ekonomiczny,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, e-mail: lrzadzinski@wp.pl.
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Wdrożenie nowych rozwiązań powoduje czasami drastyczne zmiany w organizacji oraz jej otoczeniu i skutkuje redukcją zatrudnienia, zmianą kontrahenta
czy też rozszerzeniem lub zawężeniem wprowadzanych na rynek produktów
lub usług. Jednym z obszarów funkcjonowania firmy, w którym można obniżyć
koszty, jest dobór odpowiednich urządzeń transportu bliskiego.
Celem artykułu jest porównanie kosztów eksploatacji wózków widłowych
o zasilaniu elektrycznym i spalinowym w okresie trzech, czterech i pięciu lat.
Środki transportu bliskiego i ich podział
Wprowadzenie ponad pół wieku temu systemu przewożenia towarów na
paletach spowodowało gwałtowny rozwój urządzeń do szybkiego i płynnego
przenoszenia, podnoszenia lub obu tych czynności równocześnie. Dziś trudno
sobie wyobrazić funkcjonowanie magazynów i zakładów produkcyjnych bez
wózków widłowych. Współczesne urządzenia transportu bliskiego stanowią
połączenie dwóch wynalazków: amerykańskich wózków transportowych
oraz szwedzkich, ręcznych paleciaków. Pierwsze wózki pojawiły się w latach
dwudziestych XX wieku, a do prekursorów tych rozwiązań należy zaliczyć
Clark Material Handling Company i Yale & Towne Manufacturing (obie firmy
funkcjonują do dzisiaj). Pierwszy ręczny wózek do przewozu palet stworzyła
pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku szwedzka firma BT Industries.
W 1949 roku, w wyniku współpracy Kolei Szwedzkich i BT, została opracowana
i wyprodukowana standardowa paleta do przenoszenia towarów (współczesna
nazwa – europaleta). Rozwiązanie to pozwoliło stworzyć uniwersalną platformę
transportową, którą mogły obsługiwać różnego rodzaju podnośniki.
W obowiązujących przepisach, a także w literaturze przedmiotu ciężko
doszukać się jednolitej definicji wózka widłowego (zamiennie używa się określenia: wózek jezdniowy, wózek podnośnikowy, podnośnik). Najczęściej przyjmuje
się, że wózek widłowy jest maszyną, która1:
–– jest wykorzystywana w transporcie wewnątrzzakładowym,
–– jest używana w ruchu przerywanym o ograniczonym zasięgu,
–– służy do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie,
–– ma napęd silnikowy.
K. Żurawski, Wózki jezdniowe. Podręcznik bezpiecznej eksploatacji, Zacharek Dom
Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 8.
1
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Zgodnie z PN-ISO 5053-1999 wózki klasyfikuje się według sposobu działania na:
–– naładowne,
–– platformowe,
–– ciągnikowe i pchające,
–– podnoszące (podnośnikowe i unoszące),
–– kompletacyjne.
Z kolei światowa organizacja WITS2, zrzeszająca czołowych producentów
wózków widłowych, dokonała ich podziału na klasy (tabela 1).
Tabela 1
Podział wózków widłowych według WITS
Klasa

Opis

I

czołowe elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą

II
III
IV

wózki do kompletowania, wózki boczne
(reachtruck)
wózki elektryczne niskiego i wysokiego składowania
(stackery)
czołowe spalinowe wózki widłowe
na ogumieniu opaskowym

V

czołowe spalinowe wózki widłowe
na ogumieniu pneumatycznym lub superelastycznym

IV

elektryczne i spalinowe ciągniki

VII

terenowe wózki widłowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie WITS, www.fem-eur.com (dostęp: 8.11.2013).

Współczesne wózki widłowe służą do układania ładunków umiejscowionych na paletach. Podstawowym podziałem podnośników jest ich źródło
zasilania (rysunek 1).

Worldwide Industial Truck Statistic – światowa organizacja monitorująca rynek wózków
jezdniowych.
2
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RODZAJE
ZASILANIA

ELEKTRYCZNE

OGNIWA
GALWANICZNE

SPALINOWE

OGNIWA
PALIWOWE

PROPAN-BUTAN
(LPG)

GAZOWE

DIESEL

BENZYNOWE

GAZ ZIEMNY
(CNG)

Rys. 1. Podział wózków widłowych ze względu na rodzaj zasilania
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

Wózki elektryczne to urządzenia wykorzystywane głównie do transportowania towarów w magazynie. Wraz z rozwojem technologii wzrasta ich
udział w rynku wózków widłowych. Spowodowane jest zastosowaniem w tych
podnośnikach prostych (niewymagających dodatkowych urządzeń) systemów
szybkiej wymiany baterii, co pozwala wyeliminować straty związane z przestojem koniecznym na naładowanie akumulatorów. Do tego wszystkiego dochodzi
aspekt ekonomiczny – wózki te są tańsze w eksploatacji. Nie bez znaczenia jest
też cicha praca, która daje komfort i bezpieczeństwo obsługi urządzenia. Brak
wydzielania szkodliwych spalin powoduje, iż wózki te mogą poruszać się po małych i zamkniętych pomieszczeniach. Do wad należy zaliczyć niezbędne przestoje
na ładowanie baterii (w przypadku, gdy wózek jest wyposażony tylko w jedną
baterię) oraz konieczność wymiany akumulatorów kwasowych po mniej więcej
1500 cyklach ładowania i rozładowania (dla baterii żelowych – 800 cykli). Poza
tym wózki te wymagają wydzielonego stanowiska do ładowania baterii (pomieszczenie wentylowane). Rozwiązaniem tego problemu są baterie litowo-jonowe
(Li-Ion), które nie wymagają uzupełniania wody i nie zachodzi w nich proces
gazowania. Jednocześnie można zastosować do nich prostowniki szybko ładujące, wbudowane, które pozwalają na podłączenie się w każdym miejscu zakładu.
Dodatkową zaletą baterii Li-Ion jest możliwość ich szybkiego doładowywania,
na przykład w trakcie przerw (na jednej baterii można przepracować 2–3 zmiany).
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Wózki spalinowe to najbardziej popularne urządzenia do przeładunku
palet. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość pracy przez całą dobę. Do udźwigu
8T stosuje się zasilanie gazowe, benzynowe i diesel. Powyżej 8T tylko olej
napędowy. Z uwagi na emisję spalin nie zaleca się stosować tych urządzeń
wewnątrz magazynu lub zakładu produkcyjnego. Wózki spalinowe zasilane
olejem napędowym potrzebują stacji tankującej na terenie zakładu lub wymagają
dowożenia paliwa z zewnątrz (proces dość kłopotliwy). Wózki zasilane gazem
CNG to najmniej popularna grupa wózków spalinowych. Wymagają one stacji
tankującej (zbiornika głównego zlokalizowanego w zakładzie) oraz dodatkowej,
specjalnej butli umieszczonej na przeciwwadze wózka. Z kolei wózki zasilane
LPG są najczęściej kupowane. Paliwo (propan-butan) można zakupić w butlach
11-kilogramowych, które umieszcza się w specjalnych uchwytach na przeciwwadze wózka. Butle przechowuje się w specjalnych klatkach (dostarczanych przez
dostawców gazów).
Najwięcej wózków widłowych produkuje się w Azji i Europie. Strukturę
produkcji przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Podział rynku producentów urządzeń transportu bliskiego według miejsca ich
produkcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WITS, www.fem-eur.com (dostęp:
10.11.2013).

Taki podział rynku wynika również z tego, iż większość producentów
z Europy, z uwagi na tańszą siłę roboczą, lokuje swoje fabryki w Azji. Listę
producentów, którzy osiągnęli najwyższe dochody z tytułu sprzedaży urządzeń,
przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2
Podział producentów urządzeń transportu bliskiego według ich dochodu w 2012 roku
Miejsce
w rankingu

Nazwa firmy

Dochód w 2012 r.
(mln USD)

Oferowane marki

Siedziba firmy

1.

Toyota Industries
Corp.

6 677

Toyota, Raymond

Aichi, Japonia

2.

Kion Group

6 250

Linde, Still, OM

Wiesbaden, Niemcy

3.

Jungheinrich AG

2 864

Jungheinrich

Hamburg, Niemcy

2 469

Hyster, Yale

2 200

Crown, Hamech

4.
5.

Nacco Materials
Handling
Crown Equipment
Corp.

Cleveland, Stany
Zjednoczone
New Bremen, Stany
Zjednoczone

6.

UniCarriers Americas
Corp.

1 900

Nissan, TCM,
Barrett, Atlet,
UniCarriers

Tokio, Japonia

7.

Komatsu Utility Co.

1 400

Komatsu, Tusk

Tokio, Japonia

8.

Mitsubishi Caterpillar
Forklift

1 355

Mitsubishi, CAT

Sagamihara,
Japonia

9.

Anhui Forklift Truck
Group Corp.

976

Heli

Hefei, Chiny

10.

Nippon Yusoki Co.

962

Nichiyu

Kyoto, Japonia

11.

Hangcha Group Co.

831

HC, Hangcha

Hangzhou, Chiny

681

Clark

650

Doosan

442

Hyundai

12.
13.
14.

Clark Material
Handling
Doosan Industrial
Vehicle
Hyundai Heavy
Industries

Seul, Korea
Południowa
Seul, Korea
Południowa
Ulsan, Korea
Południowa

15.

Tailift

166

Tailift, World-Lift

Taichung, Tajwan

16.

Combilift

144

Combilift

Monaghan, Irlandia

17.

Hubtex

99

Hubtex

Fulda, Niemcy

18.

Hytsu

75

Hytsu

Shanghai, Chiny

19.

Godrej & Boyce
Manufacturing

70

Godrej

Mumbai, Indie

20.

Paletrans Equipment

63

Paletrans

Cravinhos, Brazylia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WITS, www.mmh.com (dostęp:
9.11.2013).
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Z zaprezentowanej tabeli wynika, że na dwudziestu czołowych dostawców
trzynastu pochodzi z Azji, czterech z Europy, dwóch z Ameryki Północnej
i jeden z Ameryki Południowej.
Analiza kosztów eksploatacji czołowych wózków widłowych
o zasilaniu elektrycznym i spalinowym
Stojąc przed wyborem rodzaju zasilania w wózkach widłowych, trzeba
mieć świadomość, iż jego zakup to długoterminowa inwestycja. W związku
z tym niezwykle istotna jest analiza całkowitego kosztu użytkowania, na który
skłądają się:
–– początkowy koszt zakupu,
–– koszt przeglądów technicznych,
–– koszt i zużycie paliwa,
–– rodzaj i ilość pracy,
–– wielkość floty wózków,
–– ograniczenia infrastrukturalne,
–– polityka ekologiczna firmy,
–– wartość wózka po okresie eksploatacji.
Celem tego badania było sprawdzenie, które z wózków elektrycznych
i spalinowych są bardziej ekonomiczne. Przyjęto następujący okres badań: trzy,
cztery i pięć lat. Założono, że urządzenia będą pracowały w dwóch wariantach:
na jedną i dwie zmiany, przy czym liczba przepracowanych motogodzin (mth)
będzie wynosiła odpowiednio: 1000 i 2000 mth/rok.
W badaniu porównywano najbardziej popularne czołowe wózki widłowe
o zasilaniu elektrycznym, gazowym i diesel, o udźwigu nominalnym 1600 kg ze
standardowym wyposażeniem.
Podstawowym kosztem przyjętym w kalkulacji jest zakup wózka widłowego. Bazując na cenach markowych wózków, można przyjąć, że cena zakupu:
–– wózka czołowego elektrycznego (cena zawiera wózek, jedną baterię,
jeden prostownik klasy HF) wynosi 100 000,00 zł,
–– wózka czołowego elektrycznego (cena zawiera wózek, dwie baterie, jeden prostownik klasy HF, jeden stół podwójny, stół do szybkiej wymiany baterii) wynosi 115 000,00 zł,
–– wózka czołowego gazowego wynosi 73 000,00 zł,
–– wózka czołowego diesel wynosi 76 000,00 zł.
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Koszt energii potrzebnej do naładowania baterii w wózkach elektrycznych
obliczono według następującego wzoru:
K = C • ET • LF • Z • EK

•

P•
1000 ,
n

gdzie:
K – koszt energii potrzebnej do naładowania baterii,
C – pojemność baterii,
ET – stopień rozładowania,
LF – współczynnik ładowania (prostowniki starego typu 1,3, prostowniki HF
1,17, prostowniki z napowietrzaniem 1,05),
Z – liczba ogniw (napięcie/2),
EK – napięcie gazowania (przyjmuje się 2,37 V),
P – koszt 1 kWh (przyjęto dla pracy jednozmianowej taryfę Enea C21, dla pracy
dwuzmianowej taryfę Enea C22a),
n – sprawność prostownika (prostowniki starego typu 70%, prostowniki HF
nowej generacji 95%).

Koszt jednego ładowania dla pracy jednozmianowej w przeprowadzonym badaniu wynosił 11,60 zł (3016,84 zł na rok przy 260 dniach pracy
jednozmianowej).
Koszt jednego ładowania dla pracy dwuzmianowej w przeprowadzonym badaniu wynosił 12,27 zł (6381,61 zł na rok przy 260 dniach pracy
dwuzmianowej).
Koszt paliwa do wózków spalinowych oblicza się według następującego wzoru:
K = P • Sp ,
gdzie:
K – koszt pracy 1 mth,
P – cena paliwa (przyjęto: olej napędowy 4,39 zł/l, gaz 4,13 zł/kg),
Sp – spalanie (dla wózków gazowych 2,41 kg/h, dla wózków diesel 2,86 l/h)3.
Koszt paliwa dla badanego wózka gazowego wynosi 9,95 zł/h, czyli dla
cyklu całorocznego przy 1000 godzin pracy (jedna zmiana) – 9953,00 zł.
W pracy przyjęto spalanie dla wózków marki Yale o udźwigu 1600 kg (dane z materiałów
handlowych Emtor Sp. z o.o. – przedstawiciela marki Yale na Polskę).
3
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Koszt paliwa dla badanego wózka zasilanego olejem napędowym wynosi
12,55 zł/h, czyli dla cyklu całorocznego przy 1000 godzin pracy (jedna zmiana)
– 12 555,00 zł.
Koszty przeglądów opracowano na podstawie oferty handlowej Emtor
Sp. z o.o. Podane ceny nie zawierają rabatu handlowego, jaki jest przyznawany
firmom współpracującym z tym dostawcą.
W tabeli 3 nie ujęto kosztów związanych z wymianą opon, wideł oraz
badań UDT4. W badanym przypadku dla wózków o tym samym udźwigu będą
one takie same (bez wpływu na wyniki). Sumaryczne porównanie wszystkich
kosztów przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Porównanie kosztów całkowitych według typu wózków widłowych
Wariant 1 – praca jednozmianowa 1000 godzin pracy na rok – okres: 3 lata
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

100 000

5 925

9 051

114 976

gazowy

73 000

10 233

29 859

113 092

diesel

76 000

11 081

37 665

124 746

typ wózka

Wariant 2 – praca jednozmianowa 1000 godzin pracy na rok – okres: 4 lata
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

100 000

8 016

12 068

120 084

gazowy

73 000

14 541

39 812

127 353

diesel

76 000

14 807

50 220

141 027

typ wózka

Wariant 3 – praca jednozmianowa 1000 godzin pracy na rok – okres: 5 lat
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

100 000

9 669

15 085

124 754

gazowy

73 000

16 209

49 765

138 974

diesel

76 000

16 680

62 775

155 455

typ wózka

Urząd Dozoru Technicznego – organ sprawujący pieczę nad przeprowadzaniem obowiązkowych badań stanu technicznego wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia, działający na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003,
nr 193, poz. 1890).
4
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Wariant 4 – praca dwuzmianowa 2000 godzin pracy na rok – okres: 3 lata
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

115 000

5 925

19 146

140 071

gazowy

73 000

17 877

59 718

150 595

diesel

76 000

21 200

75 330

172 530

typ wózka

Wariant 5 – praca dwuzmianowa 2000 godzin pracy na rok – okres: 4 lata
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

115 000

8 014

25 528

148 542

gazowy

73 000

23 782

79 624

176 406

diesel

76 000

26 799

100 440

203 239

typ wózka

Wariant 6 – praca dwuzmianowa 2000 godzin pracy na rok – okres: 5 lat
koszt zakupu

koszt przeglądów

koszt energii/
paliwa

koszt całkowity

elektryczny

115 000

9 667

25 528

150 195

gazowy

73 000

29 010

99 530

201 540

diesel

76 000

32 398

125 550

233 948

typ wózka

Źródło: opracowanie własne na podstawie oferty handlowej Emtor Sp. z o.o.

