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PRZEWOZY KOMBINOWANE
KOLEJOWO-SAMOCHODOWE W ŒWIETLE
EUROPEJSKIEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ

Wprowadzenie
W Bia³ej Ksiêdze UE z 2011 r., aby zmniejszyæ degradacyjny wp³yw transportu ³adunków na œrodowisko, za³o¿ono przeniesienie:
– do 2030 roku – 30% transportu drogowego ³adunków na odleg³oœci wiêksze
ni¿ 300 km na inne ga³êzie transportu;
– do 2050 roku – 50% na przyjazne dla œrodowiska ga³êzie:
– transport kolejowy lub
– wodny œródl¹dowy i
– morski.
Dzia³ania umo¿liwiaj¹ce realizacjê tej tendencji to:
– promowanie transportu kolejowego, wodnego i kombinowanego,
– likwidacja barier rozwoju transportu wodnego œródl¹dowego,
– u³atwienia dla rozwoju transportu morskiego – „niebieski pas” swobodnego
transportu morskiego w Europie i wokó³ niej1.
Jedn¹ z mo¿liwoœci zrównowa¿onego rozwoju transportu jest rozwój przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych. Intencj¹ artyku³u jest
przedstawienie przes³anek i kierunków rozwoju tej technologii w Polsce na tle
tendencji unijnych i tym samym okreœlenie szans na realizacjê celów za³o¿onych w Bia³ej Ksiêdze.

1

WHITE PAPER. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels, 28.3.2011, COM(2011) 144 final, s. 9, 18.
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1. Przes³anki rozwoju przewozów kombinowanych
kolejowo-samochodowych
Obecnie pod pojêciem transportu kombinowanego2 rozumie siê przewóz towarów:
– w jednostkach ³adunkowych lub pojazdach samochodowych (kontenerach,
nadwoziach wymiennych, naczepach, przyczepach lub samochodach);
– ró¿nymi ga³êziami transportu, w którym:
– w celu zmniejszenia degradacyjnego wp³ywu transportu na œrodowisko,
– podstawow¹ ga³êzi¹ jest transport kolejowy, morski lub wodny œródl¹dowy, zaœ
– rola transportu drogowego ograniczona zosta³a do krótkich odcinków
dowozowo-odwozowych.
Przewozy kombinowane s¹ we wspó³czesnym œwiecie szans¹ na pogodzenie
sprzecznych tendencji miêdzy popytem na przewozy ci¹¿¹cym do transportu
samochodowego a d¹¿eniem do zrównowa¿onego rozwoju transportu oraz
szans¹ na zapewnienie wysokiej jakoœci us³ug transportowych, w tym dostaw
dom–dom i bardziej przyjaznej dla œrodowiska struktury ga³êziowej systemów
transportowych.
Rozwój przewozów kombinowanych, kolejowo-samochodowych jest najskuteczniejszym sposobem na zwiêkszenie udzia³u transportu kolejowego
w przewozach ³adunków. Przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe
mog¹ zapewniæ istotne korzyœci dziêki zastosowaniu takich kombinacji, które
umo¿liwi¹ maksymalne wykorzystanie zalet obu ga³êzi. £¹cz¹ bowiem operatywnoœæ, dostêpnoœæ i szybkoœæ transportu samochodowego z ma³ym degradacyjnym wp³ywem na œrodowisko i niskim kosztem transportu kolejowego. Dlatego
te¿ popieranie rozwoju przewozów kolejowo-samochodowych jest jednym
z g³ównych kierunków europejskiej polityki transportowej.

2

Przez wiele lat pojêcia transport kombinowany, intermodalny czy multimodalny stosowane by³y
zamiennie (czêsto nadal tak jest), nie mia³y ogólnie uznanej definicji, choæ od d³u¿szego czasu
w krajach Unii Europejskiej prowadzone by³y prace zmierzaj¹ce do zdefiniowania tego pojêcia.
Ostatecznie Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT) i Komisja Europejska w dokumencie „Terminology on Combined Transport” zdefiniowa³y wspomniane pojêcia nastêpuj¹co:
– transport multimodalny – przewóz ³adunków przez dwie lub wiêcej ga³êzi transportu,
– transport intermodalny – przewóz ³adunków w jednostce ³adunkowej lub ca³opojazdowej przy
wykorzystaniu dwóch lub wiêcej ga³êzi transportu, bez prze³adunku towaru,
– transport kombinowany realizowany jest przez transport kolejowy, wodny œródl¹dowy lub morski, zaœ odcinki dowozowe i odwozowe, mo¿liwie najkrótsze, przez transport samochodowy.
(Terminology on Combined Transport. UN/ECE, the European Conference of Ministers of Transport
(ECMT), European Commission (EC), United Nations, New York and Geneva 2001).
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Do podstawowych przes³anek rozwoju przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych zaliczyæ mo¿na:
– wzrost popytu na transport, bêd¹cy m.in. rezultatem rozwoju procesów integracyjnych i zwi¹zanego z nimi wzrostu wymiany towarowej i w efekcie
zapotrzebowania na transport;
– zmianê rangi postulatów przewozowych (wzrost znaczenia terminowoœci,
elastycznoœci);
– rosn¹ce trudnoœci zaspokojenia tego popytu przez transport samochodowy,
w wyniku ograniczonej przepustowoœci dróg ko³owych;
– pogarszaj¹c¹ siê jakoœæ us³ug przewozowych realizowanych przez transport
samochodowy i rosn¹ce koszty kongestii;
– rozwój ró¿nych form przewozów kombinowanych stwarzaj¹cych mo¿liwoœæ
doboru w³aœciwej w danych warunkach technologii;
– wzrost znaczenia ochrony œrodowiska jako czynnika determinuj¹cego kierunki rozwoju gospodarki, w tym transportu.
Prawid³owo funkcjonuj¹cy system przewozów kombinowanych mo¿e zapewniaæ korzyœci:
– klientowi w postaci:
– porównywalnego z przewozami drogowymi czasu transportu, lecz wiêkszej terminowoœci,
– zapewnienia transportu dom–dom,
– wy¿szej niezawodnoœci, mniejszego ryzyka uszkodzeñ;
– przewoŸnikom drogowym dziêki:
– efektywniejszemu wykorzystaniu œrodków transportowych: podczas gdy
intermodalne urz¹dzenie przewo¿one jest kolej¹, drogowe œrodki transportowe mog¹ byæ wykorzystywane do innych przewozów na krótkie odleg³oœci,
– oszczêdnoœci si³y roboczej (mniej kierowców);
– kolei dziêki:
– zapewnieniu wiêkszych przewozów,
– umo¿liwieniu skrócenia czasu obrotu wagonów przy przewozach ca³opoci¹gowych;
– dla œrodowiska wskutek zmniejszenia natê¿enia ruchu na drogach, co
wp³ywa na:
– wzrost bezpieczeñstwa,
– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i ha³asu oraz
– zmniejszenie terenoch³onnoœci.
Jak wynika z badañ, przeniesienie 1000 tkm z transportu samochodowego na
transport kolejowy pozwala na zmniejszenie kosztów zewnêtrznych transportu
o 11,8 EUR, co oznacza, ¿e oszczêdnoœci na kosztach zewnêtrznych w wysokoœci
1 EUR daje przeniesienie na kolej 85 tkm (rys. 1).
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Rysunek 1. Zmniejszenie kosztów zewnêtrznych dziêki przeniesieniu 1000 tkm z transportu
samochodowego na inne ga³êzie (w EUR)
ród³o: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the council on the granting of
Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport
system. COM (2002)54 final, Brussels 2002.

Problem op³acalnoœci przewozów kombinowanych jest jednak dyskusyjny.
Osi¹gane korzyœci czêsto uzale¿nione s¹ zarówno od warunków w jakich realizowane s¹ przewozy, jak i od preferencji spo³eczeñstw.
W krajach peryferyjnych UE nie wystêpuje problem tranzytu. Transport samochodowy natomiast sprzyja rozwojowi gospodarczemu i zapewnia tanie
przewozy do rynków zbytu, korzystaj¹c, zazwyczaj bezp³atnie, z infrastruktury
krajów s¹siednich. Kraje te przywi¹zuj¹ znacznie mniejsze znaczenie do ochrony œrodowiska. St¹d ich zainteresowanie przewozami kombinowanymi jest niewielkie.
W krajach tranzytowych:
– wiêksza wra¿liwoœæ na problemy ekologiczne,
– wysokie koszty budowy i utrzymania infrastruktury drogowej,
– rosn¹ce koszty kongestii
powoduj¹ coraz wiêksze zainteresowanie przewozami kombinowanymi pomimo
licznych kontrowersji dotycz¹cych ich rentownoœci.
Przewozy kombinowane odnios³y sukces w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, gdzie œrednia odleg³oœæ przewozów wynosi 1600 km. W Europie
dopiero po pewnym czasie uœwiadomiono sobie jak du¿y wp³yw na op³acalnoœæ ma
odleg³oœæ przewozów. Szacuje siê, i¿ w warunkach europejskich transport kombinowany jest konkurencyjny na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 800 km, a w przewozach
l¹dowo-morskich – 400 km. Praktyka potwierdza za³o¿enia teoretyczne – w 2011 r.
przeciêtna odleg³oœæ przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych
w Europie wynios³a 630 km (rys. 2), zaœ 94% przesy³ek przewo¿ono na odleg³oœæ
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wiêksz¹ ni¿ 300 km. Odleg³oœæ przewozu znacznie ró¿ni siê w zale¿noœci od formy – przewozy niekonwojowane realizowane s¹ na odleg³oœæ o 100 km wiêksz¹
ni¿ przeciêtna dla wszystkich form (730 km).
do 300 km; 6%
ponad 900 km; 39%

300–600 km; 12%

600–900 km; 42%

Rysunek 2. Struktura odleg³oœciowa przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych w Europie w 2011r. (% przesy³ek)
ród³o: Annual Report 2011, UIRR, Brussels 2012, s. 11.

Rysunek 3. Przeciêtna odleg³oœæ przewozu transportem samochodowym
ród³o: EU Road Transport Vademecum Report 2010. European Commission DG for Mobility and
Transport Unit D.3 – Land transport, Brussels, September 2011.

Odleg³oœci takie zapewniæ mo¿na przede wszystkim w transporcie miêdzynarodowym. Wed³ug szacunków Unii Transportu Drogowego (IRU) w 1995 r.
w Europie jedynie 16% towarów przewo¿onych by³o na odleg³oœæ ponad 500 km3.
Fakt ten bardzo ogranicza³ potencjalne mo¿liwoœci rozwoju tej technologii przewozów. Obecnie, po rozszerzeniu UE, odleg³oœæ ta wyd³u¿y³a siê i w 2010 r.
œrednia odleg³oœæ przewozu transportem samochodowym w 27 krajach UE wy-

3

P. Damas, Europa’s Intermodal Cure, „Containerisation International” 1995, nr 10.
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nios³a 610,5 km (rys. 3), a 40% przewozów samochodowych realizowanych by³a
na odleg³oœæ ponad 500 km4.

2. Formy przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych
w UE
Rozwój ró¿nych form transportu kolejowo-samochodowego, takich jak:
– przewozy wymiennych nadwozi, naczep i kontenerów (przewozy niekonwojowane),
– przewozy ca³ych pojazdów samochodowych (Ro-La5) – przewozy konwojowane,
– przewozy bimodalne
pozwala na wybór w³aœciwego rozwi¹zania w zale¿noœci od wielkoœci partii
³adunkowej, posiadanego przez firmê taboru, odleg³oœci przewozu, liczby kierowców itp.
Przewozy niekonwojowane obejmuj¹ piêæ etapów, gdy jednostka dowo¿ona
jest samochodem:
1) za³adowany samochód ciê¿arowy przyje¿d¿a do terminalu kombinowanego;
2) jednostka ³adunkowa – kontener, wymienne nadwozie, naczepa – jest
prze³adowywana systemem pionowym za pomoc¹ dŸwigu na wagony kolejowe;
3) jednostka przewo¿ona jest kolej¹ do terminalu docelowego;
4) jednostka prze³adowywana jest na samochód (naczepa doczepiana do
ci¹gnika);
5) samochód dostarcza jednostkê do miejsca przeznaczenia;
natomiast cztery etapy, gdy jednostka do miejsca przeznaczenia dowo¿ona jest
kolej¹.
Forma ta wymaga specjalnych wagonów kolejowych do przewozu naczep
(wagonów kieszeniowych), kontenerów oraz urz¹dzeñ prze³adunkowych.
Przewozy konwojowane Ro-La polegaj¹ na tym, ¿e ca³e pojazdy drogowe s¹
przewo¿one kolej¹ na specjalnych wagonach niskopodwoziowych. Kierowcy
podró¿uj¹ tym samym poci¹giem w wagonach sypialnych, co pozwala na oszczêdnoœci zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ obs³ugi przewozów w d³ugich relacjach przez
jednego kierowcê, bez naruszania przepisów ograniczaj¹cych czas pracy kierowcy. Kierowca bowiem, po odpoczynku w poci¹gu, mo¿e kontynuowaæ samodzielnie podró¿ samochodem.
Przewozy bimodalne to forma, w której z wózków kolejowych i naczep tworzony jest poci¹g. Pozwala ona na:
4

5

Á. Érsek, The strategic potential and vision of European CT Operators. An afternoon with Combined Transport,
Antwerp, 4 September 2012.
Ro-La – skrót od niemieckiej nazwy Rollende Landstrasse.
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– zmniejszenie ciê¿aru poci¹gu i tym samym zmniejszenie jego energoch³onnoœci,
– zmniejszenie nak³adów inwestycyjnych dziêki zast¹pieniu kosztownych wagonów specjalnych tañszymi wózkami kolejowymi,
– ³atwe dostosowanie wózków kolejowych do ró¿nych szerokoœci torów,
– wyeliminowanie urz¹dzeñ prze³adunkowych.
Formy te ró¿ni¹ siê wiêc zakresem inwestycji (wagony kolejowe, wózki kolejowe, urz¹dzenia prze³adunkowe), energoch³onnoœci¹, pracoch³onnoœci¹ i w efekcie
kosztami transportu. Ró¿norodnoœæ form, jak wczeœniej wspomniano, zwiêksza
szanse rozwoju tej technologii, bowiem pozwala na dobór najlepszych, w zale¿noœci od preferencji i ograniczeñ, firm transportowych.
Struktura przewozów kombinowanych zmienia siê. Udzia³ naczep zmniejszy³ siê z 41% w 1980 r. do 10% w 2011 r., zaœ udzia³ przewozów Ro-La waha siê
od 6% w 1980 r. do 23% w 2000 r. i 13% w 2011 r. (rys. 4). Firmy realizuj¹ce przewozy tego typu czêsto specjalizuj¹ siê w jednej z form np.: Ralpin, Ocombi czy
Hungarokombi w przewozach Ro-La (rys. 5).

[%]
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40
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20
10
0

wymienne nadwozia
samochody
naczepy

1980
1990
2000
2010
2011
Rysunek 4. Zmiany struktury przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych UIRR
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie UIRR Statistics 2011, International Union of Combined
Road-Rail Transport Companies, Brussels 2012.

3. Przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe w Polsce
Stosowane systemy zachêt, a tak¿e poprawa warunków infrastrukturalnych
powoduj¹, ¿e w krajach UE przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe
od koñca lat 90. rozwijaj¹ siê dynamicznie – rosn¹ przeciêtnie 6–7% rocznie6
(rys. 6).
6

Á. Érsek, op. cit.
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Rysunek 5. Struktura przewozów kombinowanych firm cz³onków UIRR w 2011 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie UIRR Statistics 2011, International Union of Combined
Road- Rail Transport Companies, Brussels 2012.

Rysunek 6. Przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe firm UIRR
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie EU transport in figures 2012, Luxembourg 2012.

Polska nale¿y do krajów o sprzyjaj¹cych warunkach rozwoju transportu kombinowanego (relatywnie du¿y udzia³ przewozów kolejowych, s³abo rozwiniêta infrastruktura drogowa, du¿e odleg³oœci przewozu, powi¹zania handlowe z krajami
o rozwiniêtych przewozach kombinowanych), niestety proces ten, choæ obecnie
bardzo dynamiczny, jest znacznie opóŸniony w stosunku do innych krajów UE.
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Przewozy kombinowane w Polsce stanowi³y w 2010 r. nieca³e 4% przewozów
kolejowych (podczas gdy w UE jest to œrednio ponad 17%, a w wielu krajach nawet ponad 30%, zob. rys. 7, 8), a w strukturze przewozów kombinowanych dominuj¹ kontenery, które stanowi¹ prawie 98% pracy przewozowej.
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Rysunek 7. Udzia³ przewozów kombinowanych w pracy przewozowej transportu kolejowego w 2010 r.
ród³o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz¹d Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
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Rysunek 8. Struktura przewozów kombinowanych kolejowo-samochodowych w Polsce
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych,
Urz¹d Transportu Kolejowego, Warszawa 2012.
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Rysunek 9. Liczba przesy³ek transportu kombinowanego w ró¿nych relacjach przewozowych w 2005 i 2011 r.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie UIRR Statistics 2011, International Union of Combined
Road-Rail Transport Companies, Brussels 2012.

W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ du¿¹ dynamikê wzrostu tego typu przewozów. Uruchamiane s¹ one w nowych relacjach, zaœ liczba przesy³ek realizowanych dynamicznie roœnie (rys. 9).

Zakoñczenie
Rozwój transportu kombinowanego kolejowo-samochodowego, czyli realizacja istotnego kierunku europejskiej polityki transportowej niew¹tpliwie jest
faktem i przewozy te odgrywaj¹ istotn¹ rolê w europejskim transporcie, chocia¿
skala ich jest bardzo zró¿nicowana w poszczególnych krajach.
Polska, choæ jest krajem o sprzyjaj¹cych warunkach do rozwoju tej technologii znajduje siê dopiero we wstêpnej fazie rozwoju. Jednak du¿a dynamika
wzrostu tego typu przewozów oraz zaanga¿owanie firm transportowych w rozwój infrastruktury punktowej stwarzaj¹ szanse na szybk¹ poprawê tej sytuacji,
choæ realizacja za³o¿eñ Bia³ej Ksiêgi UE z 2011 r. przy obecnym stanie infrastruktury dróg kolejowych bêdzie bardzo trudna.

Przewozy kombinowane kolejowo-samochodowe w œwietle europejskiej polityki transportowej
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COMBINED RAIL-ROAD TRANSPORT IN THE LIGHT
OF EUROPEAN TRANSPORT POLICY
(Summary)
One possibility is sustainable transport development are rail-road combined transport. The purpose of this article is to present the reasons and directions of the development of this technology in Poland compared to EU trends and thereby identify opportunities for the implementation of the White Paper established in the EU 2011 targets. In article, it has been shown, that combined transport in Europe develops in the variable rate
in different countries. In Poland this development, although currently very dynamic is
much delayed compared to the EU average. Therefore, the implementation of the objectives of the EU White Paper 2011, in the present state of the railway infrastructure will be
very difficult.
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CZWARTY PAKIET KOLEJOWY – W KIERUNKU
PE£NEJ LIBERALIZACJI RYNKU
KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASA¯ERSKICH W UE

Wprowadzenie
Transport kolejowy ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania europejskiej gospodarki. Ka¿dego roku ma miejsce ponad 8 mld przejazdów
kolej¹. Koleje przewo¿¹ oko³o 10% towarów w Europie. Sektor kolejowy zatrudnia 800 000 pracowników i osi¹ga obroty rzêdu 73 mld euro, co stanowi 65% obrotów sektora lotniczego (112 mld euro)1.
Pomimo znaczenia kolei w niektórych pañstwach UE niedoinwestowanie tej
ga³êzi od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych XX w. doprowadzi³o do znacznego pogorszenia stanu infrastruktury i taboru kolejowego, co spowodowa³o spadek
atrakcyjnoœci kolei, pog³êbiany dodatkowo przez dynamiczny wzrost liczby posiadaczy samochodów w wyniku poprawy ogólnego stopnia zamo¿noœci.
W wielu pañstwach cz³onkowskich UE koleje znajduj¹ siê w stanie stagnacji
lub regresu. Komisja Europejska UE, œwiadoma tych zagro¿eñ, stara siê ograniczaæ negatywne tendencje i zapobiec regresowi kolei europejskich. W tym celu
od pocz¹tku XXI w. przygotowa³a szereg dokumentów, dotycz¹cych transportu
kolejowego, ujêtych w grupy zwane „pakietami”. W artykule wskazano g³ówne
za³o¿enia trzech pierwszych pakietów, a bardziej szczegó³owo przedstawiono
ostatni, tj. Czwarty Pakiet, którego projekt Komisja Europejska przedstawi³a
w styczniu 2013 r. Obecnie 6 sk³adaj¹cych siê nañ dokumentów poddawanych

1

Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej nr IP/13/65 z 30 stycznia 2013 r. http://europa.eu [dostêp: 1.02.2013].
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jest standardowej unijnej procedurze legislacyjnej (wspó³decydowanie Rada UE
i Parlament Europejski).