Prezentowane wyniki wskazują, iż w perspektywie trzech lat i pracy jednozmianowej bardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest wybór wózka o zasilaniu
gazowym. Z kolei w dłuższym okresie, mimo konieczności wydania większej
kwoty na początku, lepszym wyborem jest zakup wózka elektrycznego. Jednakże
rozwiązanie to ma też swoje wady. W przypadku większej liczby wózków (duże
przedsiębiorstwo) zachodzi konieczność przygotowania specjalistycznego miejsca do ładowania baterii, tak zwanej akumulatorni. Powinno ono być bardzo
dobrze wentylowane, mieć posadzki wyłożone materiałem kwasoodpornym oraz
powinna do niego być doprowadzona woda. Kolejnym mankamentem wózków
elektrycznych jest konieczność zakupu nowej baterii w przybliżeniu po 1500
cyklach ładowania i rozładowywania (dla wózka pracującego 260 dni przyjmuje
się, że jest to konieczne po sześciu latach).
Kolejnym parametrem branym pod uwagę przy decyzji o wyborze typu
wózka jest jego wartość rezydualna. Analizując rynek wózków używanych,
można przyjąć, iż ceny wózków elektrycznych i spalinowych są na zbliżonym
poziomie. Wynika to z tego, iż oferowane na rynku wtórnym wózki elektryczne
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mają wyeksploatowaną baterię i nie gwarantują przyszłemu nabywcy przepracowania więcej niż 2–3 godziny na jednym ładowaniu.
Oddzielnym aspektem, którego nie można opisać kwotowo, jest oddziaływanie wózka na środowisko. Wózki spalinowe, mimo że spełniają coraz to
bardziej rygorystyczne normy, dalej emitują szkodliwe związki do atmosfery.
Z kolei wózki elektryczne wyposażone w baterie kwasowe wydzielają podczas
ładowania wodór (wybuchowy w kontakcie z ogniem). Nie bez znaczenia jest
także ergonomia pracy. Jak już wcześniej wspominano, wózki elektryczne są
ciche i bardziej precyzyjne przy manewrach.
Podsumowanie
Rozwój technologii sprawił, iż wózki elektryczne dzięki systemowi
szybkiej wymiany lub zastosowaniu baterii litowo-jonowych mogą pracować
w systemie dwu- i trzyzmianowym. Spowodowało to, iż do tej pory chętniej
wybierane urządzenia przestały być tak atrakcyjne. Relatywnie tańszy od gazu
i oleju napędowego prąd oraz prostsza i tańsza obsługa serwisowa sprawiają, że
wózki elektryczne są coraz częściej wybieranym produktem. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują skalę oszczędności, jaką może osiągnąć nowocześnie
zarządzający menedżer przy wyborze odpowiedniego typu wózków widłowych
dla swojego zakładu pracy.
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Economic aspects of selection power forklifts
Summary

The process of economic globalisation and the constant growth in competitivness
creates a big challenge for corporations worldwide. This new situation recquires a quick and efficient adjustment of a company structure as well as undertaking adequate
activities to prevent the outflow of clients and the loss of market shares. To meet these
requirements, it becomes necessary to minimize the company operating costs. The
article attempts to analyse the results of the choice of power sources within the instore
transportation with regards to incurred costs. The study assumes all aspects of the
matter, from small firms hardly using the power devices in question to big companies.
Keywords: forklift, transport inside the warehouse, handling equipment
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KOSZTOCHŁONNOŚĆ TRANSPORTOWEJ OBSŁUGI
SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Problem troski o zdrowie publiczne jest jednym z najistotniejszych współczesnych
dylematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zdrowia publicznego jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony
zdrowia w państwie. W Polsce kształt systemu ochrony zdrowia jest oparty na szerokim
katalogu ustaw, a także na wypracowanych praktykach. Jednym z najistotniejszych
elementów systemu ochrony zdrowia jest system ratownictwa medycznego. Obejmuje
on dwa piony; jednym z nich są zespoły ratownictwa medycznego, których działanie
jest podyktowane istnieniem specyficznych potrzeb transportowych związanych z przewozem pacjentów oraz świadczeniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. W związku
z niezwykłą wagą procesu obsługi transportowej dla całości systemu jest on osobno
finansowany, przy czym jego wysoka kosztochłonność wymusza odrębną kalkulację
oraz wypracowanie specyficznego rachunku kosztów.
Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, obsługa transportowa, koszty transportu

Wprowadzenie
„Zdrowie publiczne jest fundamentem, na którym spoczywa dobrobyt ludności i potęga kraju. Troska o zdrowie jest pierwszym obowiązkiem męża stanu”.
Słowa te, wypowiedziane w XIX wieku przez Benjamina Disraelego, nie tracą na
ważności, pomimo postępu medycyny, który nastąpił od tamtej chwili. Jednym
z niezwykle istotnych elementów systemu zdrowia publicznego jest podsystem
ratownictwa medycznego, którego sprawne funkcjonowanie jest wypadkową

* Michał Suchanek, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych,
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl.
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wielu czynników, w tym sprawnego procesu obsługi transportowej, który jest
niezwykle kosztochłonny.
Celem artykułu jest przedstawienie systemu ratownictwa medycznego, ze
szczególnym uwzględnieniem jego obsługi transportowej, oraz opis kosztów
generowanych podczas realizacji tego procesu.
Ratownictwo medyczne w polskim systemie ochrony zdrowia
W Polsce organizacja systemu ochrony zdrowia i w konsekwencji funkcjonowanie specyficznego rynku ochrony zdrowia jest konsekwencją obowiązującego ustawodawstwa oraz wykształconych praktyk1.
System ochrony zdrowia został opisany w dużej liczbie ustaw, które
stanowią podstawy prawne jego funkcjonowania. Najważniejszym aktem jest
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 68, w którym zapisano: „Każdy
ma prawo do ochrony zdrowia” i „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji
materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”2. Te zdania ustawy zasadniczej wyznaczają dwa najważniejsze cele, jakie stoją w Polsce przed służbą
zdrowia. Formę natomiast służby zdrowia, a więc i drogę do osiągnięcia tych
celów, kształtuje wiele innych aktów prawnych. Nie ma jednego, ujednoliconego
aktu prawnego, który regulowałby wszystkie zagadnienia związane z ochroną
zdrowia. Do najważniejszych z nich należą: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej3 – ma ona zasadnicze znaczenie, gdyż to właśnie w niej znajduje się definicja
świadczenia zdrowotnego, do której odwołują się wszystkie pozostałe ustawy
związane z ochroną zdrowia 4, ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
która jest między innymi podstawą do określania wysokości wynagrodzenia
lekarzy zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia5, oraz ustawa o zawodach
1
System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Wolters
Kluwer, Warszawa 2011, s. 219–221.
2

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 68.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991, nr 91,
poz. 408.
3

4
M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle
obowiązującego ustawodawstwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Poznań 2001, s. 19.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997, nr 28,
poz. 152.
5
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pielęgniarki i położnej6. Katalog ustaw związanych z systemem ochrony zdrowia
zamykają: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych7 oraz ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym8.
Obecną strukturę systemu ochrony zdrowia w Polsce schematycznie zaprezentowano na rysunku 1.

Prezes Rady Ministrów

Minister Finansów

Paostwowe Ratownictwo
Medyczne

Narodowy Fundusz
Zdrowia

Minister Zdrowia

Oddziały Wojewódzkie
NFZ

Ministerstwo Zdrowia

Samorządy terytorialne

ZOZy

Krajowy system
ratowniczo-gaśniczy

Inni
świadczeniodawcy

GIS

GIF

Samorządy zawodowe

Apteki

Obywatele

Rys. 1. Struktura systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle obowiązującego ustawodawstwa
Źródło: opracowanie własne na postawie E. Hibner, Zarządzanie w systemie ochrony
zdrowia, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003,
s. 174.

Państwowe Ratownictwo Medyczne jest systemem składającym się z dwóch
zasadniczych podsystemów. Pierwszy z nich stanowią wojewodowie, będący
właściwymi do realizacji zadań systemu organami administracji rządowej.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. 1996, nr 91,
poz. 140.
6

7
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135.

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. 2001,
nr 113, poz. 1207 ze zm.
8
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Nadzorują oni, koordynują, organizują, planują oraz współfinansują funkcjonowanie systemu. Drugi podsystem stanowią jednostki właściwe systemu. Są to
szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego o charakterze wzajemnie komplementarnym. Szczegółowo w skład systemu wchodzą:
centra powiadamiania ratunkowego, zespoły ratownictwa medycznego: podstawowe i specjalistyczne, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, szpitalne oddziały
ratunkowe9.
Obsługa transportowa systemu ratownictwa medycznego
W katalogu prawa dotyczącego systemu ochrony zdrowia w Polsce w sposób szczególny wyróżniona jest kategoria transportu sanitarnego, który dzieli
się następująco10:
–– transport systemu ratownictwa medycznego,
–– transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ),
–– transport sanitarny daleki w POZ,
–– transport sanitarny karetką „N”.
Transport systemu ratownictwa medycznego, uwzględniający system karetek
pogotowia, realizuje zadania związane bezpośrednio z ratowaniem życia w stanach
nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Obsada karetki pogotowia przyjeżdżająca
na miejsce zdarzenia udziela choremu pierwszej pomocy, zaopatruje go oraz –
gdy istnieje taka potrzeba – przewozi chorego do szpitala. Zespół ratownictwa
medycznego przewozi chorego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego
lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora medycznego. Występują dwa rodzaje karetek pogotowia ratunkowego:
karetki podstawowe oraz karetki specjalistyczne. Głównym zadaniem karetek
podstawowych, których obsadę stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka
systemu ubezpieczenia zdrowotnego lub ratownik medyczny, jest jak najszybsze
przetransportowanie chorego z miejsca zdarzenia do najbliższego szpitalnego
oddziału ratunkowego; obowiązuje zasada load and go. Karetki specjalistyczne
są w szczególności wysyłane przez dyspozytora do zdarzeń, przy których istnieje
9
M. Chomoncik, Ratownictwo medyczne w krajowym systemie pożarniczo-gaśniczym.
Część I, CNBOP, Warszawa 2013, s. 131–136.

P. Knapik, M. Zembala, Transport sanitarny ratowniczy i międzyszpitalny w Polsce.
Opracowanie na rzecz Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2011.
10
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możliwość udzielenia świadczenia na miejscu. W skład jej obsady wchodzą
co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych,
w tym lekarz specjalista oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny. O wysłaniu
konkretnego zespołu ratownictwa medycznego decyduje dyspozytor, uprzednio
odebrawszy zgłoszenie, przeprowadziwszy wywiad oraz oceniwszy sytuację11.
Transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom w sytuacji, gdy zachodzi
potrzeba podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) właściwym
dla określonego schorzenia bądź w sytuacji, gdy konieczne jest zachowanie
ciągłości leczenia. Świadczenie transportu w ramach POZ dotyczy przewozu
świadczeniobiorcy do miejsca wykonywania świadczenia i z powrotem, przy
czym decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz specjalista. W gestii lekarza pozostaje również decyzja dotycząca odpłatności za usługi, która – w zależności od
jednostki chorobowej i ewentualnych dysfunkcji ruchowych – może być pełna,
częściowa lub bezpłatna dla pacjenta12.
Transport sanitarny daleki w ramach POZ przysługuje w szczególnych
przypadkach, a jego realizacja musi być zatwierdzona przez dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizowany jest on w sytuacji,
gdy pacjent, z przyczyn losowych, zmuszony jest do skorzystania ze świadczeń
medycznych za granicą, jego stan zdrowia jest stabilny, ale nie pozwala na
samodzielne przemieszczenie się do kraju, bądź w sytuacji, w której pacjent,
z przyczyn medycznie uzasadnionych, jest zmuszony do skorzystania z poradni
specjalistycznej znajdującej się w odległości powyżej 60 km od miejsca jego
zamieszkania13.
Transport sanitarny karetką neonatologiczną „N” jest realizowany wtedy,
gdy dochodzi do nagłego pogorszenia zdrowia chorego noworodka, w szczególności w sytuacji niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, w stanach
po operacji chirurgicznej bądź w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w ZOZ14.
11
Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Informacja o wynikach kontroli, NIK,
Warszawa 2012.
12

Tamże.

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia,
Lublin 2012, s. 19.
13

14
Zarządzenie nr 88/2008/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
pomoc doraźna i transport sanitarny z dnia 16 października 2008 r.
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Koszty transportu w systemie ratownictwa medycznego
Obsługa transportowa systemu ratownictwa medycznego wiąże się z zaspokojeniem bardzo specyficznych potrzeb transportowych, a jej sprawne funkcjonowanie
jest warunkiem sine qua non efektywnego funkcjonowania całego systemu i w konsekwencji ma niebagatelne znaczenie dla poziomu zdrowia publicznego w państwie15.
Ze względu na istotę procesu obsługi transportowej systemu ratownictwa
medycznego, a także jego niezwykle wysoką kosztochłonność, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia16 dokonuje się rocznej kalkulacji kosztów
działalności zespołów ratownictwa medycznego. Kalkulacja jest sporządzana
na podstawie danych dotyczących:
–– kosztów bezpośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności:
• kosztów osobowych,
• kosztów eksploatacyjnych;
–– kosztów pośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego,
w szczególności kosztów administracyjno-gospodarczych z wyodrębnieniem kosztów funkcjonowania stanowisk dyspozytorów medycznych.
Bezpośrednie koszty osobowe to koszty związane z wynagrodzeniami
z tytułu umów o pracę oraz świadczeniami na rzecz pracowników zespołów
ratunkowych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy oraz
kierowców. Pozostałe koszty bezpośrednie związane są ze zużyciem materiałów
i energii, a zatem: leków, materiałów opatrunkowych, gaz medycznych, sprzętu
jednorazowego, artykułów czystościowych, oleju napędowego, gazu i benzyny
do ambulansów, materiałów do napraw i konserwacji ambulansów, a także
usług obcych związanych z remontami i konserwacją ambulansów oraz sprzętu
medycznego i wynikających z zawartych kontraktów.
Kalkulację sporządza się również z podziałem na rodzaje zespołów, dla poszczególnych rejonów operacyjnych oraz średnio dla obszaru całego województwa. Przykładową kalkulację średniego kosztu jednej dobokaretki, dokonaną dla
województwa pomorskiego w 2008 roku, zaprezentowano w tabeli 1.
A. Wojtczak, Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s. 124–126.
15

16
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów
ratownictwa medycznego z dnia 21 grudnia 2010 r.
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Tabela 1

Przykładowa kalkulacja kosztów jednej dobokaretki
Rodzaj kosztów
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
usługi obce

Średnie koszty
dobowe dla 1
zespołu S (zł)

Średnie koszty
dobowe dla
zespołu P (zł)

92

60

183

171

1400

1087

podatki i opłaty

13

11

wynagrodzenia

1241

804

228

137

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
pozostałe koszty bezpośrednie
koszty bezpośrednie ogółem
koszty pośrednie
ogółem – średni koszt 1 dobokaretki

17

15

3173

2257

426

310

3578

2550

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzki plan systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne na lata 2010–2012, Pomorski Urząd Wojewódzki,
Gdańsk 2009, s. 236–240.

Średni dobowy koszt ogółem jednej karetki specjalistycznej jest o ponad
40% wyższy niż karetki podstawowej. Wynika to przede wszystkim z wyraźnie zwiększonych kosztów kontraktów na usługi medyczne, podpisywanych
z lekarzami specjalistami (stawka dobowa wynosi 358 zł, to jest 43% więcej
niż koszty obsługi karetki podstawowej), a także ze wzrostu wynagrodzeń ze
stosunku pracy (dobowo o 334 zł, to jest 67% więcej). Pozostałe koszty bezpośrednie różnią się dla obu typów karetek nieznacznie, a różnica w poziomie
kosztów pośrednich wynika z zastosowanych kluczy wydziałowych. Ogółem
udział kosztów związanych z załogami ambulansów wyniósł 74% dla karetek
specjalistycznych oraz 70% dla karetek podstawowych.
Wnioski
System ratownictwa medycznego jest jednym z najistotniejszych elementów systemu ochrony zdrowia w każdym państwie, również w Polsce.
Uwarunkowania związane z obsługą transportową tego systemu, a więc
z transportem sanitarnym, a szczególnie z transportem systemu ratownictwa
medycznego, znacząco determinują jakość świadczonych usług zdrowotnych.
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W konsekwencji system jest finansowany w celu prawidłowej realizacji akcji,
skrócenia czasu reagowania oraz właściwego zabezpieczenia pacjentów do czasu
podjęcia działań przez fachowy personel lekarski. Finansowanie tego systemu
wymaga specyficznej kalkulacji kosztów, na bazie układu rodzajowego kosztów,
w sposób uwzględniający charakterystykę działalności systemu ratownictwa
medycznego. Gros kosztów związanych z obsługą transportową stanowią koszty
wynagrodzeń dla specjalistycznego personelu i to one decydują w przeważającym stopniu o kosztochłonności procesu.
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Cost intensity of medical rescue transport services
Summary
The problem of public health care lies within the interests of sustainable development movement. Health care system efficiency is one of the most important factors
which determines the level of public health. In Poland, health care system is a result of
a wide catalogue of law and good practice. One of the most important elements of the
health care system is the rescue services system. It consists of two segments and rescue
services teams are a key factor in one of them. Their functioning is conditioned by
the existence of specific transport needs, concerning transportation of patients and the
demand for health services granted on-site. Due to the extreme importance of rescue
services transportation system it is individually financed and cost intensity is calculated
in a different and specific manner.
Keywords: healthcare economics, rescue services, transport costs
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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH JAKO CZYNNIK
LOKALIZACJI BAZ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH
STUDIUM ZACHOWAŃ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
TRANSPORTU DROGOWEGO
Rachunek kosztów własnych przedsiębiorstw transportowych jest zdominowany
klasycznymi dla działalności przewozowej pozycjami kosztów materialnymi i wynagrodzeniowymi. Jednak w grupie kosztów finansowych transportu występuje wydatek,
którego wartość – w określonych warunkach – staje się istotnym problemem decyzji
kierowniczych. Kosztem tym jest podatek od środków transportowych, a problemem
decyzyjnym – lokalizacja baz taboru transportowego.
Problem lokalizacji baz transportowych wywołany kosztowymi wymiarami podatku
od środków transportowych pojawia się jako efekt strategicznej decyzji kształtowania tego
podatku przez ciążące – do obszaru działania przedsiębiorstw transportowych – jednostki
samorządu terytorialnego. Wobec możliwości do pewnego stopnia elastycznego kształtowania poszczególnych stawek podatku od środków transportowych przez jednostki samorządu
terytorialnego kierownictwo przedsiębiorstw transportowych stara się optymalizować
ostateczny poziom wydatków finansowych, wynikających z tego elementu fiskalizacji.
Na tym tle można badawczo zidentyfikować standardowe i organizatorskie, a jednocześnie adaptacyjne i aktywne zachowania przedsiębiorstw transportowych, mając na
celu ustalenie ich stosunku do problemu alokacji własnych baz taborowych w kontekście
uciążliwości kosztowej podatku od środków transportowych. Analiza porównawcza obu
grup zachowań pozwala ustalić i zinterpretować odmienność roli stawek podatku od
środków transportowych wobec specyfiki przewozów pasażerskich oraz przewozów ładunków. Analiza przyczynowa tego zagadnienia wskazuje z kolei na inne determinanty
rachunku kosztów własnych, będące jednak już zmiennymi sfery inwestycyjnej oraz
organizacyjnej poszczególnych przedsiębiorstw transportowych.
Słowa kluczowe: podatek od środków transportowych, lokalizacja baz przedsiębiorstw
transportowych, zachowania przedsiębiorstw transportowych
* Krzysztof Szałucki, prof. dr hab., Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, e-mail: k.szalucki@gnu.univ.gda.pl.
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Wprowadzenie
Problematyka kształtowania kosztów własnych i cen usług transportowych
rozpatrywana może być w kilku podstawowych płaszczyznach. Nie ulega jednak
wątpliwości, że jednym z podstawowych wyznaczników aktywności, wykazywanej przez kierownictwo poszczególnych przedsiębiorstw transportowych, jest
dziedzina rynku usług przemieszczania, którą reprezentują i kształtują:
–– przewozy ładunków i związana z nimi działalność spedycyjna,
–– przewozy pasażerskie i związana z tym działalność organizatorska.
Badania zachowań jednostek gospodarujących z tych właśnie dziedzin
produkcji transportowej wskazują na aktywny stosunek do problematyki cen
i kosztów przedsiębiorców, wykonawców usług przemieszczania ładunków
oraz na adaptacyjne zachowania przedsiębiorstw przewozów pasażerskich w tej
właśnie problematyce.
Podatek od środków transportowych jest jednym z istotnych elementów ponoszonych kosztów własnych przez przedsiębiorstwa transportowe. Wobec jego
różnych wymiarów w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego
można postawić problem badawczy, polegający na ustaleniu, na ile ten wydatek
finansowy potwierdza przedstawiony standard zachowań przedsiębiorstw transportowych. Czy podatek od środków transportowych oraz systemowe możliwości
jego czynnego kształtowania wpływają na zmianę lokalizacji siedzib samych
przewoźników i operatorów transportu, a tym samym potwierdzają zdolności
do elastycznego kształtowania własnych kosztów jednostkowych produkcji
transportowej?
Istota i struktura podatku od środków transportowych
Podatek od środków transportowych jest jednym z podstawowych źródeł
kreacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego1. Jest także pozycją układu
rodzajowego kosztów własnych przedsiębiorstw, stanowiąc koszt z grupy wydatków czysto pieniężnych2. Wymiar fiskalny podatku od środków transportowych

1
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2010, nr 95, poz.
613 z późn. zm., art. 1.
2

Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2010, s. 349.
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jest uzależniony od systemu tego podatku, który zawiera w sobie następujące
zróżnicowania stawek:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej w przedziałach: powyżej 3,5 t do 5,5 t, powyżej 5,5 t do 9 t, powyżej 9 t do 12 t oraz
powyżej 12 t;
2. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów w przedziałach: od 3,5 t do 12 t, od 12 t do 36 t oraz powyżej 36 t;
3. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą w przedziałach: od 7 t do 12 t, od 12 t do 36
t oraz powyżej 36 t;
4. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia w przedziałach:
mniejszych niż 30 miejsc oraz o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc.
Minister finansów corocznie ustala górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych3, uwzględniając przy tym makroekonomiczne
tendencje w kształtowaniu cen rynkowych oraz poziom zakładanej inflacji.
W efekcie jednostki samorządu terytorialnego mają prawo kształtować indywidualnie kwoty poszczególnych pozycji podatku od środków transportowych,
oczywiście w ramach wyznaczonych stawkami maksymalnymi.
Podatek od środków transportowych jako źródło dochodów
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
W realiach budżetowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych jest pozycją dochodów o zdecydowanie różnym znaczeniu dla całości wpływów finansowych. Im większy jest
stopień urbanizacji i uprzemysłowienia poszczególnej jednostki samorządu
terytorialnego, tym większe jest jego znaczenie. Są jednak pozycje budżetowe
o znacznie większej roli niż sam podatek od środków transportowych, do których
należy przede wszystkim zaliczyć: dotacje i subwencje z budżetu centralnego,
udział w osiąganych dochodach z tytułu podatków dochodowych czy wpływy
z podatku od nieruchomości.
3
Dla warunków w 2014 r.: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., Monitor
Polski z 9 września 2013 r., poz. 724.
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Problemem jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu podatku od
środków transportowych jest ukształtowanie takiego poziomu stawek podatkowych, aby zachęcić – z jednej strony – poszczególnych przedsiębiorców transportu
do lokalizacji własnych baz na terenie danej gminy, z drugiej zaś – osiągnąć
zakładane przez siebie dochody budżetowe z tego tytułu. Nie ma wątpliwości, że
jednostkami konkurującymi i współkształtującymi przez to poziom stawek podatkowych są sąsiadujące gminy. Przestrzenie drogowe pomiędzy poszczególnymi
gminami są w Polsce bowiem na tyle małe, że przedsiębiorstwa transportowe są
w stanie rozważać problem zmiany gminy, w której chcą rejestrować własny tabor.
Na tym tle pojawia się zagadnienie praktycznych wymiarów stawek podatku
od środków transportowych w stosunku do ich stawek maksymalnych. Z badań
wybranych gmin miejskich4 wynika, że wymiar tych stawek podatkowych praktycznie nie spada poniżej 70% przyjętych stawek maksymalnych, a znakomita
ich większość nie przekracza 85% takich stawek.
Podatek od środków transportowych jako element rachunku kosztów
własnych przedsiębiorstw transportowych
Działalność operacyjna przedsiębiorstw transportowych jest uzależniona
od dziedziny rynku, na rzecz którego świadczą one swoje usługi. Podatek od
środków transportowych dotyczy oczywiście wyłącznie działalności przewozowej i związanej z nią struktury posiadanego taboru. Stąd też wraz ze
wzrostem udziału w działalności operacyjnej aktywności organizatorskiej na
rzecz ładunków czy pasażerów maleje znaczenie tego wydatku podatkowego
w kształtowaniu kierowniczych decyzji gospodarczych.
W działalności przewozowej przedsiębiorstw podatek od środków transportowych zajmuje pozycję pośrednią w stosunku do głównych tytułów kosztowych, jakimi są dominujące pozycje kosztów materialnych oraz całość kosztów
osobowych5. Pozostaje jednak główną pozycją finansowych kosztów własnych.
Z uwagi na to, że jest kosztem stałym w stosunku do wielkości produkcji transportowej, jego udział w kształtowaniu jednostkowych kosztów własnych maleje
wraz ze wzrostem wielkości samych przewozów.
4
Badaniami porównawczymi stawek podatku od środków transportowych objęto wybrane miasta województwa pomorskiego w warunkach 2013 r. Materiały niepublikowane Urzędu
Miasta Gdyni, Gdynia 2013.
5

Transport..., s. 57–59.
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Biorąc pod uwagę przedsiębiorstwa transportowe prowadzące stałą, kontraktową albo opartą na powierzeniu działalność przewozową należy stwierdzić,
że wartość kosztów związanych z podatkiem od środków transportowych stanowi kilkuprocentową pozycję w całkowitych kosztach własnych. Sytuacja ta nie
jest więc z reguły żadneym problemem decyzyjnym, biorąc pod uwagę rezultat.
Wartość podatku od środków transportowych zaczyna być zagadnieniem wymagającym opracowywania różnych taktyk lub wariantów decyzyjnych, w warunkach dobowo zmiennego sposobu wykorzystania taboru. Wówczas intensywność
wykorzystywania środków produkcji transportowej jest z reguły na tyle niska,
że koszty stałe prowadzonej działalności nie gwarantują ich pełnego pokrycia
przez osiągane przychody ze sprzedaży działalności operacyjnej.
Zachowania przedsiębiorstw transportowych wobec problemu
lokalizacji własnych baz transportowych
Przedsiębiorstwa transportowe, prowadząc swoją podstawową działalność
operacyjną, jaką są przewozy pasażerskie lub przewozy ładunków, definiują
problem lokalizacji własnych baz taborowych przede wszystkim przez pryzmat
bezpośredniego dostępu do przestrzeni rynków świadczenia usług6. U podstaw
decyzji kierowniczych leży tutaj efektywność finansowa świadczenia określonej,
własnej produkcji przewozowej, a przez tę efektywność – całość ponoszonych
kosztów własnych. Na tym tle należy zidentyfikować dwie podstawowe postawy
kierownictw przedsiębiorstw transportowych, które można określić jako:
1. Zachowania standardowe, które prezentują przede wszystkim przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich. Zachowania te wynikają z faktu, że bazy
tych jednostek gospodarczych są historycznie ukształtowane. Usługi przemieszczania są przestrzennie zdefiniowane przez organizatorów transportu
osób.
2. Zachowania organizatorskie, które są prezentowane przede wszystkim
przez przedsiębiorstwa przewozów ładunków. Polegają one na przyjmowaniu postaw, które mają być wyraźnie identyfikowane przez jednostki
samorządu terytorialnego – wyrażają one gotowość do zmiany lokalizacji
baz własnych środków transportowych. Ma to skłonić konkretne jednostki
W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 108–115.
6
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samorządu terytorialnego do przyjmowania niższych stawek podatku
od środków transportowych w stosunku do obowiązujących w gminach
ościennych.
Zachowania przedsiębiorstw transportowych w warunkach
zdeterminowanych wymiarami podatku od środków transportowych
wobec problemu lokalizacji własnych baz transportowych
Analiza wpływu kwot podatku od środków transportowych na kształtowanie się całkowitych i jednostkowych kosztów własnych przedsiębiorstw transportowych spowodowała, że wyróżnić można dwie grupy zachowań podmiotów:
1. Zachowania adaptacyjne, które przyjmują przede wszystkim przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich. Ich istotą jest pełna akceptacja obowiązujących stawek podatku od środków transportowych; są one wkalkulowywane w rachunku kosztów własnych. U podstaw takich reakcji i postaw
decyzyjnych leży przekonanie, że osiągany poziom całkowitych kosztów
własnych znajdzie swoje pełne pokrycie w osiąganych przychodach ze
sprzedaży, gwarantowanych publicznie ukształtowanymi cenami biletów
oraz przedmiotowymi dotacjami budżetowymi.
2. Zachowania aktywne, które są reprezentowane przede wszystkim przez
przedsiębiorstwa przewozów ładunków. Ich istotą jest rzeczywiste szukanie
nowych alokacji dla własnych baz transportowych na terenie sąsiednich
gmin, tak aby obniżyć koszty własne związane z podatkiem od środków
transportowych.
Przedsiębiorstwa transportowe ładunków rozważają więc możliwości zmiany lokalizacji własnych baz taborowych pod wpływem ciężaru finansowego,
jakim jest płacony podatek od środków transportowych. Jednak podjęcie decyzji
o ewentualnej zmianie oznacza konieczność posiadania nowej bazy o charakterystyce co najmniej zbliżonej do zajmowanej dotąd. To z zasady oznacza konieczność zwiększenia wydatków inwestycyjnych i kosztów wyposażeniowych,
a w najlepszym przypadku – poniesienie kosztów przystosowania istniejącej
tam bazy. Decyzja o zmianie lokalizacji własnej bazy transportowej w praktyce
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należy więc do wyjątkowych i incydentalnych7, gdyż wydatki finansowe związane z taką operacją wielokrotnie przewyższają korzyści finansowe, wynikające
z ewentualnej obniżki kwot podatku od środków transportowych.
Wnioski
Przeprowadzone badania wpływu podatku od środków transportowych
na zachowania przedsiębiorstw transportowych wykazały, że podatek ten jest
wyznacznikiem decyzji o zmianie lokalizacji własnych baz jedynie dla przedsiębiorców zajmujących się przewozami ładunków. Zmienność zleceń, którymi
dysponują te jednostki gospodarcze, powoduje, że podejmują one próby minimalizacji wydatków z tytułu tego podatku. Wykorzystują do tego jednak przede
wszystkim przesłankę, jaką jest zmiana lokalizacji własnej bazy. Rozważając
taką możliwość, natrafiają jednak na problem będący substytutem wydatków
podatkowych. Zmiana lokalizacji wiąże się mianowicie z koniecznymi wydatkami na dostosowanie nowej bazy – wydatki związane z samą zmianą lokalizacji.
Zagadnienie to ma wymiar zarówno inwestycyjny, jak i czysto kosztowy, co
zdecydowanie staje się barierą dla decyzji o zmianie miejsca bazowania taboru.
Problem zmian lokalizacji baz transportowych z pewnością zdynamizowałby się w warunkach większego zróżnicowania stawek podatku od środków
transportowych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Ten
jednak proces natrafia, z kolei, na barierę, jaką jest ochrona poziomu dochodów
budżetowych gmin. Z przesłanek praktycznych należy wnioskować, że potencjalne skłonienie jednostek gospodarczych transportu do lokalizowania baz na
terenie danej gminy i związany z tym uzysk kwot podatkowych nie zrównoważy
utraty dochodów budżetowych, jaka wystąpi, gdy systemowo zostaną obniżone
stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich działających już tam
przedsiębiorców.

7
Jednak spotykanych wobec możliwości kupienia baz transportowych przedsiębiorstw
zlikwidowanych albo będących w upadłości. Por. R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu jako
czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 80–82.
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Motor vehicles tax as a factor in localisation
of transport enterprise headquarters Case study
of road transport enterprises’ behaviors
Summary
The problem of own cost estimation and pricing of transport services can be
considered on several levels. Without a doubt, one of the key activity factors shown
by transport companies management is the carriage market domain they represent and
co-create.
The analysis of economic subjects behavior in these domains of transport production show an active attitude towards costing and pricing mainly in passenger transport
companies.
The motor vehicles tax is one of the main cost factors of those enterprises. Its
different form in various local government units can be a subject of an analysis on
whether this financial expenditure confirms the preset standard of active behavior of
the enterprises.
The detailed research problem is set upon the inquiry on whether the motor vehicle
cost and the systematic possibilities of its active forming can lead to a change of location of hauler companies headquarters and therefore whether it confirms the ability of
transport enterprise to elastically create their unitary costs.
Keywords: motor vehicles tax, transport enterprise headquarters localisation, transport
enterprises’ behaviors
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WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZYCHODY
NA RYNKU PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO
W artykule przeanalizowano najważniejsze elementy wywierające wpływ na
przychody operatorów funkcjonujących na pasażerskim rynku transportu lotniczego.
Cena za wykonaną usługę przewozową z jednej strony jest elementem rynku, z drugiej
zaś stanowi element konkurencyjności przewoźnika czy nawet rynku.
Słowa kluczowe: przewoźnik lotniczy, taryfa lotnicza, przychody, cena, konkurencja

Wprowadzenie
Relacje pomiędzy kosztami i cenami – jako podstawowe zależności ekonomiczne – stanowią o efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarujących
na rynku. Prowadzenie przynoszącej zyski działalności lotniczej powinno być
fundamentalnym warunkiem gospodarowania w tej sferze i rozwoju gałęziowego
rynku usług.
W literaturze ekonomicznej wyróżnia się trzy metody kształtowania cen za
usługi transportowe: na podstawie konkurencji, wielkości popytu na usługę oraz
na podstawie kosztów. Ponadto dzieli się ceny na umowne oraz taryfowe. Cena
jako element rynku jest przede wszystkim źródłem przychodów przedsiębiorstw.
W odniesieniu do rynku transportu lotniczego przychody są analizowane na
wielu płaszczyznach, między innymi w odniesieniu do działalności przewozowej
czy działalności związanej z zarządzaniem infrastrukturą lotniczą.

* Dariusz Tłoczyński, dr, Katedra Rynku Transportowego, Wydział Ekonomiczny,
Uniwersytet Gdański, e-mail: dariusz.tloczynski@ug.gda.pl.
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Celem badań nad problematyką przychodów podmiotów zajmujących się
przewozem osób transportem lotniczym jest wskazanie czynników oddziałujących na politykę cenową.
Źródła przychodów przewoźników lotniczych
Ceny usług lotniczych determinują rozmiary produkcji i sprzedaży podmiotów działających na tym rynku. Przesądzają również o tym, jaka część
oferowanej usługi zostanie wymieniona (sprzedana) na rynku, i stanowią o rentowności przedsiębiorstw transportu lotniczego. Analizując ten rynek, należy,
analogicznie jak w przypadku kosztów, odrębnie rozważać ceny proponowane
przez przedsiębiorstwa przewozowe i porty lotnicze. Jednocześnie należy stwierdzić, że właściwy poziom cen winien zapewnić przychodowość każdemu z tych
podmiotów.
Przewoźnik lotniczy może uzyskiwać przychody z:
–– działalności przewozowej (przewozy regularne, charterowe, cargo, wzajemne),
–– sprzedaży pokładowej, na przykład kawy, herbaty, batoników, upominków,
–– pośrednictwa w zakresie oferowania usług pozaprzewozowych (wynajem samochodów, możliwość rezerwacji hotelu, usługi turystyczne, remonty, naprawy, szkolenia, reklama na pokładzie samolotu oraz w mass
mediach przewoźnika),
–– opłat dodatkowych, na przykład za wybrane miejsce na pokładzie samolotu, za zwiększoną liczbę lub wagę bagażu, za pierwszeństwo odprawy
czy wejścia na statek powietrzny, za transport po płycie lotniska, wstęp
do osobnych poczekalni1,
–– działalności pozaoperacyjnej (aktywa, operacje finansowe).
Najważniejszym jednak elementem przychodów powinna być działalność
przewozowa, przy czym przewoźnik uzyskuje je na podstawie cen taryfowych
(taryf lotniczych).

1

www.wizz.com (dostęp: 15.11.2013).
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Zarządzanie przychodami przewoźników lotniczych
Proces zarządzania przychodami w transporcie lotniczym (revenue management) polega na ciągłym reagowaniu na zmiany popytu i dostosowaniu do nich
dostępności miejsc w różnych klasach rezerwacyjnych2. Odbywa się to poprzez:
–– minimalizację niewykorzystanych miejsc w danym locie,
–– uzyskanie od każdego pasażera ceny na poziomie przez niego akceptowanym,
–– dopasowanie do chwilowego popytu (wydarzenia specjalne),
–– decydowanie o cenie poszczególnych foteli,
–– wykorzystanie zróżnicowanych systemów taryfowych,
–– wykorzystanie zaawansowanych modeli matematycznych,
–– elastyczną kontrolę dostępności miejsc dla różnych klas taryfowych –
wstępnie ustalone limity dla różnych taryf mogą się zmieniać w zależności od sytuacji (na przykład najdroższe bilety dostępne najdłużej)3,
–– overbooking,
–– ofertę stand-by,
–– segmentowanie usługi (rysunek 1).