1. Dzia³ania na rzecz liberalizacji rynku kolejowego w Europie
– Pierwszy i Drugi Pakiet Kolejowy
Od 2000 r. udzia³ pasa¿erskich przewozów kolejowych w transporcie
wewn¹trzunijnym utrzymuje siê na sta³ym poziomie oko³o 6%, natomiast
udzia³ przewozów towarowych w 2011 r. zmniejszy³ siê z 11,5% do 10,2%.
W wielu przypadkach konieczne by³o ratowanie przedsiêbiorstw kolejowych
przez interwencje pañstwowe, a w niektórych pañstwach (Hiszpania, Portugalia
czy Bu³garia) zad³u¿eni operatorzy od dawna s¹ obecni na rynku (wywodz¹cy
siê z dawnych kolejowych monopoli pañstwowych tzw. incumbents).
Europa stoi obecnie w obliczu powa¿nych wyzwañ zwi¹zanych z transportem. Przewiduje siê, ¿e popyt na transport wzroœnie, a przewozy towarowe
wzrosn¹ o oko³o 40% do 2030 r. (w porównaniu z 2005 r.) i o nieco ponad 80% do
2050 r. Przewozy pasa¿erskie, wed³ug szacunków Eurostatu, maj¹ wzrosn¹æ
w nieco mniejszym stopniu ni¿ przewozy towarowe: o 34% do 2030 r. i o 51%
do 2050 r. Wyzwaniem s¹ tak¿e problemy wynikaj¹ce z zatorów komunikacyjnych, zwi¹zane z bezpieczeñstwem paliwowym, emisj¹ CO2 oraz potrzeb¹ stworzenia wydajnej infrastruktury transportowej w celu wsparcia rozwoju europejskiej gospodarki.
Tzw. Pierwszy Pakiet Kolejowy (niedawno zast¹piony przez Dyrektywê
o jednolitym obszarze kolejowym w UE) oraz kolejne pakiety mia³y na celu poprawê efektywnoœci dzia³ania sektora kolejowego oraz zwiêkszenie jego konkurencyjnoœci wobec pozosta³ych ga³êzi transportu. Mia³o to zostaæ osi¹gniête poprzez ujednolicenie wymagañ wzglêdem podmiotów sektora, ograniczenie
barier administracyjnych i technicznych (m.in. w kontekœcie wkraczania na rynek nowych, prywatnych przewoŸników) oraz wprowadzenie przejrzystych zasad funkcjonowania rynku2. Rozwi¹zania przyjête w ramach aktualizowanych
i tworzonych pakietów mia³y doprowadziæ do zbudowania autentycznego, jednolitego obszaru kolejowego w UE. Obecnie wydaje siê to wci¹¿ niemo¿liwe
m.in. z powodu braku harmonizacji wielu krajowych przepisów i procedur. Sytuacja ta, powoduj¹ca wysokie koszty prowadzenia dzia³alnoœci przewozowej
oraz pozyskiwania, u¿ytkowania i serwisowania taboru, kontrastuje z innymi
ga³êziami transportu, które korzystaj¹ z prostszych, zharmonizowanych systemów dostêpu do rynku i infrastruktury3. Wynika to w du¿ej mierze ze specyfiki
kolejnictwa jako ga³êzi transportu.
2

3

P. Stefaniak, Czwarty Pakiet Kolejowy bêdzie mentalnym wyzwaniem, Portal Gospodarczy Wirtualny
Nowy Przemys³, http://logistyka.wnp.pl [dostêp: 2.12. 2012].
Ibidem.
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Pierwszy Pakiet Kolejowy zosta³ przyjêty w 2001 r. w celu zwiêkszenia efektywnoœci przepisów wspólnotowych ukierunkowanych na liberalizacjê sektora
kolejowego. Pakiet gwarantowa³ niedyskryminuj¹cy dostêp przewoŸników kolejowych do europejskiej sieci kolejowej, zwiêksza³ przejrzystoœæ alokacji zdolnoœci przepustowej, ujednolica³ zasady opracowywania systemów op³at oraz
nakazywa³ utworzenie krajowych organów regulacyjnych4.
Drugi Pakiet Kolejowy, przyjêty w 2004 r., mia³ na celu przede wszystkim
usuniêcie przeszkód dla transgranicznych us³ug kolejowych, a tak¿e zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa sieci kolejowej i wykonywanych po
niej przewozów. Zawiera³ szczegó³owy harmonogram pe³nego otwarcia rynków
przewozów towarowych, co dokona³o siê z dniem 1 stycznia 2007 r. Obejmowa³
m.in. zagadnienia rozszerzenia prawa dostêpu do infrastruktury dla krajowych
us³ug towarowego transportu kolejowego (kabota¿u) oraz okreœlenie podstawowych elementów systemów bezpieczeñstwa.
Stwierdzono ponadto, ¿e: „ka¿de przedsiêbiorstwo kolejowe zajmuj¹ce
siê kolejowymi us³ugami transportowymi zawiera niezbêdne umowy w oparciu
o prawo publiczne lub prywatne z instytucjami zarz¹dzaj¹cymi infrastruktur¹
kolejow¹. Warunki takich umów bêd¹ niedyskryminacyjne i przejrzyste, zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolnoœci przepustowej infrastruktury kolejowej oraz pobierania op³at za u¿ytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania œwiadectw bezpieczeñstwa”5.
W dyrektywie 2004/50/WE w zakresie spraw bezpoœrednio zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem zawarte s¹ wnioski dotycz¹ce wprowadzenia dwóch rozwi¹zañ, tj.:
– ka¿de pañstwo cz³onkowskie przydziela ka¿demu z eksploatowanych pojazdów kod identyfikacyjny z równoczesnym wprowadzeniem go do krajowego rejestru w spójnym formacie opartym na wspólnych specyfikacjach operacyjnych i technicznych;
– organizacje odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli, jak równie¿ ich
personel, musz¹ byæ pod wzglêdem hierarchii, stosunków umownych i funkcji niezale¿ne od organów wydaj¹cych licencje, certyfikaty bezpieczeñstwa
i autoryzuj¹cych oddanie do eksploatacji oraz od organizacji nadzoruj¹cych
dochodzenia powypadkowe.
W powy¿szej dyrektywie zauwa¿a siê tak¿e, ¿e ca³kowite otwarcie sieci kolejowych w zakresie miêdzynarodowych przewozów towarowych narzuca potrzebê

4
5

Ibidem.
Transport Kolejowy w œwietle uregulowañ prawnych, Strona internetowa Centrum Doskona³oœci
MANHAZ, http://manhaz.cyf.gov.pl/ [dostêp: 19.01.2013].
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wdro¿enia interoperacyjnoœci6 w ca³ej sieci. Przy wdro¿eniu interoperacyjnoœci
nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce kwestie7. Zastosowanie jednolitych ram
prawnych. Nie powinna istnieæ granica pomiêdzy sieci¹ konwencjonalnej kolei
transeuropejskiej a pozosta³¹ czêœci¹ sieci; wszystkie poci¹gi musz¹ bezpiecznie
i bez zak³óceñ poruszaæ siê po ca³ej sieci. Zastosowanie identycznej procedury
dla wszystkich uczestników rynku kolejowego. Stosowanie ró¿nych procedur
dla poci¹gów, które maj¹ pracowaæ w ramach tej samej infrastruktury mia³oby
charakter dyskryminuj¹cy. Poszukiwanie poziomu kompatybilnoœci technicznej umo¿liwiaj¹cej zastêpowanie ró¿norodnego taboru kolejowego w ramach
podsystemu zgodnego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjnoœci (TSI),
czyli aktami wykonawczymi KE wskazuj¹cymi szczególne parametry techniczne. Jest oczywiste, ¿e takie same TSI nie mo¿e byæ narzucone w odniesieniu do
ca³oœci taboru bez uwzglêdnienia celu, do którego jest on wykorzystywany, np.
do celów transportu lokalnego, regionalnego, narodowego lub unijnego. TSI nale¿y przygotowaæ z uwzglêdnieniem priorytetów (np. tabor u¿ywany w transporcie miêdzynarodowym powinien otrzymaæ priorytet)8. Poszukiwanie poziomu harmonizacji technicznej przyczyniaj¹cej siê do stopniowego wdra¿ania
zasad wolnego rynku dla sprzêtu i us³ug zwi¹zanych z budow¹, renowacj¹, modernizacj¹ i dzia³aniem systemu kolejowego. Bêdzie to wymaga³o rozwijania
zharmonizowanych norm, których zastosowanie bêdzie dobrowolne9.

2. Dalsza liberalizacja rynku us³ug kolejowych – Trzeci Pakiet
Kolejowy
Na Trzeci Pakiet Kolejowy, przyjêty w 2007 r., sk³adaj¹ siê Dyrektywa 2007/58/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹ca dyrektywê 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywê 2001/14/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolnoœci przepustowej infrastruktury
kolejowej i pobierania op³at za u¿ytkowanie infrastruktury kolejowej, Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania
uprawnieñ maszynistom prowadz¹cym lokomotywy i poci¹gi w obrêbie systemu kolejowego Wspólnoty oraz Rozporz¹dzenie 1371/2007/WE Parlamentu

6

7

8
9

Interoperacyjnoœæ oznacza zdolnoœæ systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu poci¹gów spe³niaj¹cych wymagany stopieñ wydajnoœci linii. Zdolnoœæ ta zale¿y od
warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które musz¹ byæ spe³nione celem spe³nienia zasadniczych wymagañ, Strona Urzêdu Transportu Kolejowego, http://www.utk.gov.pl [dostêp: 16.04.2013].
Transport Kolejowy w œwietle uregulowañ prawnych, Strona internetowa Centrum Doskona³oœci
MANHAZ, http://manhaz.cyf.gov.pl/ [dostêp: 19.01.2013].
Ibidem.
Ibidem.

Czwarty Pakiet Kolejowy – w kierunku pe³nej liberalizacji rynku...

23

Europejskiego i Rady dotycz¹ce praw i obowi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym10.
Dyrektywa 2007/58/WE nawi¹zuje do zamiaru stworzenia wewnêtrznego
rynku kolejowego i otwarcia rynku kolejowych miêdzynarodowych us³ug pasa¿erskich wyra¿onego w Bia³ej Ksiêdze „Europejska polityka transportowa do
roku 2010: czas na decyzje”. By³a ona kolejnym wa¿nym etapem otwarcia rynku
kolejowego na terytorium Wspólnoty. W zwi¹zku z tym dyrektywa nie dotyczy³a us³ug miêdzy pañstwem cz³onkowskim a krajem trzecim. Ponadto stwierdzono, ¿e pañstwa cz³onkowskie powinny mieæ mo¿liwoœæ wy³¹czenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy przewozów tranzytowych przez terytorium
UE. Kluczowe znaczenie dla rozwoju miêdzynarodowych pasa¿erskich us³ug
kolejowych mia³o pobudzenie konkurencji pomiêdzy przedsiêbiorstwami kolejowymi. Wynika³o ono z silnej konkurencji ze strony tanich linii lotniczych
i w efekcie zró¿nicowanej sytuacji na tym rynku. Po³¹czenia dalekobie¿ne (na
przyk³ad poci¹gi nocne) by³y czêsto nierentowne i obs³uguj¹ce je przedsiêbiorstwa kolejowe zamknê³y czêœæ z nich w celu zmniejszenia strat. Jednoczeœnie na
rynku miêdzynarodowych kolei du¿ych prêdkoœci odnotowano gwa³towny
wzrost ruchu i rynek ten mia³ siê nadal dynamicznie rozwijaæ w zwi¹zku
z przewidywanym do 2010 r. podwojeniem transeuropejskiej sieci kolei du¿ych
prêdkoœci oraz powstaniem jej wzajemnych po³¹czeñ11.
Otwarcie rynku miêdzynarodowych us³ug pasa¿erskich nie by³o mo¿liwe
bez szczegó³owych przepisów reguluj¹cych dostêp do infrastruktury, znacznych postêpów w zakresie interoperacyjnoœci oraz œcis³ych ram dotycz¹cych
bezpieczeñstwa transportu kolejowego na poziomie krajowym i europejskim.
Wszystkie te elementy funkcjonuj¹ obecnie w wyniku transpozycji szeregu
przyjêtych wczeœniej dyrektyw12. Konieczne by³o, aby te nowe ramy regulacyjne
zosta³y poparte utrwalon¹, ujednolicon¹ praktyk¹ przed proponowan¹ dat¹ kolejnego etapu otwarcia rynku miêdzynarodowych us³ug pasa¿erskich z prawem
kabota¿u. Praktyka ta wymaga³a pewnego czasu, dlatego za datê docelow¹
otwarcia rynku przyjêto dzieñ 1 stycznia 2010 r.13
Kluczowe znaczenie mia³o uregulowanie zasad przejazdów przez stacje poœrednie. Dyrektywa umo¿liwi³a nowym podmiotom wchodz¹cym na rynek,
10

11
12

13

Trzeci Pakiet Kolejowy oraz Rozporz¹dzenie dotycz¹ce us³ug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasa¿erskiego zosta³y ostatecznie opublikowane w Dz. Urz. UE, 3 grudnia
2007 r. (Official Journal of the European Union L315, 3 December 2007).
W. Rydzkowski, Trzeci Pakiet Kolejowy zosta³ przyjêty, „Rynek Kolejowy” 2008, nr 1.
Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 91/440/EWG, dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 91/440/EWG, dyrektywa 2001/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 95/18/WE, dyrektywa
2001/14/WE oraz dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeñstwa kolei wspólnotowych.
W. Rydzkowski, op. cit.
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które otrzyma³y dostêp do danych linii, na oferowanie podró¿nym mo¿liwoœci
wsiadania i wysiadania (tzw. kabota¿u) na trasie przejazdu pomiêdzy co najmniej 2 pañstwami cz³onkowskimi UE, tak aby zapewniæ takim przewozom
osi¹gniêcie rentownoœci i unikn¹æ stawiania potencjalnych konkurentów w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z podmiotami ju¿ obecnymi na poszczególnych rynkach przewozowych i maj¹cymi prawo zapewniania podró¿nym mo¿liwoœci wsiadania i wysiadania na trasie przejazdu. Prawo to nie powinno
naruszaæ wspólnotowych i krajowych uregulowañ w zakresie polityki konkurencji.
Rozporz¹dzenie 1370/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
paŸdziernika 2007 r., dotycz¹ce us³ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa¿erskiego, zezwala pañstwom cz³onkowskim i w³adzom
lokalnym na zawieranie umów o œwiadczenie us³ug publicznych, czyli spe³niaj¹cych istotne funkcje spo³eczne, ale z regu³y maj¹cych – pod wzglêdem ekonomicznym – charakter deficytowy. Oznacza to, ¿e w warunkach czysto komercyjnych (bez dofinansowania publicznego) dany przewoŸnik kolejowy nie zdecydowa³by siê na œwiadczenie takich us³ug. Umowy o œwiadczenie us³ug
publicznych mog¹ zawieraæ prawo wy³¹cznego œwiadczenia okreœlonych us³ug.
Dlatego te¿ konieczne jest zapewnienie spójnoœci przepisów tego rozporz¹dzenia z zasad¹ otwarcia miêdzynarodowych us³ug pasa¿erskich na konkurencjê14.
Otwarcie miêdzynarodowych us³ug pasa¿erskich na konkurencjê, które obejmuje prawo zapewniania podró¿nym mo¿liwoœci wsiadania na jakiejkolwiek
stacji na trasie miêdzynarodowej oraz wysiadania na innej stacji, w tym na stacjach znajduj¹cych siê w tym samym pañstwie cz³onkowskim, mo¿e mieæ
wp³yw na organizacjê i finansowanie kolejowych us³ug pasa¿erskich œwiadczonych na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug publicznych. Pañstwa cz³onkowskie powinny mieæ mo¿liwoœæ ograniczenia prawa dostêpu do rynku w przypadkach, gdy prawo to zagrozi³oby równowadze ekonomicznej wspomnianych
us³ug publicznych oraz gdy w³aœciwy organ kontrolny, o którym mowa w art. 30
dyrektywy 2001/14/WE (w Polsce organem regulacyjnym jest prezes Urzêdu
Transportu Kolejowego, czyli UTK), wyda³ na to zgodê na podstawie obiektywnej analizy ekonomicznej i na wniosek w³aœciwych organów, które zawar³y
umowê o œwiadczenie us³ug publicznych15.
Elementem III pakietu by³a tak¿e Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnieñ maszynistom prowadz¹cym lokomotywy i poci¹gi w obrêbie systemu kolejowego Wspólnoty. Badanie
wykonane przez Komisjê w 2002 r. wykaza³o, ¿e przepisy pañstw cz³onkowskich, dotycz¹ce warunków przyznawania uprawnieñ maszynistom poci¹gów,
znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Aby zniwelowaæ te ró¿nice, w dyrektywie
14
15

Ibidem.
Ibidem.
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okreœlono wspólnotowe zasady przyznawania uprawnieñ maszynistom poci¹gów, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego, wysokiego poziomu bezpieczeñstwa systemu kolejowego na terytorium Wspólnoty.
Celem wspólnych przepisów okreœlonych w dyrektywie jest przede wszystkim u³atwienie przejazdu maszynistów poci¹gów pomiêdzy ró¿nymi pañstwami cz³onkowskimi oraz u³atwienie ich przep³ywu pomiêdzy przedsiêbiorstwami
kolejowymi, natomiast w szerszym ujêciu uznawanie licencji maszynisty oraz
ujednoliconego œwiadectwa uzupe³niaj¹cego przez wszystkie pañstwa UE
i podmioty sektora kolejowego. W tym celu okreœlone zosta³y minimalne wymagania, których spe³nienie pozwoli kandydatom na uzyskanie licencji i ujednoliconego œwiadectwa uzupe³niaj¹cego16.
Na mocy dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych17, licencjonowanym przedsiêbiorstwom kolejowym
od dnia 15 marca 2003 r. przys³ugiwa³o prawo dostêpu do transeuropejskiej sieci
towarowej w celu wykonywania miêdzynarodowych kolejowych przewozów
towarowych, a od 2007 r. przys³uguje prawo dostêpu do ca³ej sieci w celu wykonywania krajowych i miêdzynarodowych przewozów towarowych. Nieuchronnym skutkiem tego stopniowego rozszerzania praw dostêpu jest zwiêkszony
przep³yw maszynistów poci¹gów przez granice kraju. W rezultacie wzrasta
zapotrzebowanie na maszynistów przeszkolonych i uprawnionych (z odpowiednim œwiadectwem) do prowadzenia poci¹gów w co najmniej dwóch pañstwach cz³onkowskich18.

3. Czwarty Pakiet Kolejowy – w kierunku pe³nej liberalizacji
rynku kolejowych przewozów pasa¿erskich
Kolejnym krokiem w kierunku liberalizacji rynku kolejowego w UE by³y prace
Komisji Europejskiej zmierzaj¹ce do zaprezentowania Czwartego Pakietu Kolejowego.
W listopadzie 2012 r. odby³a siê w Brukseli konferencja poœwiêcona polityce
kolejowej (Rail Policy Conference 2012). Po ogólnej dyskusji nad propozycj¹ Komisji UE dotycz¹c¹ tzw. Czwartego Pakietu Kolejowego, konferencja skupi³a siê
na trzech g³ównych zagadnieniach19:
16
17

18
19

Ibidem.
Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych,
Dz. U. L 237 z 24 sierpnia 1991 r., s. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektyw¹ 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 164 z 30 kwietnia 2004 r., s. 164). Wersja sprostowana
w Dz. U. L 220 z 21 czerwca 2004 r., s. 58.
W. Rydzkowski, op. cit.
Pionowy podzia³ transportu kolejowego polega na oddzieleniu czynnoœci eksploatowania, utrzymania, remontowania i rozbudowy infrastruktury od czynnoœci wykonywania przewozów po
uzyskaniu dostêpu do infrastruktury przewoŸników.
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– do jakiego stopnia dalsza legislacja dotycz¹ca ca³kowitego pionowego podzia³u jest na kolei po¿¹dana?
– jaka jest najlepsza droga do wprowadzenia w³aœciwej i korzystnej dla pasa¿era konkurencji na rynku przewozów pasa¿erskich?
– jak mo¿na zapewniæ skuteczn¹ (efektywn¹) regulacjê?
Wœród uczestników konferencji panowa³o porozumienie dotycz¹ce koniecznoœci zwiêkszenia udzia³u kolei w podziale ga³êziowym przy akceptowalnych
kosztach, które uwzglêdniaj¹ ogóln¹ strategiê Komisji dotycz¹c¹ transportu
i emisji gazów. Wymaga to odpowiednich nak³adów finansowych oraz wyrównania warunków konkurencji pomiêdzy poszczególnymi ga³êziami transportu.
Komisja pozostaje zdeterminowana, aby osi¹gn¹æ te za³o¿enia, jednak¿e jest
ograniczona tym, do jakiego stopnia mo¿e uzyskaæ zgodê od pañstw cz³onkowskich, maj¹c na wzglêdzie m.in. kryzys gospodarczy, dotykaj¹cy obecnie wiele
pañstw unijnych, i zak³adane oszczêdnoœci bud¿etowe. Komisja jest przekonana, ¿e aby zapewniæ nowym przewoŸnikom konkurencjê bez dyskryminacji, we
wszystkich krajach Wspólnoty nale¿y dokonaæ ca³kowitego podzia³u pionowego
na kolei. Komisja akceptuje œcis³¹ wspó³pracê pomiêdzy zarz¹dcami infrastruktury a przewoŸnikami. Jest jednak przekonana, ¿e tak¹ koordynacjê skuteczniej
mo¿na osi¹gn¹æ przez pe³ny podzia³ instytucjonalny, ani¿eli poprzez integracjê
pionow¹ (lub strukturê hybrydow¹ tak¹ jak model holdingowy).
Studium EVES-Rail20 dowiod³o wprawdzie, ¿e podzia³ pionowy mo¿e prowadziæ do obni¿ki kosztów transportu kolejowego przy ma³ym obci¹¿eniu ruchu, szczególnie je¿eli dotyczy to przewozów pasa¿erskich, jednak mo¿e prowadziæ tak¿e do zwiêkszania kosztów przy du¿ym natê¿eniu ruchu, szczególnie
przewozów towarowych. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy wydaje siê to, ¿e
ca³kowita pionowa separacja prowadzi do nierównomiernego roz³o¿enia korzyœci pomiêdzy zarz¹dcami infrastruktury a przewoŸnikami kolejowymi i ¿e koszty b³êdnych decyzji podjêtych w celu optymalizacji systemu jako ca³oœci bêd¹
wy¿sze, gdy weŸmiemy pod uwagê z³o¿onoœæ ruchu o du¿ym natê¿eniu oraz
du¿y udzia³ ruchu towarowego, który planowany jest w krótkim terminie. Co
wiêcej, nie ma dowodów na to, ¿e ca³kowite rozdzielenie pionowe (jako rozwi¹zanie przeciwne do struktury holdingowej) prowadzi do zwiêkszenia liczby
przewoŸników wchodz¹cych na rynek lub wiêkszego udzia³u kolei w podziale
ga³êziowym. Te argumenty s¹ przytaczane przez Stowarzyszenie Kolei Europejskich (Community of European Railways – CER) jako dowód na to, ¿e równie¿
zachowanie struktur holdingowych mo¿e prowadziæ do rozwoju rynku kolejowego w UE.