Rys. 1. Segmentowanie usługi lotniczej
Źródło: opracowanie własne.
www.iata.org (dostęp: 15.11.2013); G. Bitran, R. Caldentey, An overview of pricing models
for revenue management, „Manufacturing and Service Operations Management” 2003, no. 5,
s. 203–229; S. Borenstein, N.L. Rose, Competition and price dispersion in the US airline industry,
„Journal of Political Economy” 1995, no. 102, s. 653–683.
2

S. Daudel, G. Vialle, Yield management. Applications to air transport and other service
industries, Institute of Air Transport, Paris 1994.
3
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Efektywne prowadzenie rachunku ekonomicznego przedsiębiorstw
lotniczych oferujących usługi w segmencie przewozów pasażerskich wymaga
starannego prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym rachunku kosztów
i przychodów, oraz korzystnej dla wszystkich uczestników rynku polityki cenowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku działalności podmiotów działających
w konkurencyjnym otoczeniu na międzynarodowym rynku.
Na kształtowanie przychodów, a także na koszty przedsiębiorstw lotniczych
ma wpływ wiele czynników, między innymi taryfy, sposób zarządzania flotą
samolotów, załogą, oferowana siatka połączeń, rozkład lotów oraz różnorodne
czynniki rynkowe4 (rysunek 2).
fiskalne

Obciążenia
fiskalne

Rys. 2. Czynniki wpływające na koszty i przychody przewoźników transportu lotniczego
Źródło: opracowanie własne.

4
B. Mantin, B. Koo, Dynamic price dispersion in airline markets, „Transportation Research”,
Part E: „Logistic and Transportation Review” 2009, no. 45, s. 1020–1029; R. Clark, N. Vincent,
Capacity-contingent pricing and competition in the airline industry, „Journal of Air Transport
Management” 2012, no. 24.
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Taryfa jako element kształtowania przychodów
Po deregulacji rynku usług lotniczych, a także w efekcie wdrażania pakietów liberalizacyjnych odstąpiono od ustalania oraz zatwierdzania stawek
taryfowych przez organa administracji państwowej na rzecz swobodnych
porozumień zawieranych między zainteresowanymi przewoźnikami. Łącznie
z taryfami międzynarodowymi ustanawianymi na konferencjach taryfowych
IATA są one ważnym elementem mechanizmu cenowego i taryfowego na rynku
usług lotniczych.
Taryfy lotnicze mają strukturę odcinkową. Publikowane są ceny za przelot
pomiędzy określonymi portami lotniczymi, a nie są uwzględniane przedziały
odległości, jak na przykład w transporcie kolejowym czy w krajowych przewozach autobusowych. Do pewnych granic (określonej odległości maksymalnej)
dowolna jest również konstrukcja trasy przelotu.
Stawka taryfowa w przewozach pasażerskich obejmuje opłatę za przelot
pasażera wraz z nieprzekraczającym określonej w kilogramach wagi bagażem
– za jego nadwyżkę pobierana jest dodatkowa opłata5, podobnie jak za inne
usługi dodatkowe. Przykładowe ceny usług dodatkowych zostały przedstawione
w tabeli 1.
W kształtowaniu przychodów ważną rolę odgrywa struktura taryfowa
obejmująca różne taryfy. Struktury taryfowe różnią się w zależności od rynku;
typowy schemat zastosowania przez przewoźników pełnego zakresu usług
przedstawiono na rysunku 3.

A. Ruciński, D. Rucińska, D. Tłoczyński, Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja,
Wydawnictwo UG, Sopot 2012, s. 82.
5

95 zł / 20 euro

285 zł / 60 euro

237 zł / 50 euro

332 zł / 70 euro

47 zł / 10 euro

nie obowiązuje

odprawę na lotnisku

71 zł / 15 euro

142 zł / 30 euro

nie obowiązuje

wydrukowanie karty pokładowej

71 zł / 15 euro

47 zł / 10 euro

142 zł / 30 euro

47 zł / 10 euro

rezerwację miejsca na pokładzie
samolotu***

niemowlę:
za lot w jedną stronę (niemowlę musi
być poniżej 2 roku życia przy wylocie
i powrocie)
akcesoria dziecięce (fotelik
samochodowy/krzesełko dziecięce/
łóżeczko turystyczne)
opłata za sztukę / za lot w jedną stronę
(bezpłatny transport 1 wózka)
dopuszczalna waga do 20 kg
Sprzęt sportowy
za sztukę / za lot w jedną stronę
dopuszczalna waga do 20 kg
rowery do 30 kg
za sztukę

33 zł / 7 euro

2% całkowitej
2% całkowitej
wartości transakcji wartości transakcji

pierwszeństwo wejścia na pokład
za pasażera / za lot w jedną stronę

płatność kartą kredytową

Opłata za

Zakupiony na
lotnisku lub
przez centrum
rezerwacji po
5 stycznia 2014 r.

214 zł /
45 euro
190 zł /
40 euro

2 szt. bagażu (15 kg) – poza
szczytem sezonu* od *****

166 zł /
35 euro

142 zł /
30 euro

1 szt. bagażu (20 kg) – szczyt
sezonu* Wybrane loty ** od *****

od *****

1 szt. bagażu (20 kg) – szczyt
sezonu*

1 szt. bagażu (20 kg) – poza
szczytem sezonu* Wybrane loty **
od*****

142 zł / 30 euro

356 zł / 75 euro

261 zł / 55 euro

214 zł / 45 euro

1 szt. bagażu (15 kg) – poza
71 zł / 15 euro 142 zł / 30 euro
szczytem sezonu* od *****
1 szt. bagażu (15 kg) – poza
95 zł /
190 zł / 40 euro
szczytem sezonu* Wybrane loty **
20 euro
od *****
1 szt. bagażu (15 kg) – szczyt
119 zł /
237 zł / 50 euro
sezonu* od *****
25 euro
1 szt. bagażu (15 kg) – szczyt
166 zł /
332 zł / 70 euro
sezonu* Wybrane loty ** od *****
35 euro
1 bagaż (20 kg) – poza szczytem
119 zł /
190 zł / 40 euro
sezonu* od *****
25 euro

Zakupiony
Opłaty za bagaż nadawany (Każdy
Zakupiony na
w trakcie wstępnej
pasażer ma prawo odprawić dwie Zakupiony na
lotnisku lub przez
rezerwacji lotu na
sztuki bagażu) Opłata za osobę/lot Ryanair.com
centrum rezerwacji
stronie Ryanair.com
w jedną stronę

Wybrane opłaty dodatkowe pobierane przez przewoźnika niskokosztowego Ryanair
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usługa niedostępna
na lotnisku
71 zł / 15 euro

2 szt. bagażu (15 kg) – poza
szczytem sezonu* Wybrane loty **
od *****
2 szt. bagażu (15 kg) – szczyt
sezonu* od *****
2 szt. bagażu (15 kg) – szczyt
sezonu* Wybrane loty ** od *****
nadbagaż – za kilogram
opłatę można uiścić wyłącznie
w kasie lotniskowej
podwyższony limit
odpowiedzialności za bagaż
– pozwala na wyższy limit
odpowiedzialności od przewoźnika
47 zł / 10 euro

237 zł / 50 euro

niedostępne
on-line

332 zł / 70 euro

237 zł / 50 euro

190 zł / 40 euro

niedostępne
on-line

237 zł / 50
euro
285 zł / 60
euro

214 zł / 45
euro

Źródło: na podstawie www.ryanair.com (dostęp: 28.12.2013).

za zwrot podatku rządowego
95 zł / 20 euro
95 zł / 20 euro
za pasażera
dokonanie rezerwacji przez biuro
rezerwacji
nie obowiązuje
95 zł / 20 euro
za rezerwację
rezerwację tlenu
niedostępne on-line 475 zł / 100 euro
za pasażera / rezerwację
niestawienie się na lot – dostępne tylko
522 zł / 110 euro
od 40 min przed odlotem i do 1 godz. niedostępne on-line
(tylko na lotnisku)
po odlocie samolotu****
* Okres poza szczytem sezonu: 1.10.2013–20.12.2013 oraz 5.01.2014–31.06.2014. Szczyt sezonu: 21.12.2013–4.01.2014 oraz 1.06.2014–30.09.2014.
** Wyższe opłaty za bagaż i zmiany lotu obowiązują na kierunkach: międzynarodowe loty na Wyspy Kanaryjskie (z wyjątkiem hiszpańskich lotów
krajowych), wszystkie greckie trasy międzynarodowe.
*** Miejsca można zarezerwować w każdej chwili przy zabukowaniu biletu na stronie internetowej – oplata: 10 GBP / 10 euro. Alternatywnie można je
zakupić na lotnisku lub przez telefon – oplata 20 GBP/ 20 euro. Podwyższona opłata ma zastosowanie do rezerwacji miejsc na wybranych trasach – 15 GBP
/ 15 euro, przy rezerwacji miejsc na stronie internetowej, i 20 euro / 95 zł, rezerwując je na lotnisku lub przez telefon.
**** Dostępna dla pasażerów, którzy pojawią się przy stanowisku sprzedaży Ryanair do godziny po planowanym odlocie samolotu. Opłata pobierana jest za
osobę, za lot w jedną stronę.
***** Wyższe ceny obowiązują przy wybraniu opcji „Zarządzaj Rezerwacją”.

otworzenie lotu
za pasażera / za lot w jedną stronę

285 zł / 60 euro
760 zł / 160 euro

190 zł / 40 euro
522 zł / 110 euro

zmianę lotu – szczyt sezonu*
zmianę imienia / nazwiska za
pasażera

214 zł / 45 euro

–

–
190 zł / 40 euro

285 zł / 60 euro

237 zł / 50 euro

zmianę lotu – poza szczytem sezonu*

instrument muzyczny
za sztukę / za lot w jedną stronę
dopuszczalna waga do 20 kg
zmianę lotu
od pasażera za lot w jedną stronę
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Rys. 3. Struktura taryfowa
Źródło: S. Holloway, Straight and level. Practical airline economics, Ashgate,
Hampshire 2007, s. 133.

Taryfy publiczne są to taryfy, które są publikowane na świecie za pośrednictwem branżowych kanałów dystrybucji, zwłaszcza Airline Tariff Publishing
Company6 oraz systemu SITA’s AIRFARE. Można je podzielić na taryfę pełną
(normalną) oraz taryfy specjalne, zniżki, taryfy dla określonych grup etc.
Wysokość opłaty w przypadku pełnej taryfy jest nieograniczona, zależy
od popytu na daną trasę oraz wybranej klasy podróży ( first, business albo economy). Niektórzy przewoźnicy lotniczy wydzielają klasę premium economy (dla
pasażerów odbywających loty długodystansowe w klasie ekonomicznej7) oraz
klasę standard economy (dla pozostałych podróżnych bądź korzystających ze
zmniejszonej opłaty). Na potrzeby takiego różnicowania stosuje się oznaczenia
(litery), na przykład P to podróż długodystansowa w klasie pierwszej, J – podróż
długodystansowa w klasie business.
Taryfy specjalne, zniżki, są dyskontowane w każdym segmencie podróży,
ich dostępność zależy od specyfiki danego rynku. Przewoźnicy lotniczy podzielili
je na promocyjne, dostępne dla innych chętnych po spełnieniu pewnych wymagań
podczas rezerwacji (na przykład zakup z wyprzedzeniem, określona długość pobytu w ostatecznej destynacji), i preferencyjne, związane na przykład z wiekiem,
6

www.atpco.net (dostęp: 15.11.2013).

7

Kupujący otrzymuje maksymalne przywileje, jakie oferuje przewoźnik w danej klasie.
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zatrudnieniem, zamieszkaniem. Taryfy promocyjne są określane na podstawie
zapotrzebowania i tak zwanej elastyczności pasażerów, jeśli chodzi o zakup, oraz
czynników związanych z polityką kosztowo-przychodową przewoźników lotniczych. Niektórzy analitycy uważają promocyjne taryfy za dyskryminujące usługę
lotniczą, są one przez nich odczytywane jako różnicowanie cen w odniesieniu do
krzywej popytu oraz marginalnego kosztu produkcji. Inni uważają promocyjne
opłaty za element polityki marketingowej, skłaniający do zakupu wysokiej jakości
usługi lotniczej, opierający się na analizie popytu, prowadzący do zmniejszenia
liczby dostępnych miejsc oraz promujący określone kierunki destynacji8.
Taryfy niepubliczne to opłaty za usługi przewozowe oferowane przez
wybrane kanały dystrybucji. Ceny w ramach taryf niepublicznych nie są podawane do publicznej wiadomości. Są one konstruowane na podstawie danych
historycznych i uwzględniają cenową politykę dystrybucyjną.
Na niektórych rynkach (w szczególności na ciążących trasach długodystansowych), gdzie opłaty były regulowane, nie było możliwości prowadzenia konkurencji
cenowej, stąd przewoźnicy zaczęli rozwijać wiele kanałów dystrybucji i przenosić
ryzyko sprzedaży biletów na pośredników handlowych. W ramach, z kolei, wolnego rynku linie lotnicze wykazują dużą elastyczność w zakresie określania opłat za
przewóz, co powoduje, że struktury taryfowe są bardzo rozbudowane.
Inne porozumienia pozataryfowe dotyczą oferty przewozu pasażerów dla
przedsiębiorstw oraz dla zorganizowanych grup. Indywidualnie negocjowane
warunki korporacyjne określa się pojęciem „taryfa netto” – cena za usługę
lotniczą jest pozbawiona marży (prowizji) agencyjnej. Dla segmentu korporacyjnego operatorzy lotniczy często stosują taryfę pre-paid, która jest rozliczana
cyklicznie, na przykład raz w roku.
W ramach niepublicznych taryf przewoźnicy lotniczy sprzedają całe pakiety usług, przykładowo: usługi turystyczne. Ten sposób sprzedaży odbywa
się najczęściej za pomocą strony internetowej, która jest kanałem dystrybucji.
Pozwala to z jednej strony zwiększyć dostęp do miejsc oferowanych w samolocie, a z drugiej – minimalizuje ryzyko związane z niewykorzystaniem miejsc9.
A.T. Wells, Air transportation. A management perspective, Wadsworth Publishing Company
1999, s. 339.
8

9
S. Holloway, Straight and level..., s. 133–135; C.S.M. Currie, R.C.H. Cheng, H.K. Smith,
Dynamic pricing of airline tickets with competition, „Journal of the Operational Research Society”
2007, no. 59, s. 1026–1037; P. Malighetti, S. Paleari, R. Redondi, Pricing strategies of low-cost
airlines. The Ryanair case study, „Journal of Air Transport Management” 2009, no. 15, s. 195–203.

U

nie

L

nie

Klasy taryfowe

Możliwość dowolnego
wykorzystania odcinków
podróży

nie

–

–
różne w zależności
od warunków
promocji

–

niedozwolone /
niezwrotny*

niedozwolone /
niezwrotny*

Zwroty taryfy (podatku)

23 kg
do ECONOMY
FLEX

do ECONOMY
FLEX

23 kg

ECONOMY
SEMI-FLEX

23 kg

23 kg

Ekonomiczna
ECONOMY
SAVER

do
BUSINESS

23 kg

23 kg

ECONOMY
FLEX

do BUSINESS

23 kg

23 kg

ECONOMY
LUX

nie

L, W, V, S, T

–

nie

Q, K, H, E, M

–

nie

(M***), B, Y

–

tak

Y

–

dozwolone,
jeśli zmiana biletu
jeśli zmiana biletu
bilet można
jest dozwolona
jest dozwolona – do
wykorzystywać,
– do pobranej
pobranej kwoty
dozwolone*
dowolnie
od 60 euro*
kwoty doliczana
doliczana jest
wybierając
jest dodatkowo
dodatkowo opłata*
kolejność
opłata*
odcinków
w przypadku
w przypadku
zwrotu biletu na
zwrotu biletu na
życzenie pasażera życzenie pasażera
dozwolone/
dozwolone/
niedozwolone
(jeśli dozwolony) (jeśli dozwolony)
zwrotny*
zwrotny*
/ niezwrotny*
do potrąconej
od potrąconej
kwoty pobierana kwoty pobierana
jest opłata
jest opłata*

–

23 kg

23 kg

NEW FIRST
MINUTE

Wstęp do saloników
Executive lounge

niedozwolone*

niedozwolone*

–

23 kg

23 kg

–

23 kg

PROMO

23 kg

CRAZY**

Zmiany biletów

Podwyższenie taryfy

Bezpłatny limit bagażu na
trasach krótkiego zasięgu
Bezpłatny limit bagażu na
trasach dalekiego zasięgu

Taryfa

Klasa podróży

Porównanie taryf PLL LOT
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–

do BUSINESS
FLEX

jeśli zmiana biletu
jest dozwolona – do
niedozwolone* pobranej kwoty
doliczana jest
dodatkowo opłata*

–

2 x 23 kg

2 x 23 kg

2 x 23 kg

Z
nie

A, P
nie

nie

D, C

tak

dozwolone /
zwrotny*

dozwolone*

–

2 x 23 kg

2 x 32 kg

BUSINESS

Biznes

tak

C

tak

dozwolone /
zwrotny*

dozwolone*

–

2 x 23 kg

2 x 32 kg

BUSINESS
LUX

* Wysokość opłaty różni się w zależności od rynku. Zmiana rejsu (daty) jest możliwa tylko w ramach zastosowanej klasy taryfy
i dostępności miejsc.
** Oferta CRAZY jest dostępna w każdą środę na stronie internetowej przewoźnika.
*** Tylko w przypadku rejsów dalekiego zasięgu.
Źródło: na podstawie www.lot.com.pl (dostęp: 28.12.2013).