20

D. van de Velde, C. Nash, A. Smith, F. Mizutani, S. Uranishi, M. Lijesen, F. Zschoche, EVES-Rail,
Economic effects of Vertical Separation in the railway sector, Portal Europolitics, http://www.europolitics.info/ [dostêp: 8.03.2013].
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Nie ma porozumienia w tej sprawie, przy czym jedni uwa¿aj¹, ¿e chocia¿
pionowy rozdzia³ nie doprowadzi³ do pozytywnych efektów w przesz³oœci, to
prawid³owo przeprowadzony mo¿e przynieœæ pozytywne efekty w przysz³oœci,
zaœ inni s¹dz¹, ¿e zró¿nicowane rozwi¹zania powinny byæ zastosowane w zale¿noœci od okolicznoœci. Rozwój aliansów zarz¹dców infrastruktury i przewoŸników w Wielkiej Brytanii, prowadz¹cy do dzielenia siê kosztami i wp³ywami, jest
przyk³adem prawid³owego podzia³u korzyœci jednak tylko tam, gdzie pojedynczy przewoŸnik ma du¿y udzia³ w przewozach na danym obszarze lub w przewozach pasa¿erskich w systemie franczyzowym. Podobnie struktura holdingowa mo¿e osi¹gn¹æ prawid³owy podzia³ korzyœci poprzez zapewnienie, ¿e
podmioty zale¿ne wspó³pracuj¹ w celu optymalizacji systemu, przy czym mo¿e
to sprawnie funkcjonowaæ w przypadku, kiedy holding posiada du¿y udzia³ na
rynku krajowym. Wed³ug studium EVES-Rail nie ma dowodów na to, ¿e zwiêkszona konkurencja prowadzi do obni¿ki kosztów lub zwiêkszenia udzia³u kolei
w podziale ga³êziowym, za wyj¹tkiem systemu opartego na franczyzach w przewozach pasa¿erskich.
Komisja Europejska zamierza wprowadziæ obowi¹zkowy system przetargowy na przewozy subsydiowane i wymagaæ swobodnego dostêpu dla przewoŸników do wykonywania przewozów komercyjnych, za wyj¹tkiem przewozów,
które mog³yby naruszaæ równowagê ekonomiczn¹ us³ug o charakterze s³u¿by
publicznej. S¹ dowody na korzyœci wynikaj¹ce z systemu przetargowego, chocia¿ w Wielkiej Brytanii odnotowano bardzo znacz¹cy wzrost kosztów funkcjonowania takiego systemu, zaœ studia dotycz¹ce podniesienia efektywnoœci
w Szwecji i Niemczech by³y oparte wy³¹cznie na zmniejszeniu subsydiów.
Stwierdzono, ¿e konkurencja oparta na wolnym dostêpie by³a dotychczas bardzo ograniczona i wyra¿ono w¹tpliwoœci co do jej efektywnoœci, a szerzej, jak
w praktyce mo¿e ona wp³ywaæ na przewozy ogó³em. Obecne dzia³ania w tym
zakresie we W³oszech, a w mniejszym stopniu w Austrii i Czechach obserwowane s¹ z uwag¹.
Funkcjonowanie regulatorów rynku kolejowego by³y tym obszarem, gdzie
uzyskano du¿¹ zgodnoœæ pogl¹dów. Regulatorzy powinni byæ odpowiednio
wyposa¿eni, niezale¿ni od bezpoœredniej kontroli rz¹dów, mieæ odpowiednie
informacje i w³adzê, aby rozwi¹zywaæ problemy rynku w taki sposób, by nie
nak³adaæ nadmiernych ograniczeñ na zarz¹dców infrastruktury i przewoŸników, którzy powinni reagowaæ przede wszystkim na sygna³y rynkowe. Zgodzono siê, ¿e obecnie brak jest dowodów na to, ¿e rozwój systemu regulacji zbli¿ony do oczekiwañ Komisji ma wp³yw na pozytywne efekty na rynku kolejowym.
Wspó³praca pomiêdzy krajowymi regulatorami staje siê coraz wa¿niejsza, podobnie jak rola niezale¿nych grup regulatorów. Jednak¿e wspó³praca pomiêdzy
regulatorami pañstw UE w celu otrzymania wiarygodnych danych zbieranych,
aby ustalaæ europejskie wzorce, jest na pocz¹tkowym etapie z uwagi na brak
niezawodnych standardów krajowych.
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Powsta³a ró¿nica pogl¹dów co do potrzeby wiêkszych regulacji w zakresie
nacisku finansowego na zarz¹dców infrastruktury (niedofinansowanie przez
bud¿ety dzia³alnoœci operacyjnej niektórych europejskich zarz¹dców) oraz zapewnienia wzglêdnie niskiego poziomu stawek dostêpu dla przewoŸników, co
ma bezpoœredni wp³yw na konkurencyjnoœæ transportu kolejowego. Ustalono, ¿e
d³ugoterminowe warunki finansowania wspomagane przez wieloletnie umowy
pañstwo–zarz¹dca s¹ wa¿ne oraz ¿e regulatorzy gospodarki mog¹ odegraæ tê rolê
w zapewnieniu zarz¹dcom infrastruktury uzyskania stabilnoœci finansowania,
której ci ostatni potrzebuj¹, aby rynek by³ niezawodny i dzia³a³ sprawnie21.
30 stycznia 2013 r. Komisja Europejska przedstawi³a propozycjê funkcjonowania rynku otwartego na miêdzynarodow¹ konkurencjê przewozów pasa¿erskich w ca³ej Unii. Chodzi o tzw. Czwarty Pakiet Kolejowy, który obejmuje trzy
podstawowe zagadnienia: usprawnienie procedur wydawania pozwoleñ na dopuszczenie pojazdów kolejowych do eksploatacji, otwarcie krajowych rynków
pasa¿erskich na konkurencjê oraz reformy zarz¹dzania na rynku infrastruktury
kolejowej.
Na Czwarty Pakiet Kolejowy sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce projekty aktów prawnych:
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹ca Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do
otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasa¿erskich oraz zarz¹dzania infrastruktur¹ kolejow¹;
– Dyrektywa w sprawie bezpieczeñstwa kolei;
– Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 881/2004;
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnoœci
systemu kolei w Unii Europejskiej;
– Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych us³ug kolejowego transportu pasa¿erskiego;
– Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 119/69 w sprawie wspólnych zasad normalizuj¹cych rachunkowoœæ przedsiêbiorstw kolejowych.
Czwarty Pakiet Kolejowy zak³ada m.in. wzmocnienie kompetencji Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) oraz porusza kwestiê pionowego oddzielenia
zarz¹dzania infrastruktur¹ kolejow¹ od œwiadczenia us³ug przewozowych22.

21

22

C. Nash, A. Smith, Full conclusions Rail Policy Conference 2012, Strona EU Rail Policy, http://www.
railpolicy.eu [dostêp: 7.03.2013].
D. Æosiæ, J. Bielecki, Czwarty Pakiet Kolejowy: od 2019 roku pe³na liberalizacja przewozów pasa¿erskich?,
Portal gospodarczy Forsal, http://forsal.pl/ [dostêp: 5.04.2013].
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Oznacza to m.in., ¿e w ramach Czwartego Pakietu Kolejowego, zak³adaj¹c jego
przyjêcie w wersji zbli¿onej do proponowanej przez KE, od grudnia 2019 r. ka¿dy europejski licencjonowany przewoŸnik kolejowy uzyska niemal nieograniczone prawo do œwiadczenia us³ug na liniach wewnêtrznych innego pañstwa
Wspólnoty (pañstwo bêdzie mia³o prawo ograniczaæ to uprawnienie przewoŸników, jeœli mog³yby byæ zagro¿one pod wzglêdem ekonomicznym us³ugi publiczne na danej trasie). Dla przyk³adu, Deutsche Bahn lub Trenitalia bez ¿adnej
dodatkowej krajowej koncesji bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ przewiezienia pasa¿erów
na trasie Gdynia – Warszawa, Poznañ – Kraków czy dowolnej innej, a koleje polskie z Berlina do Monachium23. Chodzi o to, by zwiêkszyæ konkurencjê, która
poprawi³aby przede wszystkim jakoœæ us³ug i obni¿y³a ich cenê, co bêdzie z korzyœci¹ dla pasa¿era. Jednak równie wa¿na jest propozycja ostatecznego oddzielenia spó³ki zarz¹dzaj¹cej sieci¹ kolejow¹ od operatora przewozów24. Takiej sytuacji nie obserwujemy w Polsce. Zarz¹dca sieci, PLK, wchodzi w sk³ad holdingu PKP
SA, do którego nale¿¹ m.in. PKP Intercity czy PKP Cargo.
Przedsiêbiorstwa, wed³ug za³o¿eñ, bêd¹ mog³y œwiadczyæ krajowe kolejowe
przewozy pasa¿erskie w ca³ej UE, oferuj¹c konkurencyjne us³ugi komercyjne
lub bior¹c udzia³ w przetargach na œwiadczenie us³ug publicznych dotycz¹cych
przewozów kolejowych, które obejmuj¹ wiêkszoœæ (ponad 90%) po³¹czeñ kolejowych w UE i bêd¹ podlegaæ obowi¹zkowym procedurom przetargowym25.
Zmiany te, jeœli zatwierdzi je Rada UE i Parlament Europejski, w opinii KE,
przynios³yby odczuwalne korzyœci dla pasa¿erów w postaci lepszych us³ug
i wiêkszego wyboru. W po³¹czeniu z reformami strukturalnymi mog³oby to
przynieœæ obywatelom i przedsiêbiorstwom unijnym ponad 40 mld euro korzyœci finansowych do 2035 r., a wed³ug szacunków Komisji zapewni³oby to nawet
do oko³o 16 mld dodatkowych pasa¿erokilometrów26.
Krajowe rynki pasa¿erskie pozostaj¹ w du¿ej mierze zamkniête. Jedynie
w Szwecji i Wielkiej Brytanii uda³o siê w pe³ni otworzyæ rynki, a Niemcy, Austria,
W³ochy, Czechy i Holandia otworzy³y rynki w ograniczonym zakresie. Doœwiad23
24

25
26

Ibidem.
Zgodnie z propozycj¹ KE nowy artyku³ 7 ust. 5 dyrektywy ma brzmieæ: W przypadku gdy w dniu
wejœcia w ¿ycie niniejszej dyrektywy zarz¹dca infrastruktury nale¿y do przedsiêbiorstwa zintegrowanego pionowo, pañstwa cz³onkowskie mog¹ podj¹æ decyzjê o niestosowaniu ust. 2–4 niniejszego artyku³u. W takim przypadku pañstwa cz³onkowskie, których to dotyczy, dopilnowuj¹, aby
zarz¹dca infrastruktury wykonywa³ wszystkie funkcje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i by³ rzeczywiœcie niezale¿ny pod wzglêdem organizacyjnym i decyzyjnym od wszelkich przedsiêbiorstw
kolejowych zgodnie z wymogami okreœlonymi w art. 7a–7c” – jest to furtka dla pañstw cz³onkowskich, które nie chc¹ stosowaæ pe³nej rozdzielnoœci. Ustêp ten zosta³ dodany przez KE w projekcie legislacyjnym w ostatniej chwili pod naciskiem Niemiec p³yn¹cym z najwy¿szych szczebli
rz¹dowych. Dlatego te¿ w kilku pañstwach UE trwaj¹ starania, aby zd¹¿yæ przywróciæ model holdingowy przed wejœciem w ¿ycie dyrektywy.
D. Æosiæ, J. Bielecki, op. cit.
Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej nr IP/13/65 z 30 stycznia 2013 r., http://europa.eu [dostêp: 1.02.3013].
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czenia zwi¹zane z otwarciem tych rynków wskazuj¹ na poprawê jakoœci i dostêpnoœci us³ug przy ci¹g³ym wzroœcie zadowolenia pasa¿erów oraz ich liczby –
w niektórych przypadkach o ponad 50% w ci¹gu 10 lat. Na zliberalizowanych
rynkach przetargi dotycz¹ce zamówieñ na us³ugi publiczne prowadzi³y do
oszczêdnoœci rzêdu 20–30% dla danego sektora, które mog¹ zostaæ ponownie
zainwestowane w celu poprawy jakoœci tych us³ug27.
Czwarty Pakiet ma tak¿e zmieniæ zasady przyznawania przez w³adze w³aœciwe (w Polsce w wiêkszoœci s¹ to samorz¹dy województw) umów na obs³ugê
konkretnych linii. W przysz³oœci rozstrzygniêcie nast¹pi na zasadzie otwartego
przetargu, do którego bêd¹ mieli dostêp wszyscy przewoŸnicy. Wygra ten, który,
spe³niwszy okreœlone warunki, zaproponuje najni¿sz¹ cenê28, nie musi to oznaczaæ, ¿e przewoŸnik ten zaoferuje równie¿ pasa¿erowi najni¿sz¹ cenê biletu.
Choæ konkurencja jest zdrowym przejawem funkcjonowania rynku, to jej
model zaproponowany przez Komisjê Europejsk¹ budzi niepokój niektórych
krajów. Zgodnie z jej koncepcj¹ przewoŸnik z obcego kraju, który bêdzie chcia³
wejœæ na rynek innego pañstwa UE, bêdzie móg³ siê ograniczyæ do œwiadczenia
us³ug tylko na najbardziej intratnych trasach, lekcewa¿¹c te, które s¹ deficytowe, ale istotne z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych. Propozycja ta wywo³a³a
sprzeciw m.in. we Francji i Hiszpanii, gdzie w przewozach pasa¿erskich wystêpuje jeden pañstwowy monopolista, a ogromnym nak³adem kosztów zbudowano nowoczesn¹ sieæ szybkich kolei TGV. Dziœ pañstwowy monopolista SNCF ma
znaczne zyski na takich trasach, jak: Pary¿ – Lyon czy Pary¿ – Marsylia. Francuskie w³adze nie chc¹, aby na zbudowanych za pieni¹dze francuskich podatników liniach zarabia³ np. Deutsche Bahn29. W Polsce sytuacja jest nieco inna,
gdy¿ oprócz przedsiêbiorstwa PKP Intercity funkcjonuj¹ Przewozy Regionalne,
bêd¹ce w³asnoœci¹ samorz¹dów wojewódzkich oraz inni przewoŸnicy (Koleje
Mazowieckie, Koleje Œl¹skie, Arriva).
Z raportu opracowanego przez berliñski Uniwersytet Humboldta wynika,
¿e Polska wprowadza przepisy o liberalizacji rynku kolejowego30 wed³ug unijnego kalendarza. Zgodnie z dotychczasowym unijnym prawem ca³kowicie zliberalizowane s¹ przewozy towarowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Polska ma jeden z najwy¿szych w Europie wskaŸników liberalizacji na tym rynku
(blisko 40% us³ug jest œwiadczonych przez inne podmioty ni¿ dominuj¹cy, czyli
PKP Cargo). W przewozach pasa¿erskich liberalizacja objê³a do tej pory tylko
przewozy miêdzynarodowe, które stanowi¹ 10% rynku. Niektóre kraje niechêtnie przyjmuj¹ unijne regulacje. Jak wynika ze wspomnianego opracowania,
27
28
29
30