tak

jeśli zmiana biletu
jest dozwolona
– do pobranej
kwoty doliczana
jest dodatkowo
opłata*
w przypadku
zwrotu biletu
dokonywanego na
życzenie pasażera
(jeśli dozwolony)
do potrąconej
kwoty pobierana
jest opłata*

do BUSINESS

2 x 23 kg

2 x 32 kg

BUSINESS
SAVER

–

dozwolone /
zwrotny*

dozwolone*

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

PREMIUM
FLEX

Premium
PREMIUM SEMI
FLEX

PREMIUM
SAVER

w przypadku
zwrotu biletu
dokonywanego na
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kwoty pobierana
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–
–
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Możliwość dowolnego
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nie
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trasach dalekiego zasięgu

Taryfa

Klasa podróży
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Przewoźnicy lotniczy uczestniczą także w specjalnych wydarzeniach organizowanych na świecie. I tak, w grudniu 2013 roku przewoźnicy niskokosztowi
oferowali podróż do Rzymu na kanonizację papieża Jana Pawła II w specjalnej
cenie. Wcześniej podobne oferty pojawiły się przy okazji Euro 2012 w Polsce
i na Ukrainie czy XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Porównanie warunków dla wybranych taryf stosowanych przez PLL LOT
przedstawiono w tabeli 2.
Pozostałe czynniki kształtujące przychody przewoźników lotniczych
Kolejnymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie przychodów na
rynku przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym są:
–– zarządzanie siatką połączeń lotniczych,
–– zarządzanie rozkładem lotów,
–– zarządzanie flotą samolotów.
Zarządzanie siatką połączeń lotniczych wiąże się z podjęciem decyzji:
–– o wyborze rynków,
–– o wyborze tras,
–– o rodzaju siatki połączeń,
–– o różnicowaniu usługi przewozowej,
–– o liczbie połączeń,
–– o rodzaju połączenia,
a także z pojemnością samolotu lub częstotliwością wykonywanych połączeń
i relacją kosztowo-przychodową.
Analiza przychodów w kontekście rozkładu lotów polega natomiast na:
–– dopasowaniu godzin operacji lotniczych do określonego segmentu rynku,
–– określeniu częstotliwości wykonywanych połączeń lotniczych w ujęciu
dziennym lub tygodniowym.
Na płaszczyźnie relacji, jaka zachodzi między flotą statków powietrznych
pozostających w dyspozycji danego przewoźnika a kształtowaniem przychodów,
ważne są:
–– dobór wielkości samolotu do danego segmentu rynku,
–– pozyskanie odpowiedniego typu samolotu,
–– konfiguracja miejsc w samolocie, na przykład w układach 2 x 3 x 2
czy 2 x 2.
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Oprócz wymienionych czynników wpływających na przychody należy
wskazać także na następujący aspekt funkcjonowania podmiotów na rynku usług
lotniczych – na prywatyzację jako element oddziałujący na kondycję finansową
przedsiębiorstw lotniczych.
Podsumowanie
Zarządzanie przychodami w pasażerskim transporcie lotniczym to bardzo
złożony system, na który wpływa wiele istotnych czynników. Kształtowanie
polityki cenowej w organizacji zajmującej się przewozami lotniczymi wymaga
planowania, jednego sprecyzowania celu oraz skutecznego zarządzania we
wszystkich obszarach firmy.
Całkowity przychód jest funkcją różnych taryf oferowanych przez przewoźników i liczby kupujących. O efektywności funkcjonowania na rynku świadczy
stosunek uzyskanych przez danego przewoźnika przychodów do wykonanej
pracy przewozowej.
Przewoźnicy, budując bardzo złożone struktury taryfowe w ruchu pasażerskim, powinni się posługiwać czterema wymiarami analitycznymi, a mianowicie
uwzględniać: klasę podróży, czas podróży, wartościowanie biletu i pakietowanie
usług. Ponadto ważną rolę w kształtowaniu przychodów przewoźników na pasażerskim rynku usług lotniczych odgrywają: zarządzanie siatką i rozkładem
połączeń lotniczych, odpowiedni dobór floty, wielkość ruchu lotniczego, poziom
konkurencji oraz polityka marketingowa.
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FACTORS AFFECTING FOR REVENUE ON AIR MARKET
Summary
In the article ‘Factors affecting for revenue on air market’ analysis of the most
important elements affecting the revenue airlines. Price for the service, it is markets’
element and it’s one of the factor competition. Therefore, it was necessary to identify
of sources revenue air carriers.
Keywords: airline, fare, revenue, prices, competition
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ZASTOSOWANIE INDEKSÓW FRACHTOWYCH
JAKO MIERNIKÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
W artykule przeanalizowano zachowanie się wybranych indeksów frachtowych
w latach 2008–2013. Do badań wybrano indeks rynku suchych ładunków masowych
(BDI) oraz trzy indeksy rynku przewozów kontenerowych (HARPEX, New ConTex,
SCFI). Omówiono mechanizm, który sprawia, że w warunkach stabilnej podaży
zdolności przewozowej wartości indeksów mogą stanowić dobre mierniki aktywności
gospodarczej na świecie. Sytuacja na badanych rynkach frachtowych w ostatnich latach
charakteryzuje się nadwyżką podaży floty. Zmiana układu sił na rynkach frachtowych
w przyszłości może przywrócić indeksom frachtowym ich rolę jako wskaźników koniunktury gospodarczej.
Słowa kluczowe: indeksy frachtowe, rynki żeglugowe, cykl koniunkturalny

Wprowadzenie
Zachowanie się indeksów frachtowych, czyli zbiorczych wskaźników cen
na rynku przewozów morskich, od lat było traktowane nie tylko jako miernik
sytuacji na rynku frachtowym, ale i jako prognostyk zmian aktywności gospodarczej na świecie. Tak było choćby w 2009 roku. Jednak kolejne lata cechują
się dużymi zmianami sytuacji na rynkach frachtowych. W latach 2010–2013
wątpliwe stało się dalsze nadawanie indeksom roli wskaźników koniunktury
gospodarczej. Warto więc przyjrzeć się wartościom wybranych indeksów
w ostatnich latach i skonfrontować ich poziom ze zmiennymi opisującymi rynek
frachtowy – popytem na przewozy morskie oraz podażą zdolności przewozowej.
* Natalia Wagner, dr inż., Instytut Zarządzania Transportem, Wydział Inżynieryjno-
-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, e-mail: n.wagner@am.szczecin.pl.
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Do porównań wybrano powszechnie rozpoznawalny indeks rynku suchych ładunków masowych – BDI, oraz kilka indeksów opisujących rynek kontenerowy.
BDI jako miernik sytuacji na rynku frachtowym suchych ładunków
masowych
Sytuację na rynku przewozów ładunków drogą morską najlepiej obrazują
indeksy frachtowe. Ich wartość jest średnią obliczaną na bazie cen (stawek frachtowych bądź tenut dzierżawnych) obowiązujących na określonym, częściowym
rynku frachtowym w danym czasie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych
indeksów tworzonych dla rynku suchych ładunków masowych jest bałtycki
indeks rynku suchych ładunków masowych (Baltic Dry Index – BDI). Duże
znaczenie tego indeksu wynika z jego cech charakterystycznych, związanych
przede wszystkim z precyzyjnie dobieranym zakresem relacji przewozowych,
przejrzystymi zasadami konstrukcji i szerokim zastosowaniem. BDI jest publikowany przez Giełdę Bałtycką w Londynie od 1985 roku. Bywa mu przypisywana szczególna rola – jest on traktowany jako swoisty miernik stanu gospodarki
światowej. O tym, jak dużymi wahaniami, pod względem kształtowania się
wysokości frachtów, obciążone są zawierane na tym rynku transakcje świadczą
notowania indeksu BDI (rysunek 1).
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Rys. 1. Średnie miesięczne wartości indeksu BDI od stycznia 1990 do września 2013
roku
Źródło: „Shipping Statistics and Market Review”, ISL, Bremen, różne numery.
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Zwracają uwagę przedstawione na wykresie (rysunek 1) niezwykle wysokie
wartości indeksu w latach 2007–2008, a także bardzo niskie jego notowania
w 2012 roku i w pierwszej połowie 2013 roku. Dynamika analizowanego indeksu
była w badanym okresie wyjątkowo intensywna. Obserwowany w 2007 roku
wzrost BDI był bezprecedensowy. W czasie zaledwie kilkunastu miesięcy wzrósł
on do nienotowanego wcześniej poziomu, osiągając w maju 2008 roku szczyt
11 709 punktów. Te spektakularne notowania zakończyły się jednak bardzo
głębokim spadkiem. Przyczyną był przede wszystkim spadek popytu na ładunki
masowe suche przewożone drogą morską (głównie do Chin), a także problemy
z finansowaniem akredytywy, związane w rozszerzającym się w tamtym okresie
kryzysem finansowym. Na wysokość BDI mogły mieć też wpływ negatywne
nastroje inwestorów, wynikające z pojawiających się informacji o recesji w gospodarce realnej, oraz oczekiwania przedsiębiorców, którzy spodziewali się
dalszego spadku dynamiki PKB i związanej z nim wymiany międzynarodowej.
W efekcie, w okresie od czerwca do grudnia 2008 roku średnie miesięczne
wartości BDI spadły aż o 92%, osiągając pod koniec roku wartości dzienne
niższe niż 700 punktów. Zachowanie się BDI w omawianym czasie potwierdziło,
że indeks ten faktycznie doskonale się sprawdza jako wskaźnik cykliczności
gospodarczej.
Znaczenie BDI jako miernika światowej koniunktury gospodarczej wynika
ze związków aktywności gospodarczej, mierzonej choćby produkcją przemysłową bądź PKB, z wielkością handlu drogą morską. Większy popyt na przewożone
flotą morską surowce zapowiada większą produkcję przemysłową, co przekłada
się na wzrost gospodarczy. Większy popyt na przewozy przy stałym potencjale
przewozowym oznacza wzrost stawek frachtowych. Dlatego na podstawie
wysokości stawek przewozowych na rynku surowców można wnioskować
o tendencjach w produkcji przemysłowej. Zazwyczaj wielkość floty pozostaje
na w miarę stabilnym poziomie. Zbudowanie nowego statku to kilka lat, stąd
armatorzy nie są w stanie w krótkim czasie powiększyć swojej oferty przewozowej w takim stopniu, by wpłynęła ona na cały rynek. Zatem ograniczenia
ze strony budownictwa okrętowego przekładają się na funkcjonowanie rynku
frachtowego, w tym przede wszystkim na wysokość indeksów frachtowych.
Powstaje pytanie, co będzie się działo, jeżeli armatorzy w tym samym
czasie złożą zamówienia na dużą liczbę nowych jednostek, a przemysł okrętowy
dostosuje do nich swoje moce produkcyjne i po kilku latach potencjał przewozowy, znajdujący się w dyspozycji armatorów, zdecydowanie wzrośnie. Jeżeli ten
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wzrost wielkości floty będzie większy niż tempo wzrostu popytu na przewozy,
to stawki przewozowe czy szerzej – indeksy frachtowe, będą spadały. Przyczyną
nie będą wahania popytu na przewozy, lecz duży wzrost podaży jednostek na
rynku. Taka sytuacja ma miejsce od 2010 roku. Armatorzy, zachęceni wysokimi stawkami, które obowiązywały na rynku frachtowym już od 2007 roku,
przy ograniczonych możliwościach pozyskania jednostek używanych z rynku,
składali zamówienia na nowy tonaż. Nowo zbudowane masowce pojawiły się
w eksploatacji po kilku latach. Na rysunku 2 widać skokowy wzrost rocznych
zmian nośności floty masowców. Rekordowy był rok 2011, kiedy flota masowców
powiększyła się o 17% w stosunku do 2010 roku; w kolejnych latach zmiany
w odniesieniu do poprzedzającego roku również przebiegały w tempie dwu
cyfrowym, choć były już coraz mniejsze.
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Rys. 2. Roczne zmiany nośności floty masowców
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Dynamika ta w latach 2010–2013 byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie znacząca
liczba jednostek oddawanych na złom. Na rysunku 2 wielkości te zostały już
uwzględnione. W rezultacie dramatycznej zmiany sytuacji na rynku frachtowym
część nowych zamówień była wycofywana z portfeli stoczni lub ich realizacja była
przekładana w czasie. W efekcie flota masowców1 na początku 2013 roku miała
łączną nośność 666,9 mln t, podczas gdy jeszcze w 2009 roku było to 414,4 mln t.
1

„Shipping Statistics and Market Review”, ISL, Bremen 2013, no. 4.
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W tym samym czasie handel drogą morską – po jednorazowym spadku
w 2009 roku – powrócił na ścieżkę wzrostu (rysunek 3). Z danych wynika, że
w 2009 roku wśród głównych suchych ładunków masowych największe spadki
miały miejsce w przewozach węgla. Zdecydowanie spadła także masa ładunkowa
transportowana w kontenerach. W efekcie handel drogą morską ogółem w 2009
roku odnotował spadek o 4,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Przy czym
już w 2010 roku jego wielkość wzrosła i przekroczyła poziom z 2008. W takiej
sytuacji, gdyby podaż zdolności przewozowej była stała, to wraz ze wzrostem
popytu na przewozy notowania BDI również powinny wzrosnąć. Tymczasem ze
względu na jednoczesną zmianę wielkości floty masowców wartości BDI zupełnie nie oddały dynamiki popytu na przewozy. To sytuacja, kiedy zachwiany jest
ciąg zależności, mówiący, że większa aktywność przemysłu oznacza większe
przewozy surowców, a to, z kolei (przy względnie stałej podaży zdolności przewozowej), przekłada się na wzrost stawek frachtowych. W latach 2010–2013
ostatnie ogniwo tych powiązań nie miało już miejsca. Stawki utrzymywały się
na niskim poziomie, czego powodem był zdecydowany wzrost floty masowców.
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Rys. 3. Przewozy drogą morską wybranych ładunków w latach 2000–2012
Źródło: „Shipping Statistics and Market Review”, ISL, Bremen, 2013, no. 1/2.

Podejmując decyzje o budowie nowych statków, armatorzy przeszacowali
wielkość masy ładunkowej, która będzie dostępna na rynku. Jednocześnie nie
uwzględnili, że podobne decyzje inwestycyjne, podejmowane przez pojedyncze
przedsiębiorstwa, w efekcie są w stanie zmienić sytuację strony podażowej na
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całym rynku frachtowym. Nie należy też zapominać o roli banków finansujących
inwestycje tonażowe; banki swoją zgodę na finansowanie często uzależniają od
aktualnych zarobków osiąganych przez armatorów. Wysokie stawki frachtowe
były bodźcem dla armatorów do realizacji planów inwestycyjnych wcześniej
odkładanych ze względu na trudności w pozyskaniu zewnętrznego finansowania.
Warto postawić pytanie, czy zatem warunki na rynku frachtowym pozwalają stwierdzić, że BDI był dobrym miernikiem koniunktury w latach 2010–2013.
Wiele wskazuje na to, że nie. Wartości BDI są w stanie oddać wahania popytu
na przewozy tylko przy założeniu, że podaż zdolności przewozowej jest w miarę stabilna. Gwałtowny wzrost podaży nowych jednostek w ostatnich latach
zakłócił te relacje. Nie oznacza to, że BDI stracił swoją wartość informacyjną.
W dalszym ciągu jest jednym z najlepszych mierników sytuacji na rynku frachtowym suchych ładunków masowych – doskonale pokazuje zależności między
popytem a podażą, niemniej jednak postrzeganie go również jako wskaźnika
koniunktury gospodarczej w ostatnich kilku latach byłoby niewłaściwe. To, czy
w kolejnych latach BDI powróci do roli wskaźnika aktywności gospodarczej jest
uzależnione od tego, jak zmieni się układ sił na rynkach frachtowych.
Wzrost wartości BDI we wrześniu 2013 roku pozwala przypuszczać, że
pewne zmiany już zachodzą. Można spotkać opinie, że kolejne lata mogą przynieść dalszy umiarkowany wzrost BDI2. Przyczyny leżą po obu stronach mechanizmu rynkowego. Z jednej strony do eksploatacji wchodzi coraz mniej nowych
jednostek. Nowe zamówienia na masowce w stoczniach są coraz skromniejsze.
W 2010 roku zamówiono masowce o łącznej nośności 74,38 mln t, natomiast
w 2013 roku już tylko 12,5 mln dwt3. Armatorzy, chcąc minimalizować skutki
niskich frachtów, stosują w ostatnich kilku latach odpowiednie strategie eksploatacji statków. Jedną z nich jest slow steaming. Martin Stopford4 wylicza, że
w połowie 2013 roku nadwyżka podaży masowców pływających z prędkością
14,5 węzłów nad popytem na przewozy wynosiła 150 mln dwt. Nadwyżka ta
zmniejsza się, przy założeniu, że stosowana jest niższa prędkość eksploatacyjna
– 11 węzłów. Korzyści płynące z tej strategii to także mniejsze zużycie paliwa
oraz mniejsza emisja szkodliwych związków węgla, azotu i siarki do środowiska.
Np. R. Milne, S. Donnan, R. Wigglesworth, Maersk calls bottom of trade cycle, „Financial
Times”, 14.10.2013.
2

3

Dane z początku roku. „Shipping Statistics and Market Review”, ISL, Bremen 2013, no. 4.

M. Stopford, Airport cabs and the bulker surplus – getting it right, www.clarksons.net
(dostęp: 20.10.2013).
4
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Indeksy rynku przewozów kontenerowych
Rynek ładunków masowych nie jest jedynym wartym zbadania pod kątem
wartości informacyjnej cen za przewozy. Innym godnym analizy jest rynek
przewozów kontenerowych. Wśród najpopularniejszych indeksów tego rynku
można wymienić:
–– HARPEX,
–– New ConTex,
–– Shanghai Containerised Freight Index.
HARPEX jest obliczany od 2004 roku przez przedsiębiorstwo brokerskie
Harper Petersen & Co. na podstawie wyceny czarterów na czas dla siedmiu
klas kontenerowców. Różnią się one wielkością statku oraz zamontowanymi
urządzeniami przeładunkowymi. Uwzględniane są kontenerowce o pojemności
z przedziału 700–8500 TEU5. Ze względu na przedmiot przewozu indeks jest
związany z popytem pierwotnym zgłaszanym na zupełnie inne dobra niż to było
w przypadku BDI – zależy od popytu na ładunki drobnicowe, które dominują
w przewozach kontenerowych. Popyt wtórny na przewozy kontenerowe będzie
zatem związany z popytem pierwotnym konsumentów na dobra finalne oraz
przedsiębiorstw na półprodukty, a nie z popytem na surowce.
HARPEX w 2008 roku zachowywał się bardzo podobnie jak BDI.
Porównanie notowań obu indeksów zaprezentowano na rysunku 4. Po gwałtownym spadku wartości HARPEX widoczna była próba powrotu do wyższych
stawek w latach 2010–2011. Jednak w czwartym kwartale 2011 roku notowania
znowu spadły do około 400 punktów. Na tym poziomie wartości ustabilizowały
się. Obecnie, w stosunku do szczytu w 2008 roku, HARPEX znajduje się na
poziomie niższym o około 75%. Podobne porównanie przeprowadzone dla BDI
wskazuje, że średnie notowania w pierwszych czterech miesiącach 2013 roku
były aż o 93% niższe niż w czasie najwyższych wartości, które zanotowano
w maju 2008 roku.

5

http://www.harperpetersen.com (dostęp: 20.10.2013).
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roku
Źródło: „Shipping Statistics and Market Review”, ISL, Bremen, różne numery oraz
http://www.harperpetersen.com (dostęp: 1.10.2013).

Następny indeks rynku przewozów kontenerowych – New ConTex – jest
publikowany od 2007 roku przez Stowarzyszenie Brokerów Okrętowych
z Hamburga. Indeks obejmuje sześć typów kontenerowców pływających w czarterach na 12 bądź 24 miesiące. Wielkość uwzględnianych jednostek zawiera się
w przedziale 1100–4250 TEU. Podobnie jak w przypadku HARPEX, tak i tu
wycena indeksu jest podawana raz w tygodniu6.
Indeksy kontenerowe nie mają tak długiej historii publikacji jak BDI.
Mają też węższą i często ograniczoną geograficznie miejscem bądź zakresem
działania grupę panelistów, którzy uczestniczą w tworzeniu wyceny indeksu.
Przykładowo, New ConTex jest wyliczany na podstawie wyceny 15 brokerów,
w tym dziewięciu z Hamburga, pozostali mają siedziby w Kopenhadze, Londynie
i Paryżu. HARPEX i New ConTex są indeksami związanymi, poprzez panelistów, z rynkiem europejskim. Innym łączącym je podobieństwem jest też to, że
oba bazują na wycenie czarterów na czas. Oznacza to, że kluczowym kryterium
uwzględnianych umów jest czas pozostawania danego statku w dyspozycji czarterującego, a nie odbywane przez jednostkę podróże. Precyzyjnie wyznaczony
6

http://www.vhss.de/contex/new (dostęp: 20.10.2013).

Zastosowanie indeksów frachtowych...

193

jest natomiast w każdej umowie między innymi port odbioru i oddania statku
(lub zasięg portów).
Wartości New ConTex przedstawiono na rysunku 5. Zachowanie się indeksu bardzo przypomina wykres notowań HARPEX-u. Podobne jest zarówno
zachowanie się w 2008 roku, jak i charakterystyczny wzrost, a następnie spadek
notowań w latach 2010–2011 z wierzchołkiem o dwóch szczytach. Indeksy różnią się natomiast skalą wahań, jaka miała miejsce w badanych latach. Obecnie
wartości New ConTex stanowią około 40% wartości osiąganych w czasie szczytu
w 2007 roku. Zatem różnica między wysokim poziomem notowań w 2007 roku
a obecnym jest w przypadku New ConTex mniejsza niż dla HARPEX-u.
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Rys. 5. Wartości indeksu New ConTex od października 2007 roku do września 2013
roku
Źródło: http://www.vhss.de/contex/new (dostęp: 20.10.2013).

Idea obliczania kolejnego indeksu – Shanghai Containerised Freight Index
(SCFI) – diametralnie odbiega od stosowanych przy wcześniej opisywanych
indeksach. Metoda bazuje na wycenie umów przewozu kontenerów, a nie czarteru kontenerowców. Indeks jest ściśle związany z rynkiem azjatyckim poprzez
port wyjściowy uwzględnianych serwisów kontenerowych. SCFI jest obliczany
jako średnia ocen podawanych przez przedsiębiorstwa wyceniające relacje
z Szanghaju jako portu eksportowego. SCFI jest tworzony jako średnia ważona
stawek za przewiezienie kontenera w 15 różnych relacjach o zasięgu globalnym.

194

Natalia Wagner

Najwyższe wagi (po 20%) przypisywane są relacjom europejskim (porty zasięgu: Hamburg, Antwerpia, Felixstowe, Hawr) oraz portom zachodniego wybrzeża
USA, na drugim miejscu znajdują się porty basenu Morza Śródziemnego (10%).
Panelistami dostarczającymi informacje są zarówno armatorzy obsługujący linie
kontenerowe (jest ich 16), jak i spedytorzy (w liczbie 18). Paneliści stanowią
grupę największych przedsiębiorstw rozpoznawalnych na całym świecie, są to
np. CMA-CGT, COSCO, K-Line, MAERSK, NYK7.
Nie tylko sposób obliczania SCFI wiąże go z rynkiem azjatyckim, ale
również jego pierwotne przeznaczenie, które odnosi się do azjatyckiego rynku finansowego. Głównym celem powstania tego indeksu było stworzenie wskaźnika,
który posłużyłby jako instrument bazowy dla handlu kontraktami terminowymi
na Giełdzie Żeglugowej w Szanghaju (Shanghai Shipping Exchange). To główne
przeznaczenie SCFI upodabnia go do BDI, który również powstał jako instrument bazowy dla transakcji terminowych zawieranych na rynku BIFFEX8.
Dość krótka historia notowań SCIF (obecna postać indeksu jest notowana od
2009 roku) nie pozwala na analizę jego zachowania się w czasie kryzysu w 2008
roku. Wartości SCFI z ostatnich kilku lat wskazują, że charakteryzuje się on
większą intensywnością wahań, a tym samym większą wrażliwością na zmiany
tendencji rynkowych niż pozostałe indeksy z rynku kontenerowego. Notowania
SCFI są dość niestabilne. Przykładowo, w 2013 roku wahania wartości indeksu
średnio w ciągu miesiąca wynosiły 100 punktów.
Tendencje, którym podlega SCFI w ostatnich kilkunastu miesiącach, różnią
się od tych, które są obserwowane dla HARPEX-u i New ConTex. W kwietniu
2012 roku wartości SCFI sięgały 1500 punktów. Od tego czasu obserwowany
jest trend spadkowy. We wrześniu 2013 roku indeks wyniósł już tylko około
900 punktów i tylko w tym miesiącu spadł o 15%. Dla porównania, w tym
samym roku różnice notowań New ConTex pomiędzy kolejnymi miesiącami
były kilkupunktowe. Inny charakter zachowania się tego indeksu wynika z tego,
że na liniach oceanicznych eksploatowane są o wiele większe jednostki niż te,
które uwzględnia na przykład New ConTex. Ma to także związek z odmienną
specyfiką pracy linii żeglugowych w porównaniu z czarterami na czas. W przypadku SCFI notowania są uwarunkowane funkcjonowaniem konkretnych linii
7

http://en.sse.net.cn (dostęp: 10.10.2013).

Obecnie BDI rzadko odgrywa tę rolę, a kontrakty terminowe, związane z rynkiem suchych
ładunków masowych, zawierane są raczej na podstawie wyceny ściśle zdefiniowanych czarterów
na czas lub umów przewozowych dla pojedynczych relacji przewozowych.
8
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przewozowych obsługujących relacje, które są wybrane do koszyka tworzącego
indeks. W większym stopniu będą zależały od strategii armatorów, jeśli chodzi
o eksploatację statków i politykę cenową, a tylko pośrednio od globalnego układu
sił popytu i podaży na rynku kontenerowym.
Inaczej zachowują się pozostałe dwa z omawianych indeksów kontenerowych – HARPEX i New ConTex – łączy je podobne zachowanie się w latach 2012
i 2013. Widoczna jest raczej stabilizacja wartości indeksów na poziomie 25–40%
wartości z okresu boomu w 2008 roku niż wyraźny trend spadkowy, jak to ma
miejsce dla SCFI. Interesujące jest to, że gdyby rozbić HARPEX na poszczególne
kategorie kontenerowców, to okazałoby się, że czartery statków z dwóch grup
o najwyższej uwzględnianej pojemności zachowują się w ostatnim roku inaczej
niż pozostałe kategorie jednostek o mniejszej pojemności. Wyceny czarterów
dla kontenerowców o pojemności 6500 i 8500 TEU cechowały się w pierwszych
trzech kwartałach 2013 roku taką samą dynamiką jak SCFI. W drugim kwartale
2013 roku obserwowano zdecydowany spadek cen za czartery na czas oraz
przewóz kontenera w odniesieniu do kontenerowców o dużej pojemności.
Spadek popytu na przewozy kontenerowe w 2009 roku był bardzo duży
– wyniósł aż 11% (rysunek 3). W kolejnych latach popyt ten rósł, jednak nie
w stopniu, który równoważyłby rosnącą podaż zdolności przewozowej na tym
rynku frachtowym. Obserwowana w ostatnich latach nadpodaż kontenerowców
przyczynia się do niskiego poziomu cen na tym rynku. Działa tu taki sam mechanizm, jak na rynku przewozów masowych, choć skala nierównowagi jest
mniejsza. Łączna wielkość floty kontenerowców rośnie nieprzerwanie od wielu
lat, co zaprezentowano na rysunku 6. Porównując jej dynamikę z flotą masowców
w ostatnich trzech latach, widać jednakże, że wzrost ten był mniej intensywny niż
w przypadku masowców. Przykładowo, w 2011 roku łączna nośność masowców
zwiększyła się o 17%, a kontenerowców o 8%. W kolejnych latach wzrost łącznej
nośności kontenerowców też był umiarkowany – wynosił 6 i 5% odpowiednio na
początku 2012 i 2013 roku.
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Rys. 6. Łączna nośność floty kontenerowców w latach 2000–2013
Źródło: jak pod rysunkiem 1.

Podsumowanie
Wartości omawianych indeksów frachtowych mogą być dobrym miernikiem
aktywności gospodarczej na świecie. Aby rzeczywiście mogły być tak traktowane, musi być spełniony podstawowy warunek. Jest nim określona sytuacja na
rynku frachtowym. Konieczne jest, aby podaż zdolności przewozowej na danym
rynku częściowym w krótkim czasie utrzymywała się na w miarę stabilnym
poziomie. Wtedy o wysokości stawek będzie decydowała wielkość popytu na
przewozy. Wahania popytu będą się przekładały na zmiany stawek i indeksów
frachtowych. Dzięki temu ich wartości będą odzwierciedlały tendencje panujące
w handlu morskim, czyli pośrednio będą zależne od przyszłej wielkości produkcji przemysłowej na świecie.
Zgodnie z tą zasadą, indeksy omawiane w niniejszym artykule sprawdziły
się w 2008 roku. Ich notowania idealnie odpowiadały tendencjom spadkowym
obserwowanym wśród innych wskaźników koniunktury gospodarczej, to jest
notowań akcji bądź stopy bezrobocia. W latach 2010–2013 indeksy frachtowe
(zwłaszcza BDI) pozostały na niskim poziomie. Mogłoby się wydawać, że główną
siłą, która odpowiadała za ich wartości, była recesja gospodarcza w wielu krajach
rozwiniętych bądź spadek poziomu wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się. Tymczasem decydujący był gwałtowny wzrost łącznej nośności floty
na rynkach frachtowych. To nadpodaż jednostek ma obecnie dominujący wpływ
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na wysokość indeksów. Dalsze zachowanie się indeksów frachtowych będzie
przede wszystkim zależało od tego, jak długo utrzyma się nadwyżka zdolności
przewozowej.
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Application of freight indices as indicators
of economic activity
Summary
The article analyzes the behavior of selected freight indices for the years
2008–2013. For research index of the dry freight market (BDI) was chosen and three
indices of the container transport market (HARPEX, New ConTex, SCFI). The article
discusses a mechanism which causes, that in conditions of stable tonnage supply, freight
indices could constitute good measures of the economic activity in the world. Analyzed
shipping markets in recent years are characterized by fleet overcapacity. Only the change
in market forces in future can bring back freight indices their role of economic activity
indicators.
Keywords: freight indices, shipping markets, business cycle
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KOOPERATION STATT WETTBEWERB –
EIN DISKUSSIONSBEITRAG ZU EINEM ALTEN STREIT
NICHT NUR IN DER VERKEHRSTHEORIE UND -POLITIK
Seit Adam Smith wird das Hauptziel eines marktwirtschaftlichen
Wirtschaftssystems in der Verwirklichung von Marktgleichgewichten gesehen.
Marktgleichgewichte pendeln sich auf den Märkten ein. Da nicht alle Ökonomen
an die Funktionsfähigkeit dieses Mechanismus glauben, fordern sie Interventionen
(Regulierungen). Die Diskussion gipfelt in der Frage, Wettbewerb oder Kooperation.
In der bundesdeutschen Verkehrspolitik zeigte sich die Einstellung zur Kooperation sehr
deutlich im Leber-Plan. Das Verhältnis der Verkehrsträger sollte durch Kooperation statt
durch Wettbewerb geprägt sein.
Mit Hilfe des Spinngewebe-Theorems lässt sich ein Anpassungsprozess an ein
Marktgleichgewicht darstellen. Es werden aber nur Gleichgewichte erreicht, wenn die
absolute Steigung der Angebotskurve größer ist als die der Nachfragekurve.
Im Artikel wird ein alternatives Instrument vorgestellt, dass immer
zu Marktgleichgewichten führt. Die Lösung ist einfach und praxisrelevant. Sie erfordert
allerdings Kooperation.
Schlüsselworte: Marktgleichgewicht, Wettbewerb, Kooperation, Interventionen,
Regulierungen, Spinngewebe-Theorem

Einleitung
In der Würdigung des Werkes von Adam Smith1 schreibt Recktenwald,
„Die Theorie des Gleichgewichtspreises ist bis heute das Kernstück der Lehre
* Hermann Witte, Dr. habil., Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Logistik
und Umweltökonomie, Hochschule Osnabrück, Campus Lingen, Institut für Management
und Technik, Lingen, Deutschland, e-mail: h.witte@hs-osnabrueck.de.
1

Vgl. A. Smith, Der Wohlstand der Nationen, 12. Aufl., München 2009 (17761).
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von der Marktwirtschaft geblieben, …“.2 Der Gleichgewichtspreis3 und damit
das Marktgleichgewicht4 soll sich durch Wettbewerb (Konkurrenz)5 einpendeln.
Die Idee, dass sich ein Marktgleichgewicht (z.B. auf Börsen und Auktionen),
wie von einer „unsichtbaren Hand“,6 einem unsichtbaren Auktionator (auch als
Ausgleichsfunktion des Preises, Preismechanismus, tâtonnement oder invisible
hand bezeichnet) gesteuert, einpendelt, hat nicht alle Ökonomen überzeugt.
Viele Ökonomen halten mehr oder weniger stringente Eingriffe des Staates für
notwendig, um ein Marktgleichgewicht herzustellen. Man spricht von staatlicher
Regulierung und Interventionismus.7 Entsprechend wurden unterschiedliche
Spielarten des Wettbewerbs formuliert.
Eine intensive Diskussion des Wettbewerbs und seiner Fähigkeiten,
Marktgleichgewichte herzustellen, erfolgte auch in der Verkehrstheorie
und -politik. Im Extremfall wird Kooperation statt Wettbewerb gefordert.8
In der Bundesrepublik Deutschland wurde diese Position unter dem
Verkehrsminister Leber (1966–1972) zu einem Element der bundesdeutschen
Verkehrspolitik.9 Die Kooperation bildete ein entscheidendes Element des
H.C. Recktenwald, Würdigung des Werkes, in: A. Smith, Der Wohlstand der Nationen...,
S. XV–LXXIX, hier S. LVI.
2

3

Vgl. A. Smith, Der Wohlstand der Nationen..., S. 48–56.

4

Vgl. Ibidem, S. 415, 509.

5

Vgl. Ibidem, S. 50, 415, 507.

Vgl. Ibidem, S. 50. In der deutschen Übersetzung heißt es „...paßt sich ganz von selbst… an.“
Der Begriff „unsichtbare Hand“ wird auf S. 371 benutzt. Vgl. zur Darstellung von A. Smith und
dem Begriff „invisible hand“ auch E. Rothschild, Adam Smith and the Invisible Hand, “American
Economic Review” 1994, Vol. 84, Papers and Proceedings, S. 319–322; P.A. Samuelson,
W.D. Nordhaus, Economics, 19th ed., Boston u.a. 2010, S.28 ff.; N.G. Mankiw, Principles of ecomonics, 6th ed., Mason, OH 2012, S. 12 f.
6

7
Vgl. zur kritischen Einstellung zum Interventionismus u.a. L.V. Mises, Kritik des
Interventionismus, Darmstadt 1976 (Stuttgart 19291).