Ibidem.
D. Æosiæ, J. Bielecki, op. cit.
Ibidem.
C. Kirchner, Rail Liberalisation Index 2011, opracowanie powsta³e z wspó³pracy Humboldt University i IBM Global Business Services, Strona internetowa Deutsche Bahn, http://www.deutschebahn.com [dostêp: 25.03.2013].
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zwlekaj¹ z tym £otwa, Litwa, Irlandia, Hiszpania i Grecja. Z kolei Francja chce
ponownie w³¹czyæ nadzór nad sieci¹ kolejow¹ do grupy SNCF. Taki uk³ad istnieje w Niemczech, gdzie sieæ nale¿y do spó³ki DB Netz w ramach holdingu
Deutsche Bahn31.
Celem najnowszej aktualizacji I pakietu, tzw. recast’u32, który zosta³ opublikowany w Dz. Urz. UE w dniu 15 grudnia 2012 r., jest uœciœlenie pewnych rozwi¹zañ, w szczególnoœci dotycz¹cych funkcjonowania zarz¹dców infrastruktury
(m.in. tworzenie wieloletnich strategii rozwoju infrastruktury, zró¿nicowanie
op³at za dostêp w zale¿noœci od poziomu ha³asu emitowanego przez tabor czy
wyposa¿enia pojazdów w system ETCS oraz uregulowanie kwestii op³at za
us³ugi dodatkowe). Strona polska aktywnie uczestniczy³a w uzgodnieniach dotycz¹cych recast’u. Urz¹d Transportu Kolejowego zg³osi³ na ró¿nych etapach procedury legislacyjnej ponad 60 uwag merytorycznych do projektu dyrektywy33.
Kwesti¹ dyskusyjn¹ pozosta³a sprawa braku wy³¹czenia spó³ki PKP LHS
z zakresu zasad dotycz¹cych obowi¹zkowego rozdzielenia funkcji zarz¹dcy infrastruktury od funkcji przewoŸnika kolejowego, zgodnie z drugim filarem pakietu34.
Zrewidowany pakiet zak³ada równie¿ wzmocnienie pozycji krajowych organów regulacyjnych35. W celu zapewnienia wszystkim sprawiedliwego dostêpu
do kolei niezale¿ni zarz¹dcy infrastruktury musz¹ zarz¹dzaæ sieciami w sposób
skuteczny i niedyskryminuj¹cy oraz koordynowaæ swoje dzia³ania na poziomie
UE, aby stworzyæ podstawy do rozwoju prawdziwie europejskiej sieci kolejowej36. Podczas prac na szczeblu unijnym Polska by³a jednym z nielicznych
pañstw w pe³ni popieraj¹cych te rozwi¹zania.
Aby zapewniæ rozwój sieci w interesie wszystkich uczestników oraz zwiêkszyæ jej skutecznoœæ operacyjn¹, Komisja przed przekazaniem wniosku (w ramach IV pakietu) do Parlamentu i Rady proponowa³a wzmocnienie pozycji
zarz¹dców infrastruktury, umo¿liwiaj¹c im kontrolê wszystkich funkcji kluczowych dla sieci kolejowej – w tym planowania inwestycji infrastrukturalnych,
bie¿¹cej dzia³alnoœci i utrzymania, a tak¿e ustalania rozk³adów jazdy37.
W obliczu licznych skarg ze strony u¿ytkowników Komisja sta³a na stanowisku, ¿e zarz¹dcy infrastruktury musz¹ byæ operacyjnie i finansowo niezale¿ni
od przewoŸników kolejowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla eliminowania
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D. Æosiæ, J. Bielecki, op. cit.
Ang. recast – przekszta³cenie np. dokumentu.
P. Stefaniak, op.cit.
Ibidem.
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Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej nr IP/13/65 z 30 stycznia 2013 r., http://europa.eu [dostêp: 1.02.2013].
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potencjalnych konfliktów interesów i zapewniania wszystkim przedsiêbiorstwom dostêpu do torów na równych zasadach38.
We wniosku Komisji Europejskiej, przedstawionym Parlamentowi Europejskiemu 30 stycznia 2013 r., potwierdza siê, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ w sposób najprostszy i najbardziej przejrzysty poprzez rozdzia³ instytucjonalny. KE planuje,
¿e niezale¿ne od zarz¹dców infrastruktury przedsiêbiorstwa kolejowe uzyskaj¹
bezpoœredni dostêp do wewnêtrznego rynku przewozów pasa¿erskich w 2019 r.39
Ostatecznie 30 stycznia 2013 r. KE przedstawi³a propozycjê pozwalaj¹c¹
spó³kom pañstwowym na utrzymanie dotychczasowej pozycji prawnej w zakresie infrastruktury kolejowej oraz przewozów pasa¿erskich i towarowych. Komisja wycofa³a siê z wczeœniejszych planów ca³kowitego oddzielenia funkcji
zarz¹dcy infrastruktur¹ od operatorów us³ug kolejowych do 2019 r., pozwalaj¹c
pañstwom cz³onkowskim na pewn¹ elastycznoœæ w kwestii tworzenia bardziej
konkurencyjnych rynków oraz przewozu wiêkszej liczby pasa¿erów i towarów.
Odpowiedzialny za transport Siim Kallas, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej, stwierdzi³: „Koleje europejskie zbli¿aj¹ siê do bardzo wa¿nego punktu. Wobec stagnacji lub regresji w transporcie kolejowym na wielu europejskich
rynkach mamy przed sob¹ prosty wybór. Mo¿emy teraz podj¹æ trudne, niezbêdne do restrukturyzacji europejskiego rynku kolejowego decyzje, aby wesprzeæ innowacje i œwiadczenie lepszych us³ug. Umo¿liwi to ponowny rozwój
kolei z korzyœci¹ dla obywateli, przedsiêbiorstw i œrodowiska. Lub mo¿emy wybraæ inn¹ drogê. Mo¿emy zaakceptowaæ nieodwracalny rozwój sytuacji prowadz¹cy do Europy, w której koleje s¹ luksusow¹ zabawk¹ kilku bogatych
pañstw, niedostêpn¹ dla wiêkszoœci w obliczu braku œrodków publicznych”40.
Wed³ug Siima Kallasa koleje maj¹ bardzo du¿y potencja³. Ale ¿eby mog³y
z niego skorzystaæ, musz¹ byæ szybsze, punktualne i godne zaufania. Pakiet
Czwarty, jego zdaniem, bêdzie kluczowy dla przysz³oœci kolei41. Ma te¿ zwiêkszyæ przejrzystoœæ finansow¹ kolei i przyœpieszyæ system homologacji
poci¹gów42. Jednak w miarê postêpowania prac nad pakietem sprzeciw krajów
UE wobec du¿ych zmian stawa³ siê coraz bardziej wyraŸny. To zmusi³o KE do
zweryfikowania pierwotnych planów. Propozycje dla Czwartego Pakietu Kolejowego, jakie Komisja Europejska przedstawi³a w informacji prasowej z dnia 30
stycznia 2013 r., s¹ nastêpuj¹ce. Komisja chce ograniczyæ koszty administracyjne
przedsiêbiorstw kolejowych i u³atwiæ nowym podmiotom wchodzenie na rynek. Europejska Agencja Kolejowa stanie siê „punktem kompleksowej obs³ugi”
38
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40
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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wydaj¹cym zezwolenia na wprowadzanie pojazdów do obrotu wa¿ne w ca³ej
Unii Europejskiej, jak równie¿ wa¿ne w ca³ej UE certyfikaty bezpieczeñstwa dla
operatorów. Obecnie zezwolenia i certyfikaty bezpieczeñstwa w bran¿y kolejowej wydaj¹ poszczególne pañstwa cz³onkowskie. Proponowane œrodki pozwoli³yby na zmniejszenie o 20% czasu wchodzenia nowych przedsiêbiorstw kolejowych na rynek oraz zmniejszenie o 20% kosztów i okresu wa¿noœci zezwoleñ
dla taboru. Powinno to umo¿liwiæ przedsiêbiorstwom zaoszczêdzenie do 2025 r.
³¹cznie 500 mln euro. Aby wszystkim zapewniæ sprawiedliwy dostêp do kolei,
niezale¿ni zarz¹dcy infrastruktury musz¹ zarz¹dzaæ sieciami w sposób skuteczny i niedyskryminuj¹cy oraz koordynowaæ swoje dzia³ania na poziomie UE
w celu stworzenia podstaw do rozwoju prawdziwie europejskiej sieci. Aby zapewniæ rozwój sieci w interesie wszystkich uczestników oraz zwiêkszyæ jej
skutecznoœæ operacyjn¹, Komisja proponuje wzmocniæ pozycjê zarz¹dców infrastruktury, umo¿liwiaj¹c im kontrolê wszystkich funkcji kluczowych dla sieci kolejowej – w tym planowania inwestycji infrastrukturalnych, bie¿¹cej dzia³alnoœci i utrzymania, a tak¿e ustalania rozk³adów jazdy. W obliczu licznych skarg ze
strony u¿ytkowników sieci kolejowej Komisja uwa¿a, ¿e zarz¹dcy infrastruktury musz¹ byæ operacyjnie i finansowo niezale¿ni od przewoŸników kolejowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla eliminacji potencjalnych konfliktów interesów i zapewnia wszystkim przedsiêbiorstwom dostêp do torów na równych
zasadach. We wniosku KE zasadniczo potwierdza siê, ¿e mo¿na to osi¹gn¹æ
w sposób najprostszy i najbardziej przejrzysty poprzez rozdzia³ instytucjonalny.
Niezale¿ne od zarz¹dców infrastruktury przedsiêbiorstwa kolejowe uzyskaj¹
bezpoœredni dostêp do wewnêtrznego rynku przewozów pasa¿erskich w 2019 r.
Komisja przyjê³a, ¿e równie¿ struktury zintegrowane pionowo lub „struktury holdingowe” (taka sytuacja jest w Polsce) s¹ w stanie zapewniæ konieczn¹
niezale¿noœæ poprzez zastosowanie skutecznych procedur oddzielaj¹cych strukturê kompetencyjn¹, aby zagwarantowaæ niezbêdny rozdzia³ prawny, finansowy i operacyjny. W tym celu zaproponowano tzw. klauzulê weryfikacji zgodnoœci. Z klauzuli wynika, ¿e w celu ochrony utrzymania tej niezale¿noœci przedsiêbiorstwa kolejowe, stanowi¹ce czêœæ struktur zintegrowanych pionowo,
mog³yby nie zostaæ dopuszczone do dzia³alnoœci w innych pañstwach cz³onkowskich, je¿eli uprzednio nie udowodni³yby Komisji, ¿e wprowadzono wszystkie
zabezpieczenia. Chodzi o to, ¿eby w praktyce zapewniæ równe szanse oraz uczciw¹ konkurencjê na ich rynku krajowym. Propozycje Komisji Europejskiej
przed przyjêciem musz¹ zostaæ zatwierdzone przez Parlament Europejski
i rz¹dy pañstw cz³onkowskich w ramach Rady UE.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e transport kolejowy w Unii Europejskiej nadal posiada du¿y potencja³, który nie jest w pe³ni wykorzystywany, w zwi¹zku z tym
konieczne s¹ kroki usprawniaj¹ce tê ga³¹Ÿ transportu. W perspektywie
przysz³ych inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej, Unia Europejska po-
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trzebuje jasnej wizji Europejskiej Przestrzeni Kolejowej. Jedn¹ z propozycji jest
stworzenie „Europejskiej Konstytucji Kolejowej”, która stanowi³aby spójn¹ podstawê prawn¹, daj¹c¹ wszystkim przedsiêbiorstwom kolejowym takie same warunki dzia³ania we wszystkich krajach Unii Europejskiej43.
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THE FOURTH RAILWAY PACKAGE – TOWARDS FULL LIBERALIZATION
IN THE PASSENGER RAIL SECTOR
(Summary)
Railway transport is essential for the effective functioning of the European economy.
Every year there is more than 8 billion rail journeys. Railways carry about 10 percent of
goods in Europe, reaching revenues of approximately 13 billion euros. The rail sector employs 800 000 people and has a turnover of 73 billion euros, which is 65 percent of the rotation within the aviation sector (112 billion euros). Despite the importance of railways
from the mid-nineties in some EU countries, particularly in the EU-10, under-investment
in this sector has led to a significant deterioration of infrastructure and rolling stock,
which in turn caused a decrease in the attractiveness of this sector doubled by further dynamic growth of car ownership as a result of an overall increase in wealth. In many EU
Member States railroads are in a state of stagnation or regression. EU Commission, aware
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of these challenges is trying to limit the negative tendencies and prevent the collapse of
European railways. For this purpose EU Commission has prepared a number of documents called “packages”. The article points out the main assumptions of the first three
packages and more detailed the last, fourth package, the European Commission presented as a legislative proposals in January 2013.
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WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH
W ROZWOJU TRANSPORTU W POLSCE

Wprowadzenie
Warunkiem realizacji okreœlonych za³o¿eñ programowych jest dostêp do odpowiednich zasobów finansowych. Nieuwzglêdnianie istniej¹cych w tej dziedzinie ograniczeñ mo¿e znacznie zmniejszaæ skutecznoœæ ich realizacji. Spoœród
barier rozwoju transportu szczególne znaczenie maj¹ ograniczenia typu ekonomicznego wynikaj¹ce z braku odpowiednich œrodków finansowych. Mo¿liwoœci prze³amania tej bariery pojawi³y siê ju¿ w okresie stowarzyszenia Polski
z UE, lecz dostêp do wszystkich instrumentów finansowych wykorzystywanych
w polityce regionalnej Unii Europejskiej Polska uzyska³a z chwil¹ w³¹czenia do UE.
Polska ma znaczne doœwiadczenia w procesie wykorzystania funduszy unijnych. Celem artyku³u jest ocena skutecznoœci wykorzystania dotychczas udostêpnionych œrodków na rozwój transportu w Polsce. Jako podstawowe mierniki tej
skutecznoœci przyjêto:
– poziom kontraktacji œrodków, w czêœci odpowiadaj¹cej wk³adowi UE (wartoœæ podpisanych umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów) w relacji do przewidzianej alokacji;
– wartoœæ wydatków kwalifikowanych, w czêœci odpowiadaj¹cej wk³adowi
UE, wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o refundacjê z Komisji
Europejskiej w relacji do przewidzianej alokacji;
– wartoœæ refundacji przekazanych beneficjentom w relacji do przewidzianej
alokacji.
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1. Perspektywa bud¿etowa 2004–2006
Infrastruktura transportu, definiowana jako podstawa rozwoju spo³eczno-gospodarczego, determinuje rozwój innych dzia³ów gospodarki, dlatego te¿
wszelkie nieprawid³owoœci w jej rozwoju utrudniaj¹ rozwój spo³eczno-gospodarczy, wywo³uj¹c straty w ró¿nych dziedzinach gospodarki. Niestety ró¿nego
rodzaju nieprawid³owoœci w jej rozwoju zdarzaj¹ siê doœæ czêsto, miêdzy innymi w zwi¹zku z ograniczonymi nak³adami, jakie przeznaczane s¹ na jej rozwój.
Infrastruktura transportu ze wzglêdu na takie swoje cechy, jak niepodzielnoœæ
techniczna i ekonomiczna charakteryzuje siê wysok¹ maj¹tkoch³onnoœci¹ i kapita³och³onnoœci¹. Zdobycie odpowiednio wysokich œrodków na jej rozwój napotyka problemy w wielu krajach. W Polsce wieloletnie niedofinansowanie oraz
inne nieprawid³owoœci w procesie rozwoju infrastruktury transportu doprowadzi³y do:
– du¿ych dysproporcji w rozwoju infrastruktury ró¿nych ga³êzi transportu,
– bardzo wysokiego poziomu jej dekapitalizacji,
– znacznych ró¿nic w poziomie transportowego zagospodarowania Polski
i wysoko rozwiniêtych krajów Europy Zachodniej.
Sta³y siê one barier¹ rozwoju spo³eczno-gospodarczego, powa¿nym ograniczeniem dostêpnoœci i utrudnieniem integracji Polski z UE1.
Szans¹ na nadrobienie tych zaleg³oœci by³o wst¹pienie Polski do UE i zwi¹zany z tym dostêp do funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportu. Wykorzystanie tej szansy nie by³o proste, bowiem sam proces
aplikacji o œrodki by³ na tyle skomplikowany, ¿e wiele instytucji, zw³aszcza na
pocz¹tku, nie bardzo sobie z nim radzi³o. Sprawne korzystanie z nich dodatkowo utrudnia³y procedury zwi¹zane z kontrol¹, wydatkowaniem i rozliczeniem
zdobytych œrodków. Problemem by³o równie¿ samo przygotowanie inwestycji
w tak wielkiej skali, jak i ich realizacja, w tym zw³aszcza znalezienie odpowiednich wykonawców. Zdobywane stopniowo doœwiadczenie w pozyskiwaniu
i wykorzystywaniu œrodków zaczê³o przynosiæ efekty.
W latach 2004–2006 Polska mia³a do dyspozycji z bud¿etu UE 12,5 mld euro,
z czego 1/3 pochodzi³a z Funduszu Spójnoœci, a pozosta³a czêœæ z funduszy strukturalnych. Przedsiêwziêcia transportowe w tym okresie by³y ujête w trzech blokach programowych:
– Sektorowy Program Operacyjny Transport – SPOT (finansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (w ramach dzia³ania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukladu komunikacyjnego
1

Szerzej na ten temat K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo
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wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
– Strategia Wykorzystania Funduszu Spójnoœci2.
W pierwszych latach okresu bud¿etowego 2004–2006 wykorzystanie œrodków
ujêtych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport by³o przeciêtnie o po³owê ni¿sze ani¿eli w przypadku pozosta³ych programów operacyjnych. Z danych Komisji Europejskiej wynika, ¿e wartoœæ refundacji wyp³acona
na rzecz beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wynios³a do koñca 2005 r. zaledwie 0,5% dostêpnej alokacji, a na koniec
2006 r. – 16,2% (rys. 1).

Rysunek 1. Wartoœæ refundacji Komisji Europejskiej na rzecz beneficjentów w ramach SPOT
ród³o: Informacja o realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dzieñ 31 listopada 2009 r., Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, mrr.gov.pl [dostêp: 10.02.2012]; Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesiêczna za grudzieñ 2009, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeñ 2010, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Proces kwalifikacji wniosków dla wszystkich programów realizowanych
z udzia³em funduszy strukturalnych w latach 2004–2006 zakoñczy³ siê ostatecznie 31 grudnia 2009 r. Na koniec grudnia 2009 r. p³atnoœci dokonane na rzecz beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Transport stanowi³y 129,9%
alokacji3. Jak wynika z rysunku 2, poziom wykorzystania funduszy unijnych
w tym programie by³ znacznie wy¿szy ni¿ w przypadku pozosta³ych programów operacyjnych realizowanych w latach 2004–2006.
2
3

Ibidem, s. 314–317.
Poziom ten wynika ze zmian kursu walutowego w okresie programowym 2004–2006. Wydatki beneficjentów ponoszone s¹ bowiem w z³otych, natomiast przez Komisjê Europejska certyfikowane
s¹ w euro przy uwzglêdnieniu kursu walutowego obowi¹zuj¹cego w danym okresie.
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Znaczn¹ skutecznoœci¹ odznacza³ siê tak¿e proces absorpcji funduszy unijnych przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zarezerwowane dla Polski na lata 2004–2006 œrodki
w ramach ZPORR na koniec 2006 r. zosta³y œrednio w kraju wykorzystane na
poziomie 38,3%, na koniec 2007 r. poziom ten wzrós³ do 75%, na koniec 2008 r. –
ok. 95%, a na koniec grudnia 2009 r. dokonane p³atnoœci na rzecz beneficjentów
w czêœci odpowiadaj¹cej wk³adowi UE stanowi³y 107,7% alokacji. W czêœci
transportowej œrodki te zosta³y wykorzystane w ca³oœci, a znacz¹cym efektem
realizacji tego programu by³a budowa nowych i modernizacja istniej¹cych dróg
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 3928 km4.

Rysunek 2. Dokonane p³atnoœci na rzecz beneficjentów w czêœci odpowiadaj¹cej wk³adowi
UE wed³ug programów operacyjnych w latach 2004–2006 na koniec grudnia 2009 r. (jako %
alokacji)
ród³o: Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013,
Informacja miesiêczna za grudzieñ 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeñ
2010, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Nieco mniej skutecznie, mimo d³u¿szego okresu rozliczeniowego (do koñca
listopada 2012 r.), zosta³y wykorzystane œrodki pozyskiwane przez beneficjen4

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006, Komitet Monitoruj¹cy
ZPORR. XX posiedzenie. Departament Koordynacji i Wdra¿ania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
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tów w ramach Strategii Wykorzystania Funduszu Spójnoœci5. Z oceny poziomu wykorzystania œrodków Funduszu Spójnoœci wynika, ¿e od pocz¹tku realizacji Strategii do koñca listopada 2012 r. poziom zakontraktowania œrodków
ogó³em na cele zwi¹zane ze œrodowiskiem i transportem wyniós³ 9,5 mld euro,
tj. 123,5% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych (rys. 3).
Natomiast wartoœæ wniosków o refundacjê z tego funduszu, które polska
strona przekaza³a do Komisji Europejskiej od pocz¹tku realizacji programu, wynosi³a 5,4 mld euro, co stanowi³o 99,0% dostêpnej alokacji z FS na lata 2004–2006,
przy czym w odniesieniu do przedsiêwziêæ transportowych wskaŸnik ten wynosi³ 98,1%.

Rysunek 3. Wykorzystanie œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach Strategii Wykorzystania
operacyjnych w latach 2004–2006 do koñca listopada 2012 r. (jako % alokacji)
ród³o: Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013,
Informacja miesiêczna za listopad 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzieñ
2012, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Ca³kowita kwota p³atnoœci otrzymanych przez beneficjentów z Komisji Europejskiej do koñca listopada 2012 r. wynosi³a 4,9 mld euro, tj. 89,0% w stosunku
do alokacji z FS. Z kolei otrzymane p³atnoœci w odniesieniu do przedsiêwziêæ
transportowych wynios³y 2,4 mld euro, co stanowi³o 89,0% dostêpnej w tym
okresie alokacji w ramach Funduszu Spójnoœci na cele transportowe.

5

Okres kwalifikowalnoœci wydatków z Funduszu Spójnoœci up³yn¹³ 31 grudnia 2010 r.
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2. Perspektywa bud¿etowa 2007–2013
W okresie bud¿etowym 2007–2013 Polska ma do zagospodarowania z bud¿etu UE 67,3 mld euro, w tym oko³o 25,1 mld euro na inwestycje w sektorze
transportu6. Inwestycje z zakresu transportu ujête s¹ w dwóch programach
ogólnokrajowych Infrastruktura i Œrodowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej,
a ponadto w 16 regionalnych programach operacyjnych. Oprócz tych programów w latach 2007–2013 realizowany jest odrêbny program polityki spójnoœci
UE, okreœlany jako Europejska Wspó³praca Terytorialna (EWT), który zastêpuje
Inicjatywê Wspólnotow¹ INTERREG7 z poprzedniego okresu bud¿etowego.
Z analizy procesu kontraktacji œrodków funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci przyznanych Polsce na lata 2007–2013 wynika (rys. 4), ¿e na koniec
grudnia 2012 r. w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko zosta³o zakontraktowanych 83% dostêpnych œrodków z UE (w analogicznym okresie w 2010 r. wskaŸnik ten wynosi³ 50,4%, a w 2011 r. – 70,4%).

stan na koniec grudnia 2010 r.

stan na koniec grudnia 2011 r.
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Rysunek 4. Poziom kontraktacji œrodków UE w ramach krajowych programów operacyjnych od pocz¹tku realizacji programu (% alokacji na lata 2007–2013)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesiêczna za listopad 2012, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, grudzieñ 2012, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

6

7

A. Skala-PoŸniak, Stan absorpcji funduszy UE w polskim sektorze transportu, „Przegl¹d Komunikacyjny” 2007, nr 5.
Portal funduszy strukturalnych. Wspó³praca terytorialna w latach 2007–2013, http://www.interreg.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].
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W odniesieniu do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do
koñca grudnia 2012 r. wartoœæ podpisanych umów stanowi³a 95% przyznanej
alokacji (wzrost o 26,3 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.), a w odniesieniu
do Programu Operacyjnego Europejska Wspó³praca Terytorialna zosta³o
zakontraktowanych 67% dostêpnej alokacji (wzrost o 1,6 pkt. proc.).
WyraŸny postêp obserwowany jest tak¿e w zakresie wartoœci wydatków wykazywanych we wnioskach do Komisji Europejskiej o refundacjê. Jak wynika
z rysunku 5, wartoœæ ta w relacji do przewidzianej alokacji w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na koniec grudnia 2011 r. wynosi³a 24,2%, a na koniec grudnia 2012 r. – 44,7%.
Z kolei wartoœæ wniosków o refundacjê z Komisji Europejskiej na rzecz beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej zwiêkszy³a siê
z 17,1%, wed³ug stanu na koniec grudnia 2010 r., do 33,6% na koniec grudnia
2011 r. i 42,8% na koniec grudnia 2012 r. Natomiast wartoœæ wniosków o p³atnoœæ
z KE w odniesieniu do Programu Operacyjnego Europejska Wspó³praca Terytorialna zwiêkszy³a siê z 7,1% na koniec grudnia 2010 r. do 19,4% na koniec grudnia 2012 r.
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Rysunek 5. Wydatki beneficjentów we wnioskach do Komisji Europejskiej o refundacjê
w ramach krajowych programów operacyjnych (% wykorzystania alokacji na lata 2007-2013)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesiêczna za listopad 2012, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, grudzieñ 2012, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Z obserwacji wynika, ¿e skutecznoœæ wykorzystywania œrodków unijnych
w ramach krajowych programów operacyjnych jest porównywalna z regionalnymi programami operacyjnymi z punktu widzenia poziomu kontraktacji œrodków w relacji do przewidzianej alokacji. Jak wynika z rysunku 6, na koniec
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grudnia 2012 r. wartoœæ podpisanych umów o dofinansowanie w stosunku do
przewidywanej alokacji w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych wynosi³a 85,1%, a w przypadku krajowych programów operacyjnych –
84,2%.
Skutecznoœæ wykorzystania œrodków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych jest wy¿sza, ni¿ programów krajowych, z punktu widzenia wartoœci wniosków skierowanych do Komisji Europejskiej o refundacjê
w relacji do alokacji. Jak wynika z rysunku 7, pomiêdzy stanem na koniec grudnia 2010 r. a stanem na koniec grudnia 2012 r. wartoœæ wniosków o refundacjê
w relacji do przewidzianej alokacji dla ogó³u województw zwiêkszy³a siê z 27,0%
do 57,0% (na poziomie programów krajowych by³ to wzrost z 14,2% do 45,6%).
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Rysunek 6. Umowy o dofinansowanie ze œrodków UE w ramach regionalnych programów
operacyjnych w relacji do alokacji na lata na lata 2007–2013 (stan na koniec grudnia 2010 r.
i 2012 r. w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesiêczna za listopad 2012, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, grudzieñ 2012, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Do liderów pod wzglêdem wartoœci podpisanych umów w relacji do przewidzianej alokacji na koniec grudnia 2012 r. nale¿¹ regiony: pomorski (93,2%) oraz
³ódzki (92,8%). Z kolei najwy¿sz¹ skutecznoœci¹ wykorzystania œrodków unijnych z punktu widzenia wartoœci skierowanych do Komisji Europejskiej wniosków charakteryzowa³ siê region wielkopolski (65,7%) oraz pomorski (64,6%).
Bior¹c pod uwagê wszystkie programy krajowe i regionalne na koniec grudnia 2011 r., wartoœæ umów podpisanych z beneficjentami w stosunku do przewidzianej alokacji stanowi³a 72,6%, a na koniec grudnia 2012 r. – 84,4%. Z kolei
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wartoœæ wniosków o p³atnoœæ z Komisji Europejskiej w odniesieniu do przewidzianej alokacji stanowi³a odpowiednio 32,3% i 48,5%8.
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Rysunek 7. Wydatki we wnioskach do Komisji Europejskiej o refundacjê w ramach regionalnych programów operacyjnych w relacji do alokacji na lata 2007–2013 (stan na koniec grudnia 2010 r. i grudnia 2012 r., w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Wykorzystanie œrodków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, Informacja miesiêczna za listopad 2012, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, grudzieñ 2012, mrr.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

W Polsce nie wystêpuj¹ znacz¹ce opóŸnienia we wdra¿aniu programów
krajowych i regionalnych. Mimo to pojawiaj¹ siê pewne zagro¿enia, szczególnie
w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez w³adze samorz¹dowe. Ich
skutecznoœæ w wykorzystaniu funduszy unijnych, jak ju¿ wspomniano, jest wyraŸnie wy¿sza ni¿ w³adz centralnych. Od 2010 r. Ministerstwo Finansów podejmuje dzia³ania, aby ograniczyæ mo¿liwoœci zad³u¿ania siê samorz¹dów. Istnieje
wiêc obawa, ¿e samorz¹dy bêd¹ musia³y zrezygnowaæ z zaplanowanych, a czêœciowo nawet z realizowanych ju¿ inwestycji. Istnieje przy tym ryzyko, ¿e w
tych warunkach utrudnione bêdzie tak¿e wykorzystanie funduszy UE, jakie
Polska uzyska³a na realizacjê polityki spójnoœci (72,9 mld euro) w ramach nowej
perspektywy bud¿etowej 2014–20209.