Vgl. zum Verhältnis von Kooperation und Wettbewerb u.a. K.J. Ims, O.D. Jakobsen,
Cooperation and competition in the context of organic and mechanic worldviews – A theoretical and case based discussion, “Journal of Business Ethics” 2006, Vol. 66, S. 19–32; vgl. auch
R. Axelrod, The evolution of cooperation, New York 2009 (revised ed.) (19841) (deutsch: Die
Evolution der Kooperation, 7. Aufl., München 2009).
8

9
Vgl. Der Bundesminister für Verkehr: Verkehrsbericht 1970, o.O. (Bonn) 1970, S. 9, 27;
die Kooperation der Verkehrsträger sollte durch den Ausbau des kombinierten Verkehrs erreicht
werden. Vgl. zur Kooperation im Verkehrswesen auch H. Schmidt, Kooperation im Verkehr.
Strukturpolitische Aufgaben und Perspektiven, Bad Godesberg 1969.
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Leber-Plans, der eigentlich Programm zur Gesundung des Deutschen
Verkehrswesens oder Verkehrspolitisches Programm für die Jahre 1968 bis 1972
heißt.10
Es wurden aber nicht nur Spielarten des Wettbewerbs, sondern auch Modelle
zur Herstellung von Marktgleichgewichten entwickelt. Die Modelle sollen den
Prozess der Herausbildung von Marktgleichgewichten und Bedingungen unter
denen Marktgleichgewichte zustande kommen aufzeigen. Das wohl bekannteste
Modell wird als Spinngewebe-/Cobweb-Theorem11 bezeichnet. Das Modell hat
u.a. zur Darstellung des Schweine-12, des Hopfen-13 und des Schiffsbauzyklus14
geführt.
Das Cobweb-Theorem – ein Ansatz zur Herstellung von Marktgleichgewichten
Das Cobweb-Theorem lässt sich sehr einfach anhand einer Grafik
(vgl. Abb. 1) erklären. In einem Koordinatensystem mit den beiden Achsen x
(für die Nachfrage- bzw. Angebotsmenge eines beliebigen Gutes, hier einer
Verkehrsleistung) und der Achse p (für den Preis des beliebigen Gutes, hier
einer Verkehrsleistung) werden die Nachfragekurve (N) und die Angebotskurve
(A) für ein beliebiges Gut (hier einer Verkehrsleistung) eingetragen. Die
Nachfragekurve hat eine negative Steigung. Der Preis (p) fällt mit steigender
Nachfragemenge (x) und umgekehrt. Die Angebotskurve weist eine positive
Steigung auf. Mit steigendem Preis (p) steigt die Angebotsmenge (x) und
Vgl. G. Leber, Programm zur Gesundung des deutschen Verkehrswesens, „Bulletin des
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung“ 1967, Nr. 103, S. 881 ff. Leber betont zwar,
dass er für freien Wettbewerb der Verkehrsträger (S. 883) ohne staatliche Eingriffe (S. 884) ist.
Er kommt jedoch zum Schluss, dass „Es… im Prinzip nötig (ist), vorübergehend einzugreifen.“
(S. 884). Die Kooperation umschreibt er mit den Worten „...ein Verkehrsträger (muß) mit den
anderen korrespondieren und zusammengreifen.“ (S. 886).
10

Vgl. u.a. M. Ezekiel, The cobweb theorem, “The Quarterly Journal of Economics” 1937/1938,
Vol. 52, S. 255–280.
11

12
Vgl. A. Hanau, Die Prognose der Schweinepreise, in: Vierteljahreshefte zur
Konjunkturforschung, Sonderheft 7, 2. Aufl., Berlin 1928.

Vgl. H.-J. Jarchow, Der Hopfenzyklus in der Bundesrepublik (1950–1970) und das
Spinngewebe-Theorem, in: Arbeitsbuch angewandte Mikroökonomie, Hrsg. H. Hesse, Tübingen
1980, S. 81–89.
13

Vgl. J. Tinbergen, Ein Schiffsbauzyklus?, „Weltwirtschaftliches Archiv“ 1931, 34. Bd.,
S. 152–164.
14
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umgekehrt. Im Schnittpunkt der Nachfrage- und der Angebotskurve besteht
ein Marktgleichgewicht. Nachfrage- und Angebotsmenge sind gleich groß. Das
gesamte Angebot, die Gleichgewichtsmenge (x*), wird abgesetzt. Es bestehen
weder ein Über- noch ein Unterschuss. Die zum Gleichgewichtspreis (p*)
bestehenden Nachfragewünsche werden alle erfüllt. Auch diesbezüglich gibt es
weder einen Über- noch einen Unterschuss.
Da die Nachfrager und die Anbieter den Gleichgewichtspunkt, also den
Gleichgewichtspreis (p*) und die Gleichgewichtsmenge (x*) vorab nicht kennen,
wird der Gleichgewichtspunkt in einem über mehrere Wirtschaftsperioden
verlaufenden Anpassungsprozess erreicht. Der Prozess startet bei einer
zufällig gewählten Kombination von Preis und Menge auf der Angebotskurve.
Da die Nachfrage zu diesem Preis deutlich geringer ist, wird nicht die
gesamte Angebotsmenge abgesetzt. Der Anbieter plant daher für die nächste
Wirtschaftsperiode eine wesentlich geringere Angebotsmenge zu einem
deutlich niedrigeren Preis. Zu diesem Preis besteht aber eine größere Nachfrage.
Daher wird in der folgenden Wirtschaftsperiode eine größere Menge zu einem
höheren Preis angeboten. Menge und Preis liegen aber niedriger als in der
ersten Wirtschaftsperiode. In einem Anpassungsprozess von periodenweisem
Wechsel von Reduzierung und Erhöhung der Menge und des Preises, wobei die
Mengenveränderungen und die Preisveränderungen sowohl bei Reduzierung als
auch bei Erhöhung immer kleiner werden, wird schließlich nach einer Anzahl
von Wirtschaftsperioden der Gleichgewichtspunkt erreicht.
Aus Abb. 1 erkennt man bzw. kann man durch Veränderungen der Steigungen
der Nachfrage- und Angebotskurve ermitteln, dass der Gleichgewichtspunkt unter
einer Bedingung erreicht wird: Die absolute Steigung der Angebotskurve muss
größer sein als die der Nachfragekurve. Die Preiselastizität (Preisempfindlichkeit)
des Angebots muss kleiner sein als die der Nachfrage. Bei gleicher absoluter
Steigung der beiden Kurven (gleicher Preiselastizität von Angebot und
Nachfrage) wird kein Gleichgewichtspunkt erreicht. Die Anpassungen führen
zu keiner Annäherung an den Gleichgewichtspunkt. Es erfolgt eine ständige
Rotation im gleichen Abstand um den Gleichgewichtspunkt. Ist die absolute
Steigerung der Angebotskurve kleiner als die der Nachfragekurve (die
Preiselastizität des Angebots ist größer als die der Nachfrage) erfolgt durch die
Anpassungsmaßnahmen eine Entfernung vom Gleichgewichtspunkt. Das System
explodiert. Es wird kein Gleichgewichtspunkt erreicht.
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Abb. 1: Der Anpassungsprozess zu einem Marktgleichgewicht gemäß dem CobwebTheorem
Quelle: eigene Darstellung.

Im Folgenden wird zu prüfen sein, welche Konsequenzen sich für die
praktische Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und speziell für die Verkehrspolitik
aus den aus dem Cobweb-Theorem ableitbaren Bedingungen für die Herstellung
eines Marktgleichgewichts ergeben.
Aus dem Cobweb-Theorem ableitbare Kritik am Vertrauen in die
„unsichtbare Hand“
Die Darstellung des Cobweb-Theorems hat nicht nur die Bedingungen für
ein Marktgleichgewicht (absolute Steigung der Angebotskurve größer als die
der Nachfragekurve bzw. Preis-elastizität (Preisempfindlichkeit) des Angebots
kleiner als die der Nachfrage) aufgezeigt, sondern auch drei unterschiedliche
in der Praxis mögliche Situationen. Nur in einer von den drei Situationen
kann es Marktgleichgewichte geben. In den beiden anderen Situationen (1.)
gleiche absolute Steigung von Angebots- und Nachfragekurve bzw. gleiche
Preiselastizität (Preisempfindlichkeit) von Angebot und Nachfrage sowie
(2.) absolute Steigung der Angebotskurve kleiner als die der Nachfragekurve
bzw. Preiselastizität (Preisempfindlichkeit) des Angebots größer als die der
Nachfrage) sind Marktgleichgewichte nicht herstellbar. Ein Schwachpunkt des
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Cobweb-Theorems ist zudem, dass Marktgleichgewichte erst nach mehreren
Perioden erreicht werden. In der Zwischenzeit bestehen Ungleichgewichte, die
die Marktteilnehmer auch zu Reaktionen veranlassen können, die Erreichung
eines Marktgleichgewichtes zumindest zu verzögern.
Leider liegen keine empirischen Aussagen über die Häufigkeit des
Vorkommens der drei Situationen in der Praxis vor. Es müsste eine viel zu große
Anzahl von an den Märkten angebotenen Gütern überprüft werden. Eine Aussage,
wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, in der Praxis Marktgleichgewichte mit
Hilfe des Vertrauens auf die „unsichtbare Hand“ herzustellen, kann daher nicht
gemacht werden. Da Marktungleichgewichte mit theorie- bzw. systembedingten
Krisen gleichzusetzen sind, sind aus der Häufigkeit der auftretenden Krisen
Marktungleichgewichte zu folgern. Krisen in vielen Bereichen der Wirtschaft
und der Wirtschaft insgesamt sind nachweislich nicht gerade selten. Es ist folglich
ein gesundes Misstrauen hinsichtlich der Herstellung von Marktgleichgewichten
mit Hilfe der „unsichtbaren Hand“ angebracht. Zumindest ist eine partielle
Funktionsunfähigkeit des Instruments Cobweb-Theorem und damit der
„unsichtbaren Hand“ zu befürchten.
Neben der Funktionsfähigkeit ist noch die Praktikabilität, der aus dem
Cobweb-Theorem abgeleiteten Bedingungen für Marktgleichgewichte, zu
überprüfen. Dazu ist zu hinterfragen, ob Marktteilnehmer Kenntnis über
den Verlauf der Angebots- und Nachfragekurven, ihre Steigerungen und die
damit verbundenen Preiselastizitäten (Preisempfindlichkeiten) haben. Da
Angebots- und Nachfragekurven in der Praxis aus einsichtigen Gründen von
den Marktteilnehmern nicht ausgetestet werden, sind in der Regel nur ein Punkt
oder wenige Punkte der Kurven bekannt. Lediglich Großunternehmen mit gut
strukturierten Marktforschungsambitionen versuchen die Kurven theoretisch und
empirisch zu bestimmen. Im Allgemeinen kann dem Instrumentarium Angebots-,
Nachfragekurve und Preiselastizität große Bedeutung für die Theorie bzw. Lehre
zugeschrieben werden. Für die Praxis gilt das nur in Ausnahmenfällen. Es ist
folglich lediglich von einer partiellen Praktikabilität, der aus dem CobwebTheorem abgeleiteten Gleichgewichtsbedingungen, auszugehen.
Die partielle Funktionsunfähigkeit und die nur partielle Praktikabilität des
Instrumentariums zur Herstellung von Marktgleichgewichten sind Anlass für
ein eingeschränktes Vertrauen in die „unsichtbare Hand“ und die Suche nach
einer Alternative.
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Eine einfache Alternative zur Herstellung von Marktgleichgewichten
Eine Alternative zum Cobweb-Theorem und zum Herstellen von
Marktgleichgewichten soll im Folgenden aufgezeigt werden. Dabei wird von
einer ganz einfachen und überschaubaren Situation ausgegangen.
Es wird eine kleine, einfach strukturierte Volkswirtschaft unterstellt. In
der Volkswirtschaft gibt es nur zwei Bürger und ein Unternehmen. Die beiden
Bürger arbeiten in dem Unternehmen, das ein lebensnotwendiges Gut herstellt.
Der erste Mitarbeiter ist der Arbeiter und der zweite der Kapitaleigentümer. Von
dem Gut benötigt jeder Bürger eine Mengeneinheit, um zu leben. In der ersten
Modellvariante wird das hergestellte Gut nicht transportiert (Basismodell).
Für die kleine Volkswirtschaft ist jetzt festzulegen, wie viele Mengeneinheiten
von dem einen Gut herzustellen sind. Ferner sind der Preis des Gutes und die
Löhne der Mitarbeiter zu bestimmen. Die Werte sind so festzulegen, dass
mengen- und wertmäßig ein Marktgleichgewicht besteht. Zur Auffindung der
Lösung wird ein Tableau benutzt, wie es in den folgenden Tabellen dargestellt
ist.15
In Tabelle 1 sind verschiedene Lösungen zur Herstellung eines
Marktgleichgewichts für die kleine Volkswirtschaft eingetragen. Es würde auch
ein Gleichgewicht geben, wenn die beiden zu produzierenden Mengeneinheiten
des einen Gutes zum Preis von null verkauft werden. Dann muss der Lohn
ebenfalls null betragen.
Tabelle 1
Mengen, Preise und Löhne für verschiedene Gleichgewichtslösungen (Basismodell)
Anzahl
Bürger
2
2
2
2

Mengeneinheiten

Preis/ME

Lohn/Bürger

2
2
2
2

1
2
3
…

1
2
3
…

mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Quelle: eigene Darstellung.
Die Praktikabilität der Alternative wurde im Wintersemester 2012/13 mit Studierenden des
ersten Semesters am Campus Lingen getestet. Die Studierenden fanden unter Kenntnis der genannten Rahmenbedingungen die Gleichgewichtslösung anhand einer nicht ausgefüllten Tabelle
in sehr kurzer Zeit heraus. Der Lösungsansatz sollte als „Lingener Gleichgewichtsmodell“ bezeichnet werden.
15
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Aus Tabelle 1 erkennt man, dass ein mengenmäßiges Gleichgewicht erreicht
wird, wenn zwei Mengeneinheiten des einen Gutes produziert werden. Es gibt
nur diese eine Lösung. Für das wertmäßige Gleichgewicht, das gleichzeitig zu
erreichen ist, gibt es hingegen theoretisch unendlich viele Lösungen. In Tabelle
1 sind nur drei Lösungen eingetragen. Der Preis kann auch höhere Werte
annehmen. Theoretisch ist unendlich der höchste Wert. Der Preis kann zudem
auch feiner abgestuft werden. Es muss für die Herstellung eines wertmäßigen
Gleichgewichts nur die Bedingung Preis gleich Lohn (p = l) eingehalten werden.
In Tabelle 2 sind die Kontrollwerte für die alternativen Gleichgewichtslösungen
eingetragen. Es wird nicht mit dem einzelnen Preis bzw. Lohn, sondern mit dem
Erlös und den Kosten gerechnet. Der Erlös (E) ergibt sich aus der Multiplikation
des Preises (p) mit der verkauften Mengeneinheit (x) (E = p • x). Die Kosten (K)
werden durch Multiplikation des Lohns (l) pro Bürger bzw. Mitarbeiter mit der
Anzahl der Bürger bzw. Mitarbeiter (B) (K = l • B) bestimmt.
Aus Tabelle 2 erkennt man, dass für ein wertmäßiges Gleichgewicht die
Erlöse eines Unternehmens gleich den Kosten sein müssen. Diese Lösung ist in der
Ökonomie nicht unbekannt. Es ist die traditionelle „break-even-point“-Lösung.
Die „break-even-point“-Lösung ist also eine wertmäßige Gleichgewichtslösung.
Es soll darauf hingewiesen werden, dass auch Keynes diese Lösung
kannte und in seinem Werk kurz darauf eingeht.16 Allerdings zieht er nicht
die Schlussfolgerung, dass es sich um eine wertmäßige Gleichgewichtslösung
handelt, die im Rahmen einer Gleichgewichtstheorie bzw. -lehre ausgebaut
werden kann.
Tabelle 2
Mengen, Erlöse und Kosten für verschiedene Gleichgewichtslösungen (Basismodell)
Anzahl Bürger

Mengeneinheiten

Erlös

Kosten

2
2
2
2

2
2
2
2

2
4
6
…

2
4
6
…

mengenmäßiges
Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja

wertmäßiges
Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja

Quelle: eigene Darstellung.

Vgl. J.M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, 11.
Aufl., Berlin 2009, S. 59.
16
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Das Basismodell kann auf mehr als zwei Bürger bzw. Mitarbeiter erweitert
werden. Alle durch zwei teilbaren Werte ergeben einfache Lösungen. Im Anhang
in den Tabellen 5 und 6 ist die Zahl der Bürger entsprechend erhöht worden.
Es können weiterhin unter Beachtung der aufgezeigten Bedingungen mengenund wertmäßige Gleichgewichte erreicht werden. In den Tabellen 5 und 6
wurde nur die Zahl der Bürger erhöht und als Preis bzw. Lohn der Wert eins
herangezogen. Es lassen sich entsprechende Tabellen für höhere Werte von Preis
und Lohn aufstellen. Es kann auch die Zahl der Unternehmen erhöht werden.
Zum Beispiel kann für die Produktion von je zwei Mengeneinheiten des einen
Gutes ein eigenes Unternehmen gegründet werden. Es kann ferner unterstellt
werden, dass mehrere Unternehmen mehrere Güter herstellen. Solange für alle
Unternehmen bzw. Güter ausreichende Produktionsmengen für die Versorgung
aller Nachfrager sowie gleiche Preise und Kosten unterstellt werden, können
mengen- und wertmäßige Marktgleichgewichte aufgezeigt werden. Die Anzahl
der aufstellbaren Tabellen wird damit zu groß, um sie in einem Kurzbeitrag
darzustellen. Die Darstellung aller möglichen Tabellen dürfte auch nicht
unbedingt notwendig sein, da die „break-even-point“-Lösung ein allgemein
in der Ökonomie anerkanntes und nicht in Frage gestelltes Instrumentarium
ist. Das Lösungsprinzip, Erlöse gleich Kosten, sichert logischerweise auch bei
Erhöhung der Preise bzw. Löhne sowie der Anzahl der Bürger bzw. Mitarbeiter,
Unternehmen und Güter immer ein wertmäßiges Gleichgewicht. Der Nachweis
in einer unendlich großen Zahl von Tabellen oder einem Simulationsansatz
erübrigt sich.
Nach der Ableitung der Bedingungen für ein mengen- und wertmäßiges
Marktgleichgewicht anhand des Basismodells kann das Basismodell variiert
werden. Es wird nunmehr unterstellt, dass das eine in der kleinen Volkswirtschaft
hergestellte Gut vom Anbieter zum Nachfrager transportiert werden muss.
Es ist also von einem zweiten Unternehmen ein zweites Gut, eine Dienst- bzw.
Verkehrsleistung, zu erstellen. Zudem ist für die Erstellung der Verkehrsleistung
Verkehrsinfrastruktur notwendig, die als drittes Gut anzusehen ist und von
einem dritten Unternehmen (z.B. dem Staat) bereitgestellt werden muss. Es wird
ferner angenommen, dass in der kleinen Volkswirtschaft sechs Bürger leben.
Es arbeiten je zwei Bürger in einem der drei Unternehmen. Die Modellerweiterung
wird als Modell 1 bezeichnet. Nun ist zu prüfen, ob auf der Basis der abgeleiteten
Gleichgewichtsbedingungen auch für Modell 1 ein mengen- und wertmäßiges
Gleichgewicht hergestellt werden kann.
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Eine mögliche Gleichgewichtslösung für das Modell 1 ist in den Tabellen 3
und 4 dargestellt. Unternehmen 1 stellt von dem einen lebensnotwendigen Gut
sechs Mengeneinheiten her. Damit sind alle Bürger bzw. Mitarbeiter versorgt. Es
besteht für Unternehmen 1 ein mengenmäßiges Gleichgewicht. Unternehmen 1
verkauft das Gut 1 zum Preis von einer Geldeinheit (GE) pro Mengeneinheit
(ME). Das Unternehmen 1 zahlt seinen beiden Mitarbeitern einen Lohn von 3
Geldeinheiten pro Bürger. Das Unternehmen 1 hat somit einen Erlös von 6
Geldeinheiten (6 mal 1 GE = 6 GE). Die Kosten betragen für das Unternehmen
1 auch 6 Geldeinheiten (2 mal 3 GE = 6 GE).
Tabelle 3
Mengen, Preise und Löhne für eine Gleichgewichtslösung (Modell 1)
Anzahl
Bürger
2
2
2
S6

Mengeneinheiten
U1
U2
U3

6
6
6

Quelle: eigene Darstellung.

Preis/ME
1
1
1

Lohn/Bürger mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
3
Ja
Ja
3
Ja
Ja
3
Ja
Ja

U1 – U3 = Unternehmen 1 – 3.

Unternehmen 1 operiert folglich im „break-even-point“. Der Erlös ist gleich
den Kosten (vgl. Tabelle 4). Das Unternehmen befindet sich im Gleichgewicht.
Es besteht ein mengen- und ein wertmäßiges Gleichgewicht.
Die Mitarbeiter von Unternehmen 1 verdienen je 3 Geldeinheiten. Davon
kaufen sie je eine Mengeneinheit von Gut 1. Da das Gut vom Anbieter zum
Nachfrager zu transportieren ist, muss jeder Mitarbeiter von Unternehmen 1 noch
den Transport bezahlen. Der Transport kostet 1 Geldeinheit pro Mengeneinheit.
Zudem ist noch der Anteil an der Verkehrsinfrastruktur zu bezahlen. Die Kosten
betragen 1 Geldeinheit pro Mengeneinheit. Damit hat jeder Mitarbeiter von
Unternehmen 1 seinen gesamten Lohn von 3 Geldeinheiten ausgegeben (1 GE
für 1 ME von Gut 1 und 1 GE für die Verkehrsleistung sowie 1 GE für den Anteil
an der Verkehrsinfrastruktur (1 GE + 1 GE + 1 GE = 3 GE). Jeder Mitarbeiter
von Unternehmen 1 befindet sich genau wie das Unternehmen selbst in einem
mengen- und wertmäßigen Gleichgewicht.
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Tabelle 4

Mengen, Erlöse und Kosten für eine Gleichgewichtslösung (Modell 1)
Anzahl
Bürger
2
2
2
S6

Mengeneinheiten
U1
U2
U3

6
6
6

Quelle: eigene Darstellung.

Erlös

Kosten

6
6
6

6
6
6

mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

U1 – U3 = Unternehmen 1 – 3.

Die für Unternehmen 1 und seine beiden Mitarbeiter getroffenen Aussagen
gelten analog für die Unternehmen 2 und 3 sowie deren Mitarbeiter. Es befinden sich
folglich alle Unternehmen und alle Mitarbeiter im Gleichgewicht. Damit sind der
Güter-, der Arbeits-, der Verkehrsleistungs- und der Verkehrsinfrastrukturmarkt
im mengen- und wertmäßigen Gleichgewicht. Da alle Marktteilnehmer und alle
Teilmärkte im Gleichgewicht sind, befindet sich auch der Gesamtmarkt bzw. die
Volkswirtschaft im Gleichgewicht. Es gibt keine Krisen.
Genau wie das Basismodell kann auch das Modell 1 auf mehr als zwei
Bürger bzw. Mitarbeiter pro Unternehmen erweitert werden. Alle durch zwei
teilbaren Werte ergeben einfache Lösungen. Im Anhang ist in den Tabellen 7 und
8 die Zahl der Bürger entsprechend erhöht worden. Es können weiterhin anhand
der aufgezeigten Bedingungen mengen- und wertmäßige Gleichgewichte erreicht
werden. In den Tabellen 7 und 8 wurde nur die Zahl der Bürger erhöht und
als Preis bzw. Lohn der Wert eins herangezogen. Es lassen sich entsprechende
Tabellen für höhere Werte von Preis und Lohn aufstellen. Es kann auch die Zahl
der Unternehmen erhöht werden.
Konsequenzen des einfachen Ansatzes zur Herstellung von Marktgleich-gewichten
Das Basismodell und das Modell 1 zeigen, dass es eine einfache und
wirksame Alternative zum Cobweb-Theorem gibt, um Marktgleichgewichte
herzustellen. Die Marktteilnehmer sind gefordert, Marktgleichgewichte zu
erzeugen. Dazu benötigen sie keine Kenntnis der Steigerungen von Angebotsund Nachfragekurve und auch nicht der Preiselastizitäten. Um anhand einer
einfachen Tabelle Marktgleichgewichte herzustellen, müssen die Anzahl der zu
versorgenden Bürger bzw. Mitarbeiter pro Unternehmen, die Anzahl der Güter
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und die herzustellenden Mengeneinheiten bekannt sein. Die Preise und die Löhne
sind dann unter Beachtung einer Gleichgewichtsbedingung zu bestimmen.
Die Gleichgewichtslösung ist ein bestimmtes einzuhaltendes Verhältnis
zwischen Anzahl der Bürger bzw. Mitarbeiter pro Unternehmen, Anzahl
der Mengeneinheiten der Güter, Preis und Lohn. Bei Einhaltung dieses
Verhältnisses können die Preise und Löhne jeweils um einen bestimmten
Faktor, der als Preisniveau zu interpretieren ist, erhöht werden. Es gibt somit
viele Gleichgewichtslösungen. Die Gleichgewichtslösung ist nicht an einen
bestimmten Preis oder Lohn gebunden. Das Verhältnis zwischen den Größen ist
die wichtige Stellgröße.
Das zu findende Verhältnis für die Größen ist allerdings nicht für alle Fälle
gleich. Je nach Anzahl der in einer Volkswirtschaft hergestellten Güter sind
andere Verhältnisse zwischen den Größen zu finden, um Marktgleichgewichte
zu sichern.
Bereits die Darstellung des Cobweb-Theorems hat eine intensive Skepsis
gegen die Funktionsfähigkeit und das Vertrauen in die “unischtbare Hand” zur
Herstellung von Marktgleichgewichten aufkommen lassen. Die Erkenntnis aus der
einfachen Alternative, dass Marktgleichgewichte auf einem bestimmten Verhältnis
von ausgewählten Stellgrößen basieren, verdeutlicht wie unwahrscheinlich es ist,
ein Marktgleichgewicht per Zufall bzw. per “unsichterbare Hand” zu erreichen.
Es zeigt sich, dass Kooperation der Marktteilnehmer gefordert ist. Wettbewerb
und Gewinnmaximierung können die Auffindung von Marktgleichgewichten nur
be- bzw. verhindern. Dies ist eine Erkenntnis, die nicht unbedingt deckungsgleich
ist mit der Erkenntnis von Robinson, dass Wettbewerb unmöglich ist. 17 Es ist
allerdings eine Erkenntnis, die die Zielrichtung der Aussage von Robinson
verständlich macht.
Marktgleichgewichte müssen berechnet und in einem “bottom-up-approach”
von den Marktteilnehmern durch Kooperation hergestellt werden. Ein Eingriff
(eine Intervention) des Staates in Form eines “top-down-approach” kann nicht
erfolgreich sein. Der Staat hat lediglich – wie es die klassische Ökonomie schon
lange fordert – die Rahmenbedingungen zu set-zen.18 Allerdings müssen es
Rahmenbedingungen für die Kooperation und nicht für den Wettbewerb sein.
17
Vgl. J. Robinson, The impossibility of competition, in: Monopoly and competition and their
regulation, ed. E.H. Chamberlin, London 1954, S. 245–254.
18

Vgl. A. Smith, Der Wohlstand der Nationen..., S. 587–695.
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Welche Rahmenbedingungen der Staat zu setzen hat bzw. welche Aufgaben der
Staat wahrnehmen soll, ist in der ökonomischen Literatur nicht eindeutig geklärt.
Die Autoren sind unterschiedlicher Meinung. Adam Smith hat die Aufgaben
des Staates in der folgenden Reihenfolge gesehen: (1) Landesverteidigung,19
(2) Justizwesen,20 (3) Errichtung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (a)
zur Erleichterung von Handel und Verkehr21 sowie (b) für die Bildung22 und (4)
Repräsentation des Staates durch das Staatsoberhaupt.23
Eine weitere Rahmenbedingung ist, dass für die Herstellung von
Gleichgewichten auf dem Verkehrsmarkt, den beiden Teilmärkten für die
Verkehrsleistung und die Verkehrsinfrastruktur, Gleichgewichte auf den Märkten
für die zu transportierenden Güter hergestellt wurden. Diese Bedingung ergibt
sich aus dem Tatbestand, dass Verkehr abgeleitete Nachfrage ist. Die Nachfrage
nach Verkehrsleistungen und die Nutzung von Verkehrsinfrastruktur erfolgt,
wenn andere Güter, z.B. vom Anbieter zum Nachfrager, zu transportieren sind.
Schlussbemerkungen
Es wurde ein alternativer Ansatz zur Auffindung von Marktgleichgewichten
aufgezeigt. Dieser Ansatz ist einfach und daher praktikabel. Es ist ein Ansatz
der auf kooperative Aktivitäten der Marktteilnehmer baut. Die Preisbildung
und die Lohnfindung werden in die Hände der Marktteilnehmer gelegt. Der
Staat hat lediglich die Rahmenbedingungen zu setzen. Der Staat muss den
Marktteilnehmern diese neue Aufgabe verständlich machen und den Weg, wie
Gleichgewichte durch die Marktteilnehmer herzustellen sind, erklären. Dazu
gehört auch die Vermittlung der Gleichgewichtsbedingungen für die verschiedenen
Anwendungsfälle, die in der Praxis auftreten können. Das Instrumentarium
zur gezielten Herstellung von Marktgleichgewichten besteht lediglich aus einer
Tabelle, für die einerseits die entsprechenden Werte zu ermitteln und andererseits
durch Kooperation zu finden sind. Zu ermitteln sind die Anzahl der Bürger bzw.
Mitarbeiter, die Anzahl der Unternehmen, die Anzahl der angebotenen Güter und
19

Vgl. Ibidem, S. 587–600.

20

Vgl. Ibidem, S. 600–612.

21

Vgl. Ibidem, S. 612–644.

22

Vgl. Ibidem, S. 645–693.

23

Vgl. Ibidem, S. 693–694.
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die benötigten Gütermengen. Zu finden sind dann die Preise für die Güter und die
Löhne der Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Gleichgewichtsbedingungen.
Der alternative Ansatz zur Auffindung von Marktgleichgewichten geht
konform mit der im Zuge der Verwirklichung des „Gemeinsamen Marktes“
erfolgten Liberalisierung des Verkehrsmarktes und der Abschaffung des
Margentarifsystems sowie der Kontingente. Die Liberalisierung hat die
Verantwortung für die Preisbildung wieder komplett in die Hände der
Marktteilnehmer gelegt. Der Staat bzw. die Europäische Union gibt keine Preisund Mengenregeln mehr vor.
Allerdings fehlt den Marktteilnehmern bisher noch das Instrumentarium
zur Herstellung von Marktgleichgewichten. Die Europäische Union scheint
dies zu ahnen und will vermutlich mit dem im Weißbuch 2001 propagierten
„kontrollierten Wettbewerb“24 Marktgleichgewichte sichern.
Die Notwendigkeit Marktgleichgewichte zu sichern, ergibt sich aus den
aufgezeigten Schwächen des Cobweb-Theorems, Marktgleichgewichte nur in einer
von drei möglichen Situationen und mit unbestimmter Zeitverzögerung herstellen
zu können. Das Vertrauen in die „unsichtbare Hand“ und den Wettbewerb wird
daher getrübt. Verstärkt wird dieses Misstrauen durch die Erkenntnisse aus dem
dargestellten alternativen Ansatz zur Herstellung von Marktgleichgewichten,
dass Marktteilnehmer durch Kooperation auf der Basis einer einfachen Tabelle
und abgeleiteter Gleichgewichtsbedingungen Marktgleichgewichte herstellen
können.

Vgl. Europäische Kommission, Weißbuch. Die europäische Verkehrspolitik bis 2010:
Weichenstellungen für die Zukunft, Luxemburg 2001, S. 24.
24
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Anhang
Tab. 5
Mengen, Preise und Löhne für verschiedene Gleichgewichtslösungen (Basismodell)
Anzahl
Bürger
2
4
6
8

Mengeneinheiten

Preis/ME

Lohn/Bürger

2
4
6
8

1
1
1
…

1
1
1
…

mengenmäßiges
Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja

wertmäßiges
Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja

Quelle: eigene Darstellung.
Tab. 6
Mengen, Erlöse und Kosten für verschiedene Gleichgewichtslösungen (Basismodell)
Anzahl
Bürger
2
4
6
8

Mengeneinheiten

Erlös

Kosten

2
4
6
8

2
4
6
…

2
4
6
…

Quelle: eigene Darstellung.
Erhöhungsbedingungen:
pn = pa • x
l n = la • x
p ≥ 0; l ≥ 0; PN ≥ 0
pn = neuer Preis
pa = alter Preis
ln = neuer Lohn
la = alter Lohn
PN = Erhöhungsfaktor bzw. Preisniveau

mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Tab. 7
Mengen, Preise und Löhne für eine Gleichgewichtslösung (Modell 1)
Anzahl
Bürger
4
4
4
S 12

Mengeneinheiten
U1
U2
U3

12
12
12

Preis/ME

Lohn/Bürger

1
1
1

3
3
3

Quelle: eigene Darstellung.

mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

U1 – U3 = Unternehmen 1 – 3
Tab. 8

Mengen, Erlöse und Kosten für eine Gleichgewichtslösung (Modell 1)
Anzahl
Bürger
4
4
4
S 12

Mengeneinheiten
U1
U2
U3

12
12
12

Erlös

Kosten

12
12
12

12
12
12

Quelle: eigene Darstellung.
Erhöhungsbedingungen:
pn = pa • x
l n = la • x
p ≥ 0; l ≥ 0; PN ≥ 0
pn = neuer Preis
pa = alter Preis
ln = neuer Lohn
la = alter Lohn
PN = Erhöhungsfaktor bzw. Preisniveau

mengenmäßiges wertmäßiges
Gleichgewicht Gleichgewicht
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

U1 – U3 = Unternehmen 1 – 3
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Cooperation instead of Competiton
– A Contribution to the Discussion of an old Controversy
not only in Transport Theory and Policy
Summary
Since Adam Smith the main point of market economics is realizing market
equilibriums. The market equilibrium is coming out by competition on the market
like the guidance by an “invisible hand”. But a lot of economists are not sure, that the
“invisible hand” is able to lead to market equilibriums. The economists believe that
interventions (regulations) by the state are necessary to come to market equilibriums.
The discussion among economists led to a dispute about market or state respectively
competition or cooperation. One pike of the discussion led in German transport theory
and policy to the slogan “cooperation instead of competition”. This slogan was used in
the area of transport minister Leber (1966–1972) and the famous Leber-Plan.
An instrument of realizing market equilibriums is the cobweb theorem. This
instrument shows that market equilibriums are only possible when the absolute gradient
of the supply curve is higher than the gradient of the demand curve. In all other cases
equilibriums of the market are not possible. Now it is clear, that the “invisible hand” is
not always able to lead to equilibriums. There is another problem. The process to bring
out market equilibriums takes some time.
So an alternative approach of realizing market equilibriums has to be constructed.
This approach is based on a simple tableau to find the “break-even-point”. The well-known
“break-even-point” realizes a monetary equilibrium of an enterprise. The quantitative
equilibrium is given by producing exactly the amount of the product which satisfies the
demand. The found solution for a quantitative and monetary equilibrium of an enterprise
leads to market equilibriums, if all suppliers (enterprises) and all demanders (employees)
are realizing the “break-even-point”. If all markets are in equilibrium the total market
respectively the total economy is in equilibrium.
To bring a market to equilibrium cooperation and not competition is necessary.
All market participants have to cooperate. That means the “invisible hand” has not
enough power to lead to market equilibrium just in time. So we cannot believe in the
effectiveness of the “invisible hand”. A lot of economists had already this idea.
An example for the suspicion of the “invisible hand” is given by the European Union.
First the European Union realized the common market and repealed the price and capacity
regulations in transport. This was liberalization to more market and competition. The
task to realize market equilibriums was given from the state to the market participants.
The only missing thing was the instrument to find market equilibriums. But in the white
book of 2001 the European Union propagated a new idea of competition. This idea is
called “controlled competition”. To propagate “controlled competition” is a suspicion
in the effectiveness of the “invisible hand” and the idea to find an instrument to realize
market equilibriums. The instrument is demonstrated in this article.
Keywords: market equilibrium, competition, cooperation, interventions, regulations,
cobweb theorem