8

9

Wykorzystanie œrodków UE w ramach Strategii Wykorzystania Funduszu Spójnoœci na lata 2004–
2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013…
Fundusze Europejskie 2014–2020, mrr.gov.pl [dostêp: 17.03.2013].
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Zakoñczenie
Polska skutecznie wykorzysta³a œrodki unijne przyznane na lata 2004–2006
w ramach SPOT. W ramach tego okresu bud¿etowego nieco s³abiej wykorzystane
zosta³y œrodki Funduszu Spójnoœci na przedsiêwziêcia transportowe i zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska.
W istniej¹cej perspektywie bud¿etowej na lata 2007–2013 nie wystêpuj¹
znacz¹ce opóŸnienia we wdra¿aniu programów krajowych i regionalnych.
Ponadto, mimo bardziej z³o¿onych i czasoch³onnych procedur zwi¹zanych ze
sk³adaniem wniosków o dofinansowanie z UE inwestycji infrastrukturalnych,
nie obserwuje siê opóŸnieñ w wykorzystaniu œrodków unijnych przewidzianych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Œrodowisko oraz
Rozwój Polski Wschodniej.
Z obserwacji wynika, ¿e wy¿sza skutecznoœæ wykorzystywania œrodków unijnych jest charakterystyczna dla regionalnych programów operacyjnych, ni¿
programów krajowych. Przede wszystkim skutecznoœæ ta jest wy¿sza z punktu
widzenia wartoœci wniosków sk³adanych do Komisji Europejskiej o refundacjê.
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ABSORPTION OF EU FUNDS IN TRANSPORT SECTOR IN POLAND
(Summary)
Poland has considerable experience in the use of EU funds. The purpose of this article is
to evaluate the effectiveness of the use of funds for the development of transport in Poland.
It has been shown that Poland has effectively used the EU funds allocated for 2004–2006 and
2007-2014. The observations shows that the efficiency of the regional operational programs is
higher than the national programs. First of all, this is more effective from the point of view of
applications submitted to the European Commission for a refund.
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PORA¯KI W BIZNESIE W SEKTORZE TSL W POLSCE

Wprowadzenie
We wspó³czesnej teorii przedsiêbiorstwa zak³ada siê, ¿e celem dzia³alnoœci
ka¿dej firmy jest maksymalizacja korzyœci dla jego w³aœcicieli. Cel ten jest uznawany za cel g³ówny, przy czym jego osi¹gniêcie jest uwarunkowane realizacj¹
szeregu innych celów poœrednich. Jednym z takich celów jest przetrwanie
przedsiêbiorstwa na rynku. Jednak w sytuacjach kryzysowych przetrwanie
przedsiêbiorstwa nie jest postrzegane jako cel poœredni, lecz jako cel zasadniczy.
W warunkach dekoniunktury gospodarczej podmioty gospodarcze bardziej nara¿one s¹ na pora¿kê biznesow¹, a nawet bankructwo.
Celem artyku³u jest przedstawienie istoty niepowodzeñ biznesowych
przedsiêbiorstw, w tym bankructw, oraz tendencji zmian tych zjawisk w œwietle
doœwiadczeñ przedsiêbiorstw w sektorze TSL, a tak¿e metod pozwalaj¹cych na
wczeœniejsze rozpoznanie ryzyka bankructwa.

1. Istota niepowodzeñ biznesowych przedsiêbiorstw
Podmioty gospodarcze mog¹ koñczyæ dzia³alnoœæ z ró¿nych przyczyn.
W szerokim znaczeniu w odniesieniu do przedsiêbiorstw, które wycofuj¹ siê
z rynku niezale¿nie od powodów, u¿ywane s¹ takie okreœlenia, jak: „pora¿ka biznesowa”, „niepowodzenie gospodarcze”, „zamykanie dzia³alnoœci gospodarczej”, „likwidacja przedsiêbiorstwa”. W tym znaczeniu powody zaprzestania
dzia³alnoœci nie s¹ ró¿nicowane i mog¹ wynikaæ zarówno z pogorszenia sytuacji
ekonomicznej przedsiêbiorstwa, jak i z czynników pozaekonomicznych, np. up³yw
czasu przewidzianego na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, choroba w³aœciciela firmy jednoosobowej itp.
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W sytuacji gdy przedsiêbiorstwo dotkniête zosta³o niepowodzeniem gospodarczym wynikaj¹cym z przyczyn ekonomicznych, u¿ywane jest czêsto okreœlenie „upad³oœæ” lub „bankructwo”. Upad³oœæ przedsiêbiorstwa jest terminem
prawniczym i oznacza orzeczenie s¹dowe zastosowania wobec danego podmiotu
gospodarczego procedur upad³oœciowych w zwi¹zku z jego niewyp³acalnoœci¹
rozumian¹ jako brak p³ynnoœci finansowej.
Og³oszenie upad³oœci nastêpuje w wyniku wyroku s¹dowego1 uzyskanego
na ¿¹danie zad³u¿onego przedsiêbiorstwa (d³u¿nika) i/lub jego wierzycieli w sytuacji, gdy:
– sp³ata zobowi¹zañ zad³u¿onego przedsiêbiorstwa wobec wierzycieli przekracza okres trzech miesiêcy i/lub,
– zobowi¹zania zad³u¿onego przedsiêbiorstwa s¹ wy¿sze ni¿ wartoœæ jego
maj¹tku, chocia¿ na bie¿¹co te zobowi¹zania s¹ sp³acane2.
Dlatego te¿ niewyp³acalnoœæ przedsiêbiorcy powinna prowadziæ do wszczêcia procedury postêpowania upad³oœciowego, która umo¿liwi³aby jak najszybsze pokrycie d³ugu wobec wierzycieli z maj¹tku niewyp³acalnego przedsiêbiorstwa.
Upad³oœæ jest wiêc rodzajem przymusu, gdy¿ prowadzi do interwencji pañstwa poprzez organy s¹dowe, a na celu ma zajêcie maj¹tku d³u¿nika w drodze:
– przymusowej likwidacji przedsiêbiorstwa (upad³oœæ likwidacyjna) polegaj¹cej na wyprzeda¿y jego maj¹tku i sp³aceniu zobowi¹zañ z uzyskanych w ten
sposób œrodków lub
– zawarcia uk³adu (upad³oœæ uk³adowa), je¿eli zostanie uprawdopodobnione,
¿e dziêki porozumieniom z wierzycielami zobowi¹zania zostan¹ sp³acone
skuteczniej ni¿ w sytuacji likwidacji maj¹tku d³u¿nika3.
Pojêcia upad³oœæ i bankructwo nie s¹ okreœleniami równoznacznymi. Okreœlenie „bankructwo” jest pojêciem szerszym i najogólniej oznacza proces pogorszenia sytuacji rynkowej firmy w zwi¹zku z d³ugookresow¹ nierentownoœci¹
prowadz¹c¹ w konsekwencji do ca³kowitej utraty p³ynnoœci finansowej. Bankructwo przedsiêbiorstwa to stan, w którym nie jest mo¿liwe, by kontynuowa³o
ono dzia³alnoœæ bez pomocy z zewn¹trz. W tym znaczeniu nie musi byæ
spe³niony warunek wszczêcia procedury upad³oœciowej.
Jednoznaczne okreœlenie grupy podmiotów gospodarczych, które mog¹ byæ
uznane za bankrutów jest bardzo trudne. W uproszczeniu, jak wynika z rysunku 1, do grupy przedsiêbiorstw bankrutuj¹cych mo¿na zakwalifikowaæ:
1

2

3

Postanowienie o og³oszeniu upad³oœci podaje siê niezw³ocznie do publicznej wiadomoœci przez
obwieszczenie w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym oraz jest opublikowanie w dzienniku
o zasiêgu lokalnym.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535;
S³ownik Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 1991, s. 180–181.
S. Sudo³, Przedsiêbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. Teoria i praktyka zarz¹dzania, Dom Organizatora, Toruñ 2002, s. 435–436.
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– przedsiêbiorstwa, które dobrowolnie wycofuj¹ siê z rynku w zwi¹zku z trudnoœciami ekonomicznymi;
– przedsiêbiorstwa, w odniesieniu do których zosta³a podjêta przez s¹d decyzja o upad³oœci likwidacyjnej;
– przedsiêbiorstwa, w odniesieniu do których postêpowanie z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu nie przynios³o spodziewanych rezultatów i wszczêta zosta³a
procedura o upad³oœci likwidacyjnej (uchylenie uk³adu).

PORA¯KI BIZNESOWE
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Dobrowolna likwidacja
przedsiêbiorstwa

Likwidacja
z przyczyn
pozaekonomicznych

Likwidacja
z przyczyn
ekonomicznych

Upad³oœæ s¹dowa

Upad³oœæ
likwidacyjna

Upad³oœæ
uk³adowa
Wykonanie uk³adu

Bankructwa
przedsiêbiorstw

Uchylenie uk³adu

Rysunek 1. Przyczyny pora¿ek biznesowych przedsiêbiorstw
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie S. Sudo³, Przedsiêbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie. Teoria i praktyka zarz¹dzania, Dom Organizatora, Toruñ 2002, s. 435–436; Ustawa z dnia 28 lutego
2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535; S³ownik Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstwa, PWE, Warszawa 1991.

Bankructwo nie zawsze musi oznaczaæ podjêcie decyzji o upad³oœci przez
s¹d. Wiele firm, najczêœciej ma³e przedsiêbiorstwa rodzinne (osoby fizyczne),
wycofuje siê z rynku bez przeprowadzania oficjalnej procedury upad³oœciowej.
Ponadto, zgodnie z Ustaw¹ Prawo upad³oœciowe i naprawcze, s¹d nie og³osi
upad³oœci, je¿eli maj¹tek niewyp³acalnego d³u¿nika (firmy bankrutuj¹cej) jest
zbyt ma³y, aby pokryæ koszty postêpowania upad³oœciowego.
Podobnie og³oszenie upad³oœci przedsiêbiorstwa nie musi oznaczaæ, ¿e firma
bankrutuje. Upad³oœæ uk³adowa bowiem z góry nastawiona jest na kontynuacjê
dzia³alnoœci (po wyegzekwowaniu nale¿noœci stwierdzonych uk³adem s¹d wydaje postanowienie o wykonaniu uk³adu).
Spoœród przedsiêbiorstw, w odniesieniu do których wszczêto postêpowanie
o upad³oœæ uk³adow¹, do grupy bankrutów mog¹ byæ zakwalifikowane jedynie te
przedsiêbiorstwa, gdzie postêpowanie uk³adowe nie przynios³o spodziewanych
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skutków. W tej sytuacji s¹d zmienia postêpowanie z mo¿liwoœci¹ zawarcia
uk³adu na postêpowanie obejmuj¹ce likwidacjê maj¹tku upad³ego przedsiêbiorstwa, ustanawiaj¹c sêdziego komisarza oraz syndyka (nastêpuje uchylenie
uk³adu).
Jedynie upad³oœæ likwidacyjna, obejmuj¹ca likwidacjê maj¹tku d³u¿nika,
mo¿e byæ postrzegana jako bankructwo firmy. Likwidacja uk³adowa zmierza
bowiem, we wspó³pracy z wierzycielami i nadzorem s¹du, do odpowiedniej restrukturyzacji zad³u¿enia pozwalaj¹cej na jego sp³atê i w efekcie zachowanie
bytu przedsiêbiorstwa po zakoñczeniu postêpowania upad³oœciowego.
W warunkach gospodarki rynkowej bankructwa przedsiêbiorstwa s¹ zjawiskiem naturalnym, gdy¿ s¹ wynikiem konkurencji przyczyniaj¹cej siê do wyeliminowania z rynku podmiotów nieefektywnych i pozostawienia podmiotów
skutecznie gospodaruj¹cych i bardziej przystosowanych do zg³aszanych przez
klientów potrzeb. Z badañ wynika, ¿e w krajach, gdzie rynek odgrywa znaczn¹
rolê w sterowaniu procesami gospodarczymi, problem bankructw jest zjawiskiem znacznie czêœciej wystêpuj¹cym ani¿eli w krajach, w których gospodarka
jest bardziej regulowana4.

2. Niepowodzenia biznesowe a upad³oœci przedsiêbiorstw
w transporcie i gospodarce magazynowej
W publikowanych przez GUS danych dotycz¹cych zmian strukturalnych
podmiotów gospodarczych prezentowane s¹ informacje dotycz¹ce ogólnej liczby podmiotów wyrejestrowanych. W statystykach nie ró¿nicuje siê likwidacji ze
wzglêdu na czynniki ekonomiczne i pozaekonomiczne. Nie wyodrêbnia siê tak¿e liczby przedsiêbiorstw, w odniesieniu do których og³oszona zosta³a upad³oœæ
s¹dowa.
W artykule umownie przyjêto, ¿e wyrejestrowane przedsiêbiorstwa s¹ odzwierciedleniem ogólnej liczby pora¿ek biznesowych przedsiêbiorców.
Z doœwiadczeñ praktycznych wynika, ¿e w Polsce liczba og³oszonych
upad³oœci s¹dowych i ogólna liczba niepowodzeñ biznesowych (podmioty
wyrejestrowane) wykazuj¹ odmienne tendencje rozwojowe. Procedura upad³oœciowa w Polsce jest przeprowadzana stosunkowo rzadko. £¹czna liczba og³oszonych upad³oœci s¹dowych podmiotów gospodarczych, jak wynika z rysunku
2, wykazuje tendencjê malej¹c¹. W latach 2001–2003 liczba upad³oœci w ca³ej gospodarce by³a bowiem ponad dwukrotnie wy¿sza ani¿eli w latach 2009–20125.
Tendencja do zmniejszania siê liczby og³oszonych upad³oœci w znacznym stopniu dotyczy tak¿e bran¿y transportowej. Podczas gdy w 2009 r. s¹dy og³osi³y
4
5

II szansa dla przedsiêbiorców. Raport z badañ, (red.) A. Kowalewska, PARP, Warszawa 2011, s. 7.
J. Kowalczyk, Plaga upad³oœci nêka przedsiêbiorstwa, „Puls Biznesu” 2012, nr 108.
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upad³oœæ 52 przedsiêbiorstw transportowych (rys. 3), to w 2011 r. – 40 przedsiêbiorstw, a w 2012 r. – 31 firm.
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Rysunek 2. Liczba s¹dowych postanowieñ upad³oœciowych w Polsce
ród³o: Raport Coface nt. upad³oœci firm w Polsce, Coface Poland, www.coface.pl [dostêp:4.03.2013];
Prognozy KUKE w zakresie upad³oœci firm w Polsce, www.kuke.com.pl [dostêp: 7.11.2012].

60

52

50
40

40
30

40
31

22

20

Upad³oœci firm w transporcie
i gospodarce magazynowej

15

10

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

0

Rysunek 3. Liczba s¹dowych postanowieñ upad³oœciowych w Polsce
ród³o: Raport Coface nt. upad³oœci firm w Polsce, Coface Poland, www.coface.pl [dostêp:4.03.2013];
Prognozy KUKE w zakresie upad³oœci firm w Polsce, www.kuke.com.pl [dostêp: 7.11.2012].

Zmniejszaj¹ca siê liczba upad³oœci s¹dowych pozostaje w sprzecznoœci
z ogóln¹ tez¹ zak³adaj¹c¹, ¿e otoczenie biznesowe w Polsce jest ma³o przyjazne dla przedsiêbiorstw.
Mniejsza liczba upad³oœci mo¿e jednak œwiadczyæ o tym, ¿e podmioty gospodarcze w Polsce niechêtnie korzystaj¹ z procedury upad³oœciowej ze wzglêdu na
„ma³¹ przyjaznoœæ prawa upad³oœciowego”. Wed³ug danych Banku Œwiatowego
postêpowanie upad³oœciowe w Polsce trwa przeciêtnie 3 lata, podczas gdy w krajach OECD – rok i 7 miesiêcy6.
6

I. Jackowska, Rz¹d chce podaæ pomocn¹ d³oñ bankrutom, „Puls Biznesu” 2012, nr 238.
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Niski wskaŸnik upad³oœci przedsiêbiorstw w Polsce nie znajduje odzwierciedlenia w ogólnej liczbie niepowodzeñ biznesowych (podmioty wyrejestrowane z rejestru REGON). Na tle upad³oœci, wyrejestrowania przedsiêbiorstw zarówno w ca³ej gospodarce, jak i w transporcie i gospodarce magazynowej
wystêpuj¹ relatywnie czêsto, a co wiêcej liczba ta na przestrzeni ostatnich lat systematycznie siê zwiêksza, co mo¿e oznaczaæ pogarszanie siê ogólnych warunków dzia³alnoœci. Jak wynika z rysunku 4, w 2002 r. w transporcie i gospodarce
magazynowej zosta³o wyrejestrowanych 8,6 tys. podmiotów gospodarczych,
a w 2011 r. liczba ta wzros³a do 30,6 tys. podmiotów.
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Rysunek 4. Podmioty wyrejestrowane z REGON w latach 2002–2011 w transporcie i gospodarce magazynowej
ród³o: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS,
stat.gov.pl [dostêp: 7.11.2012].

W relacji do podmiotów wyrejestrowanych ogó³em w Polsce liczba podmiotów wyrejestrowanych w transporcie i gospodarce magazynowej utrzymuje siê
na wzglêdnie sta³ym poziomie i stanowi aktualnie 8% ³¹cznej liczby wyrejestrowanych przedsiêbiorstw (rys. 5 i 6). Mimo to przedsiêbiorstwa tej bran¿y, podobnie jak podmioty gospodarki narodowej ogó³em, wykazuj¹ coraz wy¿sz¹ „podatnoœæ na pora¿kê gospodarcz¹”. Z analizy d³ugookresowej wynika, ¿e w 2002 r.
na 1000 firm funkcjonuj¹cych w bran¿y transportu i gospodarki magazynowej
przypada³y 32,2 przedsiêbiorstwa, które dozna³y pora¿ki biznesowej, a w 2011 r.
wskaŸnik ten by³ prawie czterokrotnie wy¿szy (rys. 7).
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Rysunek 5. Udzia³ wyrejestrowanych przedsiêbiorstw transportowych w ogólnej liczbie
wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w Polsce
ród³o: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS,
stat.gov.pl [dostêp: 7.11.2012].
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Rysunek 6. Rozk³ad niepowodzeñ gospodarczych wed³ug bran¿ w Polsce w 2011 r. (ogó³
wyrejestrowanych podmiotów = 100%)
ród³o: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS,
stat.gov.pl [dostêp: 7.11.2012].

Obserwowana tendencja do zwiêkszania siê skali niepowodzeñ biznesowych, szczególnie od 2011 r., œwiadczy o pogarszaniu siê ogólnej sytuacji finansowej przedsiêbiorstw tej bran¿y. Charakterystyczne jest jednak, ¿e w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce przedsiêbiorcy sektora TSL bardziej
negatywnie oceniaj¹ stan gospodarki krajowej i ca³ej bran¿y transportowej ani¿eli sytuacjê ekonomiczn¹ w³asnej firmy.
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Rysunek 7. Podmioty wyrejestrowane z REGON w latach 2002–2011 w przeliczeniu na 1000
firm w bran¿y transport i gospodarka magazynowa
ród³o: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS,
stat.gov.pl [dostêp: 7.11.2012].

3. Metody prognozowania zagro¿enia bankructwa przedsiêbiorstw
transportowych
W okresach s³abn¹cej koniunktury gospodarczej przedsiêbiorstwa znacznie
bardziej nara¿one s¹ na pogorszenie kondycji ekonomiczno-finansowej, a nawet
bankructwo. W tych warunkach istotnie wzrasta zapotrzebowanie na narzêdzia
analityczne pozwalaj¹ce odpowiednio wczeœnie przewidzieæ zagro¿enia w dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych i w efekcie odpowiednio wczeœnie podj¹æ
dzia³ania naprawcze, które pozwalaj¹ uchroniæ firmê przed bankructwem.
Jednym z takich narzêdzi jest sta³y monitoring tradycyjnych wskaŸników finansowych odnosz¹cych siê przede wszystkim do poziomu sprzeda¿y, p³ynnoœci
finansowej, zad³u¿enia, rentownoœci. Do bardziej z³o¿onych metod prognozowania bankructwa nale¿¹ metody iloœciowe, w tym metoda analizy dyskryminacyjnej7, której istota sprowadza siê do zast¹pienia opisu kondycji przedsiêbiorstwa wykonywanego za pomoc¹ wielu wskaŸników ekonomiczno-finansowych
– co jest charakterystyczne dla tradycyjnej analizy wskaŸnikowej – jedn¹ wielkoœci¹ zagregowan¹ obliczan¹ na podstawie funkcji dyskryminacyjnej8.
Funkcjê dyskryminacyjn¹ okreœla wartoœæ, która jest sum¹ iloczynów przyjêtych w danym modelu wskaŸników ekonomiczno-finansowych oraz odpowiadaj¹cych tym wskaŸnikom wag (wspó³czynniki dyskryminacyjne). Uzyskana

7
8

B. Prusak, Metody prognozowania zagro¿enia finansowego przedsiêbiorstw, Difin, Warszawa 2005, s. 27.
Por. B. Prusak, op. cit., s. 49.
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w tej sposób wartoœæ zagregowana jest podstaw¹ wnioskowania o sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa9.
Proponowane w literaturze przedmiotu modele dyskryminacyjne charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ skutecznoœci¹ w zale¿noœci od bran¿y, w której s¹ zastosowane.
Znacznym poziomem skutecznoœci w ocenie kondycji przedsiêbiorstw us³ugowych, w tym transportowych, charakteryzuje siê funkcja dyskryminacyjna
zaproponowana przez E. M¹czyñsk¹ i M. Zawadzkiego, oznaczona jako model F
(tab. 1). Trafnoœæ ocen tej funkcji w odniesieniu do przedsiêbiorstw w ogóle
kszta³tuje siê na poziomie 94,82%, a w odniesieniu do przedsiêbiorstw us³ugowych – na poziomie 97,92%10.
Tabela 1. Schemat analizy dyskryminacyjnej – model typu F wed³ug E. M¹czyñskiej
i M. Zawadzkiego
Nazwa i formu³a wskaŸnika
nazwa

WskaŸnik p³ynnoœci
bie¿¹cej

formu³a
Wartoœæ sta³a
maj¹tek obrotowy

Zdolnoœæ do sp³aty
zad³u¿enia
WskaŸnik produktywnoœci aktywów

Waga

WskaŸnik
wa¿ony

-2,478

1,000

-2,478

zobowi¹zania krótkoterminowe

0,455

kapita³ w³asny
pasywa ogó³em

3,613

wynik operacyjny
œrednia wartoœæ aktywów

9,478

wynik finansowy netto + amortyzacja
zobowi¹zania ogó³em

3,246

przychody ze sprzeda¿y
œrednia wartoœæ aktywów

0,802

WskaŸnik
samofinansowania
WskaŸnik rentownoœci
operacyjnej aktywów

Wartoœæ

Suma wskaŸników wa¿onych (F)
Skala ocen kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstwa
Bardzo s³aba kondycja finansowa; du¿e prawdopodobieñstwo bankructwa
przedsiêbiorstwa

F<0

Dobra kondycja finansowa; ma³e prawdopodobieñstwo bankructwa

F>0

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie E. M¹czyñska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiêbiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Przedstawiony model dyskryminacyjny ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do prognozowania bankructwa pojedynczych podmiotów gospodarczych,
ale mo¿e byæ wykorzystywany tak¿e w procesie ogólnej oceny warunków
9

10

A. Ho³da, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji
dyskryminacyjnej Z0, „Rachunkowoœæ” 2001, nr 5.
P. Antonowicz, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiêbiorstw, ODiDK,
Gdañsk 2007, s. 170–171.
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ekonomiczno-finansowych podmiotów ca³ej bran¿y. W tym ujêciu malej¹ca
wartoœæ funkcji dyskryminacyjnej oznacza wzrost ryzyka bankructw przedsiêbiorstw w tej bran¿y11.
Jak wynika z rysunku 8, wartoœci funkcji dyskryminacyjnej F dla bran¿y
transportu i gospodarki magazynowej najni¿sze wartoœci przyjmowa³y w latach
2001–2003. Oznacza to, ¿e w okresie tym przedsiêbiorstwa bran¿y transportowej
znajdowa³y siê w wyraŸnie s³abszej kondycji finansowej i w efekcie pojedyncze
przedsiêbiorstwa w tej bran¿y by³y bardziej nara¿one na ryzyko bankructwa.
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Rysunek 8. Wartoœci funkcji dyskryminacyjnej F wed³ug E. M¹czyñskiej i M. Zawadzkiego
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie E. M¹czyñska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiêbiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2; Bilansowe wyniki finansowe podmiotów
gospodarczych, GUS, Warszawa; Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych, GUS, Warszawa,
stat.gov.pl [dostêp: 14.03.2013].

Od 2004 r. zaobserwowano wyraŸny wzrost wartoœci funkcji dyskryminacyjnej F w sektorze transportowym, a od 2008 r. – ponowny spadek. Tak wiêc aktualnie w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo bankructwa pojedynczych przedsiêbiorstw.
Z badañ wynika, ¿e wypracowane na podstawie analizy dyskryminacyjnej
modele charakteryzuj¹ siê du¿¹ wartoœci¹ poznawcz¹ w przewidywaniu zagro¿enia bankructwa nawet dwa lata przed jego wyst¹pieniem12. Modele te maj¹
wiêc znaczenie prewencyjne, umo¿liwiaj¹ one wczeœniejsze wykrycie nieprawid³owoœci i zwalczenie niepokoj¹cych symptomów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa jeszcze w okresie „normalnego” funkcjonowania.

11

12

Por. A. Ho³da, Wstêpna weryfikacja skutecznoœci funkcji dyskryminacyjnej Z0 w warunkach gospodarki
polskiej, „Rachunkowoœæ” 2001, nr 10.
S. Sudo³, op. cit., s. 434–435.
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Zakoñczenie
W warunkach dekoniunktury gospodarczej przedsiêbiorstwa szczególnie
nara¿one s¹ na bankructwo. W artykule przedstawiono skalê bankructw przedsiêbiorstw transportowych w Polsce na tle obserwowanych upad³oœci s¹dowych. Z badañ wynika, ¿e ³¹czna liczba podmiotów wyrejestrowanych w tej
bran¿y systematycznie siê zwiêksza, podczas gdy liczba og³oszonych upad³oœci
s¹dowych wykazuje tendencjê do zmniejszania siê.
Istniej¹ liczne metody prognozowania bankructwa. Jedn¹ z takich metod jest
model analizy dyskryminacyjnej E. M¹czyñskiej i M. Zawadzkiego, oznaczony
jako model F. Model ten charakteryzuje siê wysok¹ skutecznoœci¹ w prognozowaniu bankructwa przedsiêbiorstw us³ugowych, w tym nale¿¹cych do sektora
TSL.
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THE FAILURES IN BUSINESS OF TRANSPORT FREIGHT
AND LOGISTICS SECTOR
(Summary)
During the economic recession, companies are especially vulnerable to bankruptcy.
The article presents the scale of bankruptcies of transport companies in Poland. There are
numerous methods for bankruptcy prediction. One of them is discriminant analysis
model by E. M¹czyñski and M. Zawadzki, marked as model F. This model is highly effective in predicting bankruptcy of service companies, including those belonging to Transport Freight and Logistics sector.
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RYNEK JAKO OBSZAR RYZYKA
W DZIA£ALNOŒCI LOGISTYCZNEJ

Wprowadzenie
Przedsiêbiorstwa logistyczne operuj¹ w bardzo zró¿nicowanym i zmiennym
w czasie otoczeniu rynkowym. Rynek razem z takimi obszarami, jak: geopolityka,
œrodowisko, infrastruktura i organizacja jest miejscem generuj¹cym ró¿norodne
zagro¿enia w stosunku do efektywnoœci ³añcuchów logistycznych. Ryzyko to
zwi¹zane jest przede wszystkim z czynnikami koniunkturalnymi, a tak¿e dotycz¹cymi zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiêbiorstwa. Zarz¹dzanie
ryzykiem wymaga stosowania procedur bezpieczeñstwa, ale czêsto tak¿e podejmowania niestandardowych i innowacyjnych dzia³añ.

1. Rynek jako obszar powstawania zagro¿eñ dla dzia³alnoœci
logistycznej
Rynek jest elementem, w ramach którego niezwykle czêsto powstaj¹ zagro¿enia dla dzia³añ zwi¹zanych z logistyczn¹ obs³ug¹ ³adunków. Systematyka
GEMIO zak³ada podzia³ ogó³u zagro¿eñ wp³ywaj¹cych na logistykê na piêæ obszarów: Geopolitics, Environment, Market, Infrastructure, Organization1. Rynek rozumiany jest w tym ujêciu jako ca³okszta³t zdarzeñ, dzia³añ i interakcji dotycz¹1

Szerzej na temat klasyfikacji GEMIO autorzy pisz¹ w: D. Ksi¹¿kiewicz, D. Mirkiewicz, Bezpieczeñstwo we wspó³czesnych ³añcuchach logistycznych, [w:] Wspó³czesne problemy rozwoju transportu zrównowa¿onego, (red.) R. Rolbiecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu
i Logistyka 2012, nr 43.
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cych podmiotów bior¹cych udzia³ czynnie b¹dŸ biernie w procesach logistycznych. S¹ to zarówno interakcje pomiêdzy dostawc¹ i odbiorc¹ wraz z ich otoczeniem rynkowym, jak i pomiêdzy dostawc¹-logistykiem a odbiorc¹ wraz z otoczeniem oraz dzia³aniami podmiotów zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio
z konkretnym procesem logistycznym. Logistyka, która zawsze funkcjonuje na
styku procesów, charakteryzuje siê tym, ¿e jej rynkowe otoczenie (zwi¹zane
bezpoœrednio z logistyk¹) wype³nia dok³adnie przestrzeñ pomiêdzy rynkami
bêd¹cymi otoczeniem klientów. Schemat obszarów rynkowych zwi¹zanych z logistyk¹ przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Logistyka jako pole styku obszarów rynkowych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Logistyka napotyka szereg uwarunkowañ rynkowych oddzia³uj¹cych na ni¹
bezpoœrednio lub poœrednio. Wszystkie one potencjalnie obarczone s¹ wysokim
stopniem ryzyka. Przyk³adowe zestawienie takich uwarunkowañ przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Czynniki rynkowe maj¹ce wp³yw na bezpieczeñstwo procesów logistycznych
Oddzia³ywanie bezpoœrednie
Konkurencja
Zasady funkcjonowania portów/lotnisk/magazynów/terminali itp.
Sytuacja przewoŸników l¹dowych/morskich/lotniczych, w tym dostêpnoœæ œrodków transportu
Zasady funkcjonowania s³u¿b: celnych/granicznych/weterynaryjnych itp.
Zasady funkcjonowania oraz sytuacja klienta
Wewnêtrzne procedury oraz zasady funkcjonowania samej firmy logistycznej
Outsourcing dzia³añ ze strony klienta
Oddzia³ywanie poœrednie
Sytuacja rynkowa klienta za³adowcy/odbiorcy
Infrastruktura portów morskich i lotniczych oraz magazynów i ich po³¹czenie z g³ównymi drogami
Sytuacja gospodarcza kraju/regionu
ród³o: Opracowanie w³asne.

2. Konkurencja jako czynnik ryzyka
Konkurencja jest uwa¿ana za element motywuj¹cy do poszukiwania najlepszych rozwi¹zañ rynkowych. Konkuruj¹ce przedsiêbiorstwa czerpi¹ z doœwiadczeñ innych podmiotów, czêsto powielaj¹ je b¹dŸ tworz¹ w³asne strategie, procedury czy rozwi¹zania. To jest ta „dobra strona konkurencji”. Zdarzaj¹ siê
jednak dzia³ania konkurencji niemieszcz¹ce siê w granicach pojêcia „zdrowa
konkurencja”. Niezwykle trudno udowodniæ korupcjê b¹dŸ te¿ zmowê wystêpuj¹c¹ pomiêdzy jednym z dostawców us³ug logistycznych a klientem. Korupcja b¹dŸ nadu¿ycia tego rodzaju mog¹ przybieraæ wiele form: od „przyjacielskich” rozmów klientów z zaprzyjaŸnionymi przedstawicielami jednej z firm
logistycznych, podczas których przekazywane s¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków ofert z³o¿onych przez konkurencjê, a¿ do przyjmowania korzyœci maj¹tkowych za np.: przydzielanie bardziej intratnych zleceñ b¹dŸ te¿
wiêkszej ich liczby. Praktyk tych czêsto nie s¹ w stanie powstrzymaæ œcis³e procedury wewnêtrzne firm. S¹ to dzia³ania, których szkodliwoœæ dla firm mo¿na
rozpatrywaæ w trzech kategoriach:
– biznesowej (w szerszej perspektywie czasowej dzia³ania tego typu rzucaj¹
cieñ na oba kooperuj¹ce przedsiêbiorstwa, nara¿aj¹c na szwank ich reputacjê
biznesow¹);
– operacyjnej (osi¹gane korzyœci prywatne mog¹ przys³aniaæ b³êdy i niedoci¹gniêcia w realizacji zlecenia ze strony podwykonawców);
– etycznych (nie podlega dyskusji nieetycznoœæ takich dzia³añ).
Do kontrowersyjnych dzia³añ w odniesieniu do konkurencji mo¿na zaliczyæ
równie¿ stosowanie cen dumpingowych, które wp³ywaj¹ na destabilizacjê pro-
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cesów rynkowych. Ocena takich dzia³añ bywa jednak trudna ze wzglêdu na
fakt, ¿e w procesach logistycznych niski lub bardzo niski poziom oferowanych
cen (i zachowanie tych cen podczas faktycznej realizacji zleceñ czy kontraktów)
jest wewnêtrzn¹ spraw¹ oferenta i wynika czêsto z wielu czynników. Zdarza siê,
¿e pozyskanie dodatkowego klienta optymalizuje procesy logistyczne, umo¿liwiaj¹c np.: realizacje zleceñ od innego zleceniodawcy lub wykorzystanie korzyœci skali. Niska cena rekompensowana mo¿e byæ w tym przypadku przez przychody uzyskiwane od innego zleceniodawcy, a w rezultacie cena za okreœlon¹
us³ugê logistyczn¹ nie zawsze powi¹zana jest bezpoœrednio z kosztem jej wytworzenia2.

3. Zagro¿enia w elementach sieci logistycznej
Kolejnym czynnikiem rynkowym nios¹cym ze sob¹ zagro¿enia dla przedsiêbiorstw logistycznych s¹ zasady funkcjonowania obiektów kluczowych w sieci
logistycznej, takich jak: porty, lotniska, magazyny czy terminale. Mo¿na bez
w¹tpienia stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ portów lotniczych oraz morskich na œwiecie
funkcjonuje na podstawie miêdzynarodowych wytycznych i norm. Podyktowane jest to szeroko rozumianym bezpieczeñstwem zarówno operacyjnym (sprawne procedury operacyjne gwarantuj¹ce terminowe przyjmowanie samolotów
czy statków, bezawaryjn¹ obs³ugê pasa¿ersk¹ lub towarow¹ oraz umo¿liwienie
szybkiego odlotu samolotu czy wyp³yniêcia statku), jak i bezpieczeñstwem
w rozumieniu dzia³añ antyterrorystycznych. Jednak pewne regulacje dokonywane s¹ lokalnie. Dotyczy to choæby ustalania ostatecznych terminów na awizowanie przyp³yniêcia/przylotu, sk³adania wymaganej dokumentacji przywozowej i wywozowej, ustalanie kwestii operacyjnych (np.: w obs³udze statków
ustalanie iloœci tzw. ganków3 przewidzianych do obs³ugi danego statku). Pewne
sytuacje mog¹ powodowaæ zmianê funkcjonuj¹cych norm i zasad. Zmiany takie
mog¹ przybieraæ formê zaostrzenia procedur spowodowanych sytuacj¹ polityczn¹ (np.: lokalne konflikty zbrojne) czy wp³ywem zjawisk atmosferycznych
(np.: przemieszczanie siê w powietrzu py³ów wulkanicznych). Warto równie¿
wspomnieæ o ró¿nicach kulturowych lub zwyczajach funkcjonuj¹cych czêsto na
zasadach nieskodyfikowanych, ale obowi¹zuj¹cych.
Rzecz ma siê nieco inaczej w przypadku magazynów, które podlegaj¹ g³ównie indywidualnym regulacjom obowi¹zuj¹cym w firmie bêd¹cej operatorem
2

3

Por.: J. D³ugosz, Uwarunkowania strategii cenowych na rynku us³ug logistycznych, [w:] Modelowanie
procesów i systemów logistycznych, (red.) M. Chaberek, A. Jezierski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdañskiego nr 35, Gdañsk 2007.
„Ganek” jest jednostk¹ operacyjn¹, sk³adaj¹c¹ siê z suwnicy lub dŸwigu nabrze¿owego wraz
z przypisan¹ do niego okreœlon¹ liczb¹ dodatkowego sprzêtu do operacji prze³adunkowych
i okreœlon¹ liczb¹ pracowników.
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magazynu. Funkcjonowanie magazynu mo¿e tak¿e odbywaæ siê na podstawie
norm i zasad obowi¹zuj¹cych u g³ównego najemcy magazynu w przypadku,
gdy operator magazynu jest zobligowany do ich przestrzegania. Wszystkie omawiane podmioty maj¹ bezpoœredni i istotny wp³yw na ³añcuchy dostaw. Wystêpuje tu specyficzna interakcja pomiêdzy tymi podmiotami a logistyk¹ oraz podmiotami trzecimi, a wiêc wszelkimi s³u¿bami i firmami bior¹cymi poœredni
udzia³ w realizacji procesu logistycznego. Interakcje pomiêdzy operatorem logistycznym a wêz³ami logistycznymi przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2. Interakcje pomiêdzy operatorem logistycznym a wêz³ami logistycznymi
ród³o: Opracowanie w³asne.

Firmy logistyczne mog¹ doœwiadczaæ ró¿nego rodzaju ograniczeñ ze strony
przewoŸników morskich, l¹dowych oraz powietrznych, wynikaj¹cych z ich
s³abej kondycji, chwilowych zawirowañ rynkowych (np.: wzmo¿onego sezonowego zapotrzebowania na dany œrodek transportu), wewnêtrznej walki rynkowej wœród przewoŸników czy b³êdnych decyzji. Jednym z jaskrawych przypadków podejmowania b³êdnych decyzji w ¿egludze jest przyk³ad linii Evergreen.
W 2011 r. linia ta wprowadzi³a znacz¹c¹ podwy¿kê stawek frachtowych – GRI
(General Rate Increase). Pomimo wczeœniejszych zapowiedzi pozosta³e linie ¿eglugowe wycofa³y siê w tym okresie z idei wprowadzenia GRI. Sytuacja ta w pierw-
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szej fazie spowodowa³a zawirowania wœród firm stale wspó³pracuj¹cych z lini¹
Evergreen. Nast¹pi³o chwilowe os³abienie pozycji rynkowej tych firm. Reakcja
linii ¿eglugowej na zaistnia³¹ sytuacjê pojawi³a siê dopiero po oko³o 14 dniach.
Linia, trac¹c klientów, zareagowa³a obni¿k¹ stawek frachtowych do poziomu
sprzed wprowadzenia GRI.
W zwi¹zku z sezonowoœci¹ w globalnej logistyce warto wspomnieæ o corocznych zawirowaniach zwi¹zanych z chiñskim nowym rokiem. Okres poprzedzaj¹cy tê datê charakteryzuje siê wzrostem stawek frachtowych w transporcie
morskim i lotniczym, spowodowanym zwiêkszonym zapotrzebowaniem na
wolne sloty – a wiêc wide³ki czasowe na za³adunek. Ryzyko operatora logistycznego zwi¹zane jest z brakiem wolnego okienka czasowego na za³adunek i koniecznoœci¹ tzw. rolowania ³adunków (przerzucania ³adunku z listy za³adunkowej jednego statku na inny, odchodz¹cy w póŸniejszym terminie). Innym
zagro¿eniem w tym okresie jest równie¿ brak wolnych kontenerów dostêpnych
w okreœlonym regionie. Czynniki te wp³ywaj¹ znacz¹co na sytuacjê firm logistycznych, w niektórych sytuacjach mog¹ one nawet utraciæ swoich klientów.
Podobna, bardzo charakterystyczna sezonowoœæ dotyczy transportu samochodowego z Hiszpanii i Portugalii, w okresie dojrzewania wiêkszoœci owoców
i warzyw stawki dowozowe wzrastaj¹ nawet o 100% na skutek nasilonych operacji eksportowych.
Dla potrzeb analizy ryzyka podmioty, bior¹ce udzia³ w ³añcuchu dostaw, podzieliæ mo¿na na czynne i bierne. Wœród podmiotów czynnie uczestnicz¹cych
w procesie logistycznym s¹ wszystkie, które przyczyniaj¹ siê bezpoœrednio lub
poœrednio do przemieszczania ³adunku (np.: linie lotnicze, linie ¿eglugowe, porty i terminale, spedytorzy, przewoŸnicy kolejowi i drogowi, magazyny). Podmiotami biernymi s¹ natomiast te, które realizuj¹c swoje zadania statutowe nie
powoduj¹ ruchu ³adunku, a jednoczeœnie maj¹ wp³yw na mo¿liwoœci i termin
realizacji dostawy. Podmiotami tymi s¹ m.in.: s³u¿by celne, Sanepid, s³u¿by
weterynaryjne itp. S¹ to podmioty, których odpowiednia organizacja i sprawnoœæ w wykonywaniu powierzonych im zadañ maj¹ znacz¹cy wp³yw na mo¿liwoœæ terminowej realizacji dostawy. Podmioty bierne, poprzez swoj¹ pracê oraz
sposób wspó³pracy z operatorem logistycznym, mog¹ przyczyniæ siê do podniesienia lub redukcji ryzyka opóŸnieñ w dostawach.
Aby zminimalizowaæ koszty, klienci operatorów logistycznych d¹¿¹ do utrzymywania minimalnego poziomu zapasów magazynowych. Powoduje to powstawanie bardzo pilnych ³añcuchów dostaw, które w bran¿y logistycznej nazywa siê czêsto ³añcuchem dostaw „na wczoraj”. To nieco ¿artobliwe okreœlenie
wskazuje na trudnoœæ operacyjn¹ dostaw, których opóŸnienie jest absolutnie
niedopuszczalne. Funkcjonuj¹ ró¿ne rodzaje takich dostaw. Jednym z nich s¹
dostawy towarów na ró¿ne promocje w sklepach detalicznych. Tego typu zlecenia najczêœciej generowane s¹ przez przedsiêbiorstwa bêd¹ce w³aœcicielami sklepów sieciowych. Klienci takich sklepów dostaj¹ poprzez kana³y marketingowe
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informacjê o produktach promocyjnych, które bêd¹ dostêpne w okreœlonym terminie, podczas gdy produkty te znajduj¹ siê jeszcze u producenta. Realizowanie takich zleceñ poci¹ga za sob¹ ryzyko utraty wiarygodnoœci sprzedawcy
i operatora logistycznego, gdy nast¹pi¹ ewentualne opóŸnienia w dostawie, które mog¹ byæ skutkiem np. zdarzeñ losowych lub czynników pogodowych.

4. Ryzyko zwi¹zane z obs³ug¹ klientów
Sytuacja rynkowa klienta mo¿e mieæ wp³yw na jego p³ynnoœæ finansow¹,
a wiêc mo¿e byæ kolejnym czynnikiem ryzyka w odniesieniu do funkcjonowania operatora logistycznego. Nieterminowoœæ regulowania faktur za us³ugi logistyczne i transportowe pozostaje wci¹¿ realnym zagro¿eniem. Je¿eli zasady funkcjonowania firmy dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ opóŸnieñ p³atnoœci, to jest to niezwykle wa¿na informacja dla firmy logistycznej. Operator mo¿e zaakceptowaæ takie
praktyki w formie cichego przyzwolenia b¹dŸ mo¿e zastosowaæ dodatkowe
op³aty z tytu³u kredytu kupieckiego lub te¿ obci¹¿yæ klienta ustawowymi odsetkami z tego tytu³u, nara¿aj¹c siê wówczas na utratê kolejnych zleceñ. Firmy odwlekaj¹ce p³atnoœci s¹ doskonale znane bran¿y logistycznej, st¹d te¿ rozpoczêcie wspó³pracy z takim podmiotem obarczone jest przewidzianym z góry
ryzykiem. Sytuacja zmienia siê radykalnie, kiedy opóŸnienia p³atnoœci powstaj¹
nagle i wynikaj¹ ze s³abn¹cej pozycji rynkowej danej firmy. Jest to niezwykle
niebezpieczne dla firmy logistycznej, poniewa¿ w skrajnych przypadkach mo¿e
zachwiaæ równie¿ jej p³ynnoœci¹ finansow¹.
Innym aspektem, który mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla wizerunku firmy
logistycznej, jest automatyczne stosowanie przez klienta mierników, w tym
przede wszystkim tych okreœlaj¹cych terminowoœæ dostaw realizowanych przez
operatora do sieci sklepów. O ile system zero-jedynkowy, wskazuj¹cy na przyjazd terminowy lub spóŸnienie, nie budzi zastrze¿eñ, o tyle, spotykane w praktyce, kwalifikowanie przyjazdu przed czasem jako b³êdne, nie jest ju¿ takie
oczywiste. Taki sposób mierzenia efektywnoœci pracy operatora uzasadniany
jest czêsto organizacj¹ pracy sklepów przyjmuj¹cych okreœlone towary
w za³o¿onych wide³kach czasowych, ale np. w sytuacji braku parkingów w pobli¿u miejsca podjêcia ³adunku lub jego roz³adunku bêdzie to ocena krzywdz¹ca w stosunku do operatora.
Outsourcing ró¿nego rodzaju us³ug zwi¹zanych z logistyk¹ jest du¿ym wyzwaniem dla samego klienta, ale równie¿ dla firmy logistycznej obs³uguj¹cej
jego ³adunki. Wszelkiego rodzaju nieporozumienia powstaj¹ce na linii: klient –
firma œwiadcz¹ca us³ugi w zakresie outsourcingu, stwarzaj¹ zawsze ograniczenia dla firmy logistycznej. Szumy informacyjne powstaj¹ce np. w kontaktach
dzia³u logistyki firmy a magazynem, którego obs³uga jest outsorcingowana, powoduj¹ problemy dla firmy logistycznej w zakresie terminowej realizacji zlece-
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nia lub te¿ realizacji zlecenia w ogóle. Okazuje siê, ¿e outsourcing sam w sobie
mo¿e byæ zagro¿eniem dla logistyki. Z jednej strony u podstaw idei outsourcingu le¿y zawsze redukcja kosztów, a dopiero póŸniej, w œlad za ni¹, optymalizacja dzia³añ. Z drugiej strony, zgodnie z teori¹ niezawodnoœci systemów, ka¿dy
dodatkowy element powoduje zmniejszenie stopnia niezawodnoœci systemu.
Oznaczaæ to mo¿e, ¿e outsourcing po stronie klienta staje siê potencjalnym zagro¿eniem dla firmy œwiadcz¹cej dla niego us³ugi logistyczne.

5. Czynniki ryzyka w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa
logistycznego
Zagro¿enia mog¹ pojawiæ siê tak¿e w odniesieniu do zasad funkcjonowania
samej firmy logistycznej. Firmy logistyczne mo¿na podzieliæ na trzy grupy: korporacje i bardzo du¿e firmy logistyczne, firmy logistyczne œredniej wielkoœci,
pretenduj¹ce do miana „du¿ych”, oraz firmy ma³e i bardzo ma³e. Stopieñ swobody pracowników zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ podejmowania przez nich decyzji
istotnych z punktu widzenia funkcjonowania firmy jest w tych grupach
znacz¹co ró¿ny, co pokazano na rysunku 3. Stopieñ swobody pracownika w podejmowaniu decyzji mo¿e byæ rozpatrywany w kategoriach zarówno zagro¿enia dla firmy, jak i wsparcia dla procesu oferowania us³ug. Oznacza to, ¿e zbyt
du¿a swoboda pracownika i brak skodyfikowanych zasad i procedur w firmie
mo¿e powodowaæ dowolnoœæ dzia³añ oraz nieskoordynowane z innymi
dzia³ami, podmiotami i pracownikami podejmowanie decyzji.
Zbyt wysoki stopieñ elastycznoœci, jaki pozostawia siê pracownikowi, mo¿e
stosunkowo ³atwo powodowaæ niedopatrzenia i podejmowanie dzia³añ
dalekich od profesjonalnych, a tym samym nara¿aæ firmê na ró¿nego rodzaju
problemy i zagro¿enia. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na zagro¿enia
w przep³ywie informacji pomiêdzy oddzia³ami tej samej firmy rozmieszczonymi w ró¿nych regionach kraju czy te¿ poza jego granicami. Wed³ug autorów
niniejszego opracowania dobra logistyka wymaga stosowania œcis³ych procedur,
a jednoczeœnie nie toleruje stagnacji i daleko posuniêtej rutyny. Logistyka jest
zjawiskiem ¿ywym i wymagaj¹cym nieustannej optymalizacji aktualnych rozwi¹zañ lub kreatywnego tworzenia nowych. W tym kontekœcie wydawaæ by siê
mog³o, ¿e jedynie firmy pretenduj¹ce do miana „du¿ych” mog¹ sprostaæ takim
wymaganiom logistyki, a zatem s¹ najmniej nara¿one na zagro¿enia w tym zakresie. Jednak znacz¹cym ograniczeniem dla firm tego segmentu mog¹ byæ zbyt
wysokie koszty wprowadzania nowych, kreatywnych, innowacyjnych rozwi¹zañ. Reasumuj¹c, zarówno zbyt du¿a swoboda i tzw. elastycznoœæ pracowników, jak i zbyt du¿a liczba procedur zamykaj¹cych pracownikowi mo¿liwoœæ
dzia³añ niestandardowych, wp³ywaj¹ negatywnie na realizacjê procesów logistycznych. Faktycznym zagro¿eniem jest brak mo¿liwoœci zachowania swoistej
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równowagi pomiêdzy procedurami i poziomem elastycznoœci. Zagro¿enia z
tego wynikaj¹ce, dotykaj¹ przedsiêbiorstw ze wszystkich wskazanych tutaj grup.

Poziom elastycznoœci
dozwolonej pracownikowi
Bardzo wysoki poziom
swobody w dzia³aniu – ma³a iloœæ
procedur i restrykcyjnych zasad
postêpowania w przedsiêbiorstwie

Elastycznoœæ na relatywnie
wysokim poziomie – skodyfikowane
zasady postêpowania
Praktycznie zerowy poziom
elastycznoœci – najwy¿szy poziom
skodyfikowania wszelkich dzia³añ
Przedsiêbiorstwo bardzo ma³e
i ma³e

Przedsiêbiorstwo pretenduj¹ce Przedsiêbiorstwo
do miana „du¿e”
du¿e, korporacje

Wielkoœæ przedsiêbiorstwa

Rysunek 3. Stopieñ swobody pracownika w procesie podejmowania decyzji w ró¿nej wielkoœci przedsiêbiorstwach logistycznych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Wa¿nym aspektem zwi¹zanym z powstawaniem zagro¿eñ oddzia³uj¹cych
na logistykê jest sytuacja gospodarcza regionu. Charakterystycznym przyk³adem jest tutaj gwa³towny rozwój gospodarczy krajów Dalekiego Wschodu,
a przede wszystkim Chin. „Fabryka œwiata”, jak zwyk³o siê nazywaæ jeszcze do
niedawna Chiny, wymusi³a na logistyce eksploracjê tego rynku pod wzglêdem
transportowym i operacyjnym, minimalizowanie ró¿nic kulturowych, pozyskiwanie lokalnych partnerów biznesowych lub te¿ zak³adanie w³asnych oddzia³ów. Pojawi³y siê nowe wyzwania dla ³añcuchów dostaw np. wspomniany
wczeœniej chiñski nowy rok. W poprzednich latach pojawia³y siê wówczas np.
problemy z uzyskaniem gwarancji miejsca na statkach. Wahania koniunktury na
du¿ych rynkach, zaopatruj¹cych globaln¹ gospodarkê, maj¹ zatem prze³o¿enie
na sprawnoœæ i efektywnoœæ ³añcuchów dostaw i w rezultacie mo¿na uznaæ je za
wa¿ny aspekt ryzyka w dzia³alnoœci logistycznej.
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Zakoñczenie
Przedsiêbiorstwa logistyczne operuj¹ w bardzo zró¿nicowanym i zmiennym
w czasie otoczeniu rynkowym. Zarz¹dzanie ryzykiem czêsto wymaga podejmowania niestandardowych dzia³añ. Rynkowe aspekty ryzyka, dotycz¹ce dzia³alnoœci logistycznej, przybieraj¹ ró¿norodne formy i mog¹ mieæ ró¿ne znaczenie
dla przedsiêbiorstw logistycznych w zale¿noœci od charakteru i skali prowadzonych przez nie operacji logistycznych. Wiêkszoœæ zagro¿eñ rynkowych zwi¹zana jest z sytuacj¹ ekonomiczn¹ przedsiêbiorstw kooperuj¹cych w ³añcuchach
logistycznych oraz ich sprawnoœci¹ w adaptowaniu siê do zmiennych warunków
w otoczeniu gospodarczym i politycznym. W ka¿dym przypadku odpowiednie
rozpoznanie takich czynników oraz ustalenie sposobów i procedur minimalizuj¹cych skutki wyst¹pienia takiego ryzyka przyczynia siê do zwiêkszenia potencja³u konkurencyjnego przedsiêbiorstwa logistycznego.
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MARKET AS A RISK-GENERATING AREA IN LOGISTICS
(Summary)
Logistic companies operate in diverse an variable in time environment. Market, along
with geopolitics, environment, infrastructure and organization is an area in which different kind of risk may occur, affecting logistic distribution chains. The risk is related
mainly to economic conditions and market competition in which a logistic company operates. Precise identification of risk factors is an important part of risk management. Risk
management requires implementing of safety procedures, but also often requires innovative, custom approach.
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WYBRANE WSKANIKI
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU

Wprowadzenie
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju jest istot¹ polityki rozwoju Unii Europejskiej. Do najwa¿niejszych dokumentów wyznaczaj¹cych politykê pañstw
cz³onkowskich nale¿¹: Strategia lizboñska (2000 r.), Odnowiona Strategia Zrównowa¿anego Rozwoju Unii Europejskiej (2006 r.), Europa 2020 – strategia na
rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu
spo³ecznemu (2010 r.) czy Bia³a Ksiêga pt.: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie do osi¹gniecia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportowego (2011 r.). Dokumenty te wyznaczaj¹
g³ówne cele w zakresie zachowania ³adu ekonomicznego, spo³ecznego i œrodowiskowego oraz sposobu ich osi¹gniêcia. Jednak¿e nie okreœlaj¹ mierników
s³u¿¹cych ocenie uzyskanych efektów. Celem artyku³u jest przedstawienie wybranych wskaŸników spo³eczno-ekonomicznych w œwietle idei zrównowa¿onego rozwoju.

1. Znaczenie wskaŸników w polityce pañstwa
Polityka to sztuka rz¹dzenia pañstwem polegaj¹ca na wprowadzaniu zmian
i przekszta³caniu systemów spo³eczno-gospodarczych i politycznych1. Przeprowadzane reformy maj¹ na celu rozwi¹zywanie istniej¹cych problemów spo³ecz-

1

S³ownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 589.
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nych i gospodarczych oraz zapobieganie nowym konfliktom w przysz³oœci2. Za
realizowan¹ politykê odpowiadaj¹ podmioty w³adzy3, które okreœlaj¹ wizjê kraju, cele i zadania do osi¹gniêcia. Wyznaczone paradygmaty polityki winny byæ
kszta³towane z uwzglêdnieniem potrzeb spo³eczeñstwa oraz d³ugookresowych
warunków rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Warunki realizacji polityki okreœla siê na podstawie danych uzyskanych
z obserwacji i badañ. Narzêdziami informacyjno-diagnostycznymi wykorzystywanymi do badañ s¹, opracowane na podstawie zasad, wskaŸniki4. W literaturze przedmiotu dopuszczalne jest zamienne stosowanie terminów: wskaŸnik,
miernik czy indykator. WskaŸniki powinny cechowaæ siê:
– adekwatnoœci¹ – mierzyæ interesuj¹ce badacza zjawisko,
– zrozumia³oœci¹ – byæ ³atwe do zrozumienia przez odbiorców niebêd¹cych
ekspertami,
– rzetelnoœci¹ – zawieraæ wiarygodne informacje,
– mo¿liwoœci¹ wyznaczenia – informacje niezbêdne do ich wyliczenia powinny byæ mo¿liwe do uzyskania.
Przes³ank¹ tworzenia wskaŸników jest poznanie warunków spo³eczno-gospodarczych realizacji polityki tak, aby wyznaczone cele by³y mo¿liwe do osi¹gniêcia. Informacje uzyskane na podstawie wskaŸników s³u¿¹ równie¿ monitorowaniu polityki, wspomagaj¹ proces decyzyjny na ró¿nych szczeblach administracji
publicznej w sferze spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej5. WskaŸniki mo¿na
podzieliæ wed³ug kilku kryteriów6:
– realizacji celów – m.in.: nadrzêdne, g³ówne, szczegó³owe,
– realizacji zasad,
– realizacji ³adów,
– poziomu zarz¹dzania,
– sektora gospodarki,
– wed³ug stopnia agregacji, w tym:
– agregatowe – obejmuj¹ce wszystkie ³ady,
2

3

4

5

6

W. Grzywacz, Polityka spo³eczno-gospodarcza. Istota i za³o¿enia metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 1998, s. 9.
Podmiotem w³adzy s¹ jednostki ustanawiaj¹ce przepisy prawa: organy w³adz publicznych, podmioty pañstwowe i samorz¹dowe, centralne i terenowe. Przedmiotami w³adzy s¹ osoby i organizacje, których dzia³alnoœæ uregulowana jest przepisami. Elementy w³adzy nie maj¹ charakteru absolutnego w zale¿noœci od czasu i sytuacji, np. osoby zwi¹zane z polityk¹ mog¹ byæ przedmiotem
polityki, realizuj¹c za³o¿enia prze³o¿onych b¹dŸ podmiotem w³adzy, oddzia³uj¹c na inne osoby.
Zob.: W. Grzywacz, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin
1991, s. 22.
T. Borys, Regionalne wskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju, [w:] Filozoficzne i spo³eczne uwarunkowania
zrównowa¿onego rozwoju, (red.) A. Paw³owski, Polska Akademia Nauk, Monografie nr 16, Lublin
2003, s. 75.
T. Borys, Regionalne wskaŸniki…, s. 71–74; T. Borys, WskaŸniki rozwoju zrównowa¿onego. Podstawowe
kierunki badañ i zastosowañ, „Ekonomia i Œrodowisko” 2002, nr 1.
Ibidem.
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– subagregatowe – dotycz¹ce poszczególnych ³adów,
– indywidualne – proste, opisuj¹ce poszczególne aspekty ³adów,
– wed³ug stopnia wa¿noœci – proste, uzupe³niaj¹ce, specyficzne,
– wed³ug kryterium czasu – krótkookresowe, œredniookresowe, d³ugookresowe.

2. WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju jest reakcj¹ pañstw na zachodz¹ce
w gospodarce i œrodowisku zmiany. Reguluje dzia³alnoœæ spo³eczeñstwa w trzech
obszarach: gospodarczym, spo³ecznym i œrodowisku przyrodniczym. Idea zrównowa¿onego rozwoju uzale¿nia mo¿liwoœæ zaspokojenia w przysz³oœci potrzeb
od racjonalnego korzystania z zasobów œrodowiska wspó³czeœnie. Do najwa¿niejszych wyzwañ koncepcji zrównowa¿anego rozwoju zaliczono cele:
– ekonomiczne: zaspokojenie potrzeb materialnych ludnoœci, zró¿nicowanie
tempa wzrostu gospodarczego w ró¿nych regionach, transfer kapita³ów i nagromadzonych bogactw, dostosowanie techniki i technologii produkcji do
wymogów œrodowiska przyrodniczego, zaprzestanie produkcji dla celów
wojennych;
– spo³eczne i humanistyczne: likwidacja g³odu, chorób, nêdzy, analfabetyzmu,
sieroctwa spo³ecznego, zaspokojenia potrzeb intelektualnych, bezpieczeñstwa, samorealizacji, ochrona zdrowia i ¿ycia ludzkiego, po³o¿enie kresu
wojnom;
– ekologiczne: powstrzymanie degradacji œrodowiska, eliminowanie zagro¿eñ
œrodowiskowych, zapewnienie przetrwania gatunków, zwiêkszenie bogactwa przyrody, wiêksze wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii7.
WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju s¹ sposobem iloœciowej interpretacji
opisowej wersji terminu zrównowa¿onego rozwoju, dlatego te¿ na przestrzeni
lat ulega³y i nadal ulegaj¹ licznym zmianom i ewaluacjom, podobnie jak definicja czy zasady idei8.

7

8

D. Pearce, E. Barbier, A. Markandyia, Sustainable Development Economics and the Environment in the
Third World, Brookfield 1990, s. 2; J. Machowski, Ochrona œrodowiska. Prawo i zrównowa¿ony rozwój
(stan na dzieñ 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa 2003, s. 101.
W. Florczak, WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju, „Wiadomoœci Statystyczne”, GUS, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2008, nr 3, s. 14–33. WskaŸniki œrodowiskowe Banku Œwiatowego
z 1993 r. bazowa³y na czterech grupach mierników: u¿ytkowania zasobów, zanieczyszczenia, podtrzymywania procesów ¿yciowych, wp³ywu na dobrobyt spo³eczny. W 2003 r. przedstawiono zestaw wskaŸników monitoruj¹cych postêp realizacji strategii zrównowa¿onego rozwoju, którego
wskaŸniki mo¿na podzieliæ wg celów zrównowa¿onego rozwoju: dobrobytu ekonomicznego, rozwoju spo³ecznego czy ochrony œrodowiska.
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Wœród wielu klasyfikacji wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju na uwagê
zas³uguje typologia uwzglêdniaj¹ca zarówno sposób konstruowania, przeznaczenie, jak i odbiorcê wskaŸników9. W klasyfikacji tej wyró¿nia siê wskaŸniki:
– syntetyczne (agregatowe), polegaj¹ce na sprowadzeniu, za pomoc¹ przyjêtej
metodyki, kilku zmiennych cz¹stkowych do jednej wartoœci liczbowej;
– przekrojowe, zbiór specjalnie dobranych wskaŸników stworzonych na podstawie danych statystycznych, s³u¿¹cych identyfikacji badanego zjawiska
w okreœlonej skali terytorialnej.
Spoœród licznie publikowanych wskaŸników w artykule przedstawiono
najpopularniejsze mierniki s³u¿¹ce ocenie poziomu dobrobytu w aspekcie ³adu
ekonomicznego, spo³ecznego i ekologicznego (tab. 1).
Tabela 1. Wybrane wskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju
Nazwa
wskaŸnika

Wzór

Cel

Jeœli i = 1, …, k, u1 (x’i, G’) ³ ui(xi, G)
Funkcja Bergsonato równie¿
-Samuelsona
W(x’1,…, x’k, G’) ³ W(x1,…, xk, G)
Funkcja
Benthama
(utylitariañska)

W(x1,…, xk,G) = a1 u1 (x1, G)+…+ak uk (xk, G),
gdzie a1, …, ak ³ 0

Funkcja Rawlsa

W(x1,…, xk,G) = min1{ u1 (x1, G), …, uk (xk, G)}

Funkcja
Nietzschego

W(x1,…, xk,G) = max1 {u1 (x1, G),…, uk (xk, G)}

Dobrobyt spo³eczny poœrednio uwzglêdniaj¹cy
koszty œrodowiskowe

„Zazieleniony”
Wartoœæ prywatnie kupowanych dóbr i us³ug + wartoœæ Dobrobyt ekonomiczny
PKB” (zieleniony publicznie dostarczanych dóbr i us³ug + inwestycje net- uwzglêdniaj¹cy koszty
PKN)
to + zmiana wartoœci œrodowiska przyrodniczego
œrodowiskowe
Wartoœæ us³ug z pracy w gospodarstwie domowym
+ wartoœæ us³ug z dóbr konsumpcyjnych trwa³ego
u¿ytku + wartoœæ us³ug z tytu³u u¿ytkowania dróg
publicznych i autostrad + wartoœæ wydatków publicznych zwi¹zanych z edukacj¹ i s³u¿b¹ zdrowia
Mierniki trwa+ wzrost kapita³u netto + bilans inwestycyjny za
³ego dobrobytu
granic¹ i zagranicznych w kraju) – (indywidulane
Dobrobyt ekonomiczny
ekonomicznego
wydatki zwi¹zane ze zdrowiem i edukacj¹ + koszty uwzglêdniaj¹cy koszty
(Index of Sustainaœrodowiskowe
dojazdu do pracy + wydatki ochronne zwi¹zane
ble Economic
z reklam¹, urbanizacj¹, wypadkami drogowymi
Welfare – ISEW)
i zanieczyszczeniami œrodowiska* + wydatki gospodarstw domowych na konsumpcyjne dobra trwa³ego
u¿ytku + koszty zwi¹zane z ubytkiem zasobów naturalnych, mokrade³ i obszarów rolnych + straty wynikaj¹ce z d³ugookresowych zmian w œrodowisku**

9

J. Œleszyñski, Obrona syntetycznych wskaŸników rozwoju trwa³ego, [w:] Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju w œwietle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna, Bia³ystok 2011,
s. 84–85.
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Zintegrowany wskaŸnik:
– przeciêtnego dalszego trwania ¿ycia
WskaŸnik rozwoju – ogólny wskaŸnik skolaryzacji dla wszystkich
spo³ecznego
szczebli nauczania
(Human Develop- – wskaŸnik umiejêtnoœci pisania i czytania
ment Index – HDI)
ze zrozumieniem
– wysokoœæ dochodu narodowego na mieszkañca
danego kraju
Szacunkowa powierzchnia l¹du i morza, wyliczona
na podstawie:
– u¿ytków rolnych
– pastwisk
Œlad ekologiczny
– lasów
– obszarów po³owowych
– terenów zurbanizowanych
– sfer wch³aniania CO
Suma emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku wêgla,
metanu, podtlenku azotu, fluoropochodnych wêglowodorów, perfluoropochodnych zwi¹zku wêgla, szeœciofluorku siarki) powstaj¹ca bezpoœrednio lub poŒlad wêglowy
œrednio w wyniku dzia³alnoœci danej osoby, organizacji, wydarzenia, produktu; wartoœæ wskaŸnika wyra¿ona w tonach lub kilogramach dwutlenku wêgla

Dobrobyt spo³eczny
poœrednio uwzglêdniaj¹cy koszty œrodowiskowe

Stopieñ wykorzystania
zasobów planety (zajêcia powierzchni)

Poziom emisji gazów
cieplarnianych

* do kosztów zanieczyszczenia œrodowiska zalicza siê koszty wynikaj¹ce z zanieczyszczenia wód, powietrza,
wyst¹pienia ha³asu
** d³ugookresowe zmiany w œrodowisku to efekt cieplarniany, zanikanie warstwy ozonowej

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Wyzwania zrównowa¿onego rozwoju w Polsce, (red.) J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sêdzimira, Kraków 2010, s. 74–83; J. Œleszyñski, Ekonomiczne problem
ochrony œrodowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000, s. 293–312; M. Wackernagel, L. Onisto,
P. Bello, A. Linares, I. Falfan, J. Garcia, A. Guerrero, G. Guerrero, Natural capital accounting with the ecological footprint concept, „Ecological Economics” 2000, nr 29, s. 375–390.

W ekonomii poszukiwanie jednolitych i miarodajnych wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju oparto na badaniu dobrobytu uto¿samianego z wysokim
stopniem zaspokojenia potrzeb spo³eczeñstwa. W literaturze wyodrêbniono dobrobyt w sensie ekonomicznym i spo³ecznym10.
Dobrobyt w sensie ekonomicznym11 zak³ada dodatnie zale¿noœci miêdzy
wzrostem wielkoœci konsumpcji indywidualnej a wzrostem gospodarczym.
Wzrost wielkoœci produkcji i ró¿norodnoœæ asortymentu dóbr zapewnia konsumentom alternatywne wybory. Przekroczenie konsumpcji okreœlonej iloœci dobra
powoduje spadek poziomu satysfakcji z konsumpcji kolejnej jednostki danego

10

11

B. Piontek, Jakoœæ ¿ycia i sposoby jej mierzenia w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównowa¿onym rozwoju, „Problemy Ekologii” 1999, nr 6.
Ma³y s³ownik ekonomiczny, JBS PAN, Warszawa–Szczecin 1991, s. 32.
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dobra, czyli tzw. u¿ytecznoœæ ca³kowit¹12. Spo³eczeñstwo w pewnym momencie
uzyskuje maksymalne zadowolenie z konsumpcji okreœlonego dobra.
Na poziom dobrobytu spo³ecznego wp³ywa zarówno wielkoœæ konsumpcji
dóbr i us³ug, jak równie¿ czynniki o charakterze spo³ecznym, kulturowym,
moralnym, œrodowiskowym, socjologicznym i psychologicznym13. Dobrobyt
cz³owieka jako elementu ekosystemu zale¿y od dóbr i us³ug oferowanych w gospodarce oraz od zasobów œrodowiska. Intensywna eksploatacja zasobów
zapocz¹tkowana w drugiej po³owie XX w. mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb w przysz³oœci.
Podstawowymi teoriami, odnosz¹cymi siê do spe³nienia postulatu miêdzypokoleniowej sprawiedliwoœci opartej na ekonomicznej teorii u¿ytecznoœci,
s¹ koncepcje Bergsona-Samuelsona, Benthama, Rawlsa, Nietzschego. Funkcja
u¿ytecznoœci Bergsona-Samuelsona ui(xi,G) okreœla poziom konsumpcji dóbr
i us³ug pojedynczego konsumenta (i). Odnosi siê do wielkoœci konsumpcji dóbr
prywatnych (xi) zale¿nych od ceny i uzyskiwanych dochodów oraz wielkoœæ
konsumpcji dóbr publicznych (G), która dla wszystkich konsumentów jest taka
sama. Jedynym za³o¿eniem poczynionym dla tej funkcji jest preferowanie przez
konsumenta pewnej okreœlonej kombinacji dóbr. Funkcje dobrobytu spo³ecznego Benthama, Rawlsa i Nietzschego stanowi¹ „rozszerzenie” funkcji BergsonaSamuelsona, która nie pozwala okreœliæ jak zmieni siê dobrobyt ogólny na skutek poprawy dobrobytu jednego konsumenta i spodku dobrobytu innego. W celu
wykazania zale¿noœci miêdzy zmian¹ dobrobytu poszczególnych konsumentów
a dobrobytem spo³ecznym poczyniono za³o¿enie, ¿e dobrobyt spo³eczny wzroœnie, je¿eli ró¿nica miêdzy spadkiem dobrobytu jednego konsumenta a wzrostem dobrobytu drugiego bêdzie dodatnia. Je¿eli natomiast ró¿nica bêdzie ujemna, dobrobyt spo³eczny spadnie.
Funkcja Benthama zak³ada równoœæ konsumentów w dostêpie do dóbr. Tym
samym dobrobyt spo³eczny bêdzie wy¿szy, je¿eli dobro zostanie przydzielone
konsumentom, dla których jest one cenniejsze. Funkcja Rawlsa zak³ada, ¿e dobrobyt spo³eczny zale¿ny jest od dobrobytu „najs³abszego” konsumenta. Podnosz¹c dobrobyt najs³abszym podmiotom, oddzia³uje siê na wzrost dobrobytu
spo³ecznego. Wzrost dobrobytu jednostek dobrze sytuowanych, wed³ug autora,
nie wp³ywa istotnie na dobrobyt spo³eczny. Przeciwieñstwem teorii Rawlsa jest
teoria Nietzschego zak³adaj¹ca powi¹zania dobrobytu spo³ecznego z jednostk¹
o najwy¿szym dobrobycie. W myœl tej koncepcji, aby zwiêkszyæ dobrobyt ogó³u,

12

13

T. Kamiñska, B. Kubska-Maciejewicz, J. Laudañska-Trynka, Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe. Wybrane problemy z mikroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk
2000, s. 43.
B. Kryk, Znaczenie wskaŸników ekorozwoju w pomiarze dobrobytu spo³ecznego, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 4.
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nale¿y d¹¿yæ do wzrostu u¿ytecznoœci jednostek maj¹cych siê lepiej nawet
kosztem spadku u¿ytecznoœci jednostek s³abszych14.
Przedstawione teorie dobrobytu ukazuj¹ zale¿noœci miêdzy preferencjami
konsumentów a dobrobytem spo³ecznym. Pozwalaj¹ oceniæ wagê przypisywan¹
poszczególnym dobrom i us³ugom. Zasoby œrodowiska, w zale¿noœci od postaci
i formy w³asnoœci, mog¹ wystêpowaæ jako dobro prywatne, wówczas dostêp do
nich uzale¿niony jest od ceny, oraz jako dobro publiczne z nieograniczonym dostêpem.
Preferencje konsumentów zale¿¹ w du¿ej mierze od dochodu, który jest najprostsz¹ postaci¹ dobrobytu i odzwierciedleniem aktywnoœci gospodarczej.
W skali kraju dobrobyt mierzy siê wskaŸnikiem produktu krajowego brutto
(PKB). PKB to wartoœæ wszystkich nowo wytworzonych dóbr i us³ug wyra¿onych w pieni¹dzu bez uwzglêdnienia kosztów œrodowiska15. W koncepcji zrównowa¿onego rozwoju poszukuje siê spójnych rozwi¹zañ uwzglêdniaj¹cych
aspekt gospodarczy, spo³eczny i œrodowiskowy. Prób¹ integracji aspektów zrównowa¿onego rozwoju w jednym wskaŸniku jest koncepcja tzw. „zazielenionego
PKB” (Green Gross Domestic Produkt – GGDP). Podstaw¹ wyliczenia nowej kategorii PKB jest produkt krajowy netto (PKN) stanowi¹cy ró¿nicê miêdzy PKB
a amortyzacj¹ œrodków trwa³ych (wartoœci¹ dóbr maj¹cych zast¹piæ umorzony
b¹dŸ zlikwidowany kapita³)16. Zazieleniony PKN uwzglêdnia bezpoœredni¹ konsumpcjê us³ug œrodowiska skorygowan¹ o inwestycje w aktywa œrodowiskowe
lub ich deprecjacjê oraz pomniejszon¹ o szkody ekologiczne17. Nowa kategoria
PKB mimo wszystko jest tylko szacunkow¹ wartoœci¹ wp³ywu rozwoju gospodarczego na œrodowisko, gdy¿ wartoœæ œrodowiska, jako dobra nierynkowego,
szacuje siê metod¹ kosztów podró¿y i cen hedonicznych oraz metod¹ wyceny
warunkowej18. „Jeœli «zazieleniony» PKB spada, albo roœnie w tempie ni¿szym
ni¿ wskaŸnik tradycyjny, to oznacza, ¿e gospodarka nie rozwija siê w sposób
trwa³y”19 i wspó³czesne pokolenie zaspokaja swoje potrzeby, nara¿aj¹c na szkodê mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb przysz³ym pokoleniom.

14

15

16

17

18
19

Wyzwania zrównowa¿onego rozwoju w Polsce, (red.) J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sêdzimira,
Kraków 2010, s. 78.
R. Constanza, J. Farley, P. Templet, Quality of Life and the Distribution of Wealth and Resources, [w:]
Understending and Solving Environmental Problem in the 21IJ Century, (eds) R. Constanza, S.E. Jorgensen, Elsevier, Oxford 2002, s. 227.
T. ¯ylicz, Ekonomia œrodowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 194.
Szkody ekologiczne – wydatki ponoszone na zrekompensowanie utraconych walorów œrodowiska. T. ¯ylicz, op. cit, s. 179.
Ibidem, s. 39–42.
Wyzwania zrównowa¿onego rozwoju…, s. 81.
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Za kontynuacjê badañ nad „zazielenionym” PKB uznaje siê mierniki trwa³ego
dobrobytu ekonomicznego (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW)20 nazywane równie¿ wskaŸnikiem ekologicznych bogactw naturalnych Daly’ego
i Comba21. Do wyliczenia wskaŸnika ISEW wykorzystuje siê œrednie spo¿ycie,
podzia³ dóbr i degradacjê œrodowiska. WskaŸnik ISWE zosta³ wyliczony m.in.
dla: USA, Austrii, Holandii, Niemiec, Szkocja czy Polski. Jednak¿e wiele nieœcis³oœci i w¹tpliwoœci, wynikaj¹cych z braku dok³adnych danych statystycznych niezbêdnych do obliczenia kosztów degradacji œrodowiska i korzyœci
zwi¹zanych z ochron¹ jego zasobów, powoduje, ¿e wskaŸnik ISEW nie jest dostatecznie dobr¹ miar¹ dobrobytu.
Wœród wskaŸników oceniaj¹cych dobrobyt spo³eczny czêsto wyliczany jest
wskaŸnik rozwoju spo³ecznego (Human Development Index – HDI)22. Miernik ten
odzwierciedla ogólny poziom ¿ycia spo³eczeñstwa. W formule wœród zmiennych s¹ zdrowie i warunki ¿ycia – czynniki dobrobytu determinowane przez
stan i jakoœæ œrodowiska. Tym samym koszty œrodowiska uwzglêdnione s¹
w tym mierniku tylko poœrednio.
Inn¹ grupê wskaŸników stanowi¹ wskaŸniki niepieniê¿ne i stricte œrodowiskowe, wœród których wymienia siê „œlad ekologiczny” (Ecological Footprint –
EF)23 czy „œlad wêglowy”. Mierniki te s³u¿¹ wyliczeniu wielkoœci powierzchni
l¹du i morza koniecznej do zaspokojenia potrzeb konsumenta. Dla ka¿dego
konsumenta wylicza siê jego udzia³ w powierzchni globu niezbêdnej do produkcji danego dobra i us³ugi. Obserwowany w ostatnich latach intensywny wzrost
importu dóbr utrudnia dok³adne okreœlenie wielkoœci gruntów potrzebnych do
ich produkcji24, co przyczynia siê do uœredniania wartoœci wskaŸnika. Oszacowane wartoœci „œladu ekologicznego” wykazuj¹, ¿e wskaŸnik dla:
– mieszkañców krajów bogatszych jest wy¿szy od wskaŸnika mieszkañców
krajów ubogich,
– mieszkañca miasta jest wy¿szy od zajmowanego przez niego rzeczywiœcie terenu,
– mieszkañca wsi jest ni¿szy od zajmowanego przez niego terenu,

20

21
22

23

24

Nazywany równie¿ wskaŸnikiem ekologicznych bogactw naturalnych Daly’ego i Cobba. Ekonomia
rozwoju, (red.) B. Fiedor, K. Kociszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu, Wroc³aw 2010, s. 37–41.
Ibidem, s. 37–41.
L. Nowak, WskaŸniki statystyczne, [w:] Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo³ecznym, UNDP, Warszawa 2002, s. 142–146.
„Œlad ekologiczny jest jedn¹ z trzech sfer (poza satysfakcj¹ z ¿ycia i przewidywan¹ d³ugoœci¹ ¿ycia) uwzglêdnian¹ przy wyliczeniu „wskaŸnika szczêœliwej planety” (Happy Planet Index – HPI),
pozwalaj¹cego oceniæ poziom zadowolenia z ¿ycia spo³eczeñstwa w 178 krajach. M. Wackernagel,
L. Onisto, P. Bello, A. Linares, I. Falfan, J. Garcia, A. Guerrero, G. Guerrero, Natural capital accounting with the ecological footprint concept, „Ecological Economics” 2000, no. 29.
Wyzwania zrównowa¿onego rozwoju…, s. 77.
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– ludzi ¿yj¹cych dostatnio jest wy¿szy od wskaŸnika ludzi ¿yj¹cych skromnie25.
Dla potrzeb pomiaru zrównowa¿onego rozwoju, poza wskaŸnikami syntetycznymi, stosowane s¹ równie¿ wskaŸniki przekrojowe, stanowi¹ce zbiór
wybranych mierników. Do wskaŸników przekrojowych zaliczyæ nale¿y wskaŸniki monitoruj¹ce realizacjê Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Unii Europejskiej. W 2011 r. wskaŸniki monitoruj¹ce Strategiê obejmowa³y 10 grup tematycznych i 11 mierników g³ównych (tab. 2).
Zestawy przekrojowych wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju zosta³y
równie¿ opracowane dla takich organizacji, jak: OECD, UNEP, UNDP,
UNCTAD, Komisja Trwa³ego Rozwoju ONZ czy Bank Œwiatowy. Na przestrzeni
lat wskaŸniki ewaluowa³y i obecnie reprezentowane grupy wskaŸników znacznie ró¿ni¹ siê od pierwotnych.
Tabela 2. WskaŸniki monitoruj¹ce Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju UE
G³ówne wskaŸniki

Lp.

Nazwy grupy

1

Rozwój spo³eczno-gospodarczy

Realny PKB na mieszkañca

2

Zrównowa¿ona konsumpcja
i produkcja

Produktywnoœæ zasobów

3

W³¹czenie spo³eczne

Zagro¿enie ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym

4

Zmiany demograficzne

WskaŸnik zatrudnienia osób starszych

5

Zdrowie publiczne

Przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia i dalsze trwanie ¿ycia
w zdrowiu

6

Zmiany klimatu i energii

7

Zrównowa¿ony transport

8

Zasoby naturalne

9

Globalne partnerstwo

Oficjalna pomoc rozwojowa

10

Dobre zarz¹dzanie

(Brak g³ównego miernika)

£¹cznie

(poziom 1)

* Emisja gazów cieplarnianych;
* Zu¿ycie energii ze Ÿróde³ odnawialnych
Zu¿ycie energii w transporcie w relacji do PKB
* Wystêpowanie pospolitych gatunków ptaków;
* Ochrona zasobów ryb

11

ród³o: Opracowanie na podstawie Sustainable development In the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy, Eurostat European Commission, Luxemburg 2011,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-11-224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF [dostêp:
12.12.2012].

25

Ibidem.
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3. Zastosowanie wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju
WskaŸniki przekrojowe porz¹dkuje siê wed³ug zasady przyczynowoœci, dostrzegaj¹c i ³¹cz¹c wystêpuj¹ce kolejno po sobie zjawiska: si³a sprawcza ® presja ® stan ® dzia³anie ® reakcja (D-P-S-I-R) lub w formie mniej rozbudowanej
(rys. 1): przyczyna/presja ® stan/skutek ® reakcja (P-S-R)26.
WskaŸniki presji okreœlaj¹ wp³yw cz³owieka na œrodowisko. Podejmowana
przez ludzi dzia³alnoœæ, wielkoœæ produkcji i konsumpcji dóbr i us³ug znajduje
odzwierciedlenie w wielkoœci pozyskiwanych surowców, emisji zanieczyszczeñ,
gromadzonych odpadach itp. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ cz³owiek, w sposób poœredni
lub bezpoœredni, wywiera presjê na stan œrodowiska.
WskaŸniki stanu opisuj¹ stan œrodowiska i jego zasobów. Mierniki wykorzystywane s¹ w celu kompleksowej oceny œrodowiska lub jego komponentów.
S³u¿¹ one realizacji celów polityki ochronny œrodowiska. WskaŸniki reakcji maj¹
na celu ukazaæ odzew spo³eczeñstwa i podmiotów gospodarczych na zmiany
w œrodowisku oraz na wytyczne polityki zrównowa¿onego rozwoju.

Presja

Stan

Reakcja

Informacja
Forma ludzkiej
aktywnoœci:
– energia
– transport
– przemys³
– rolnictwo
– osadnictwo
– pozosta³e

Presja

Stan œrodowiska
i zasobów naturalnych:

ród³o

– powietrze
– woda
– krajobraz
– zasoby naturalne

Informacja

OdpowiedŸ
spo³eczna

Podmioty i instytucje
ekonomiczne i œrodowiskowe:
– administracja
– gospodarstwa domowe
– przedsiêbiorstwa
– podmioty miêdzynarodowe
.

OdpowiedŸ spo³eczna (decyzja – dzia³anie)

Rysunek 1. Struktura przyczynowa – skutkowa wskaŸników zrównowa¿onego rozwoju
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Opracowanie systemu wskaŸników oceny efektywnoœci wdra¿ania koncepcji ekorozwoju, (red.) T. Borys, Warszawa 1997, s. 54.

Okreœlenie dzia³añ zrównowa¿onego rozwoju nastêpuje w dwóch etapach
(rys. 2). Na etapie I za pomoc¹ wskaŸników stanu dokonuje siê oceny stanu œrodowiska i zasobów naturalnych. Na wyniki wp³yw maj¹ równie¿ wskaŸniki presji informuj¹ce o formie ludzkiej dzia³alnoœci oddzia³uj¹cej na œrodowisko. Na
etapie II opracowywane s¹ konkretne dzia³ania (strategie, programy) w celu
rozwi¹zania problemu zdiagnozowanego na etapie I. Dzia³ania te okreœliæ mo¿-

26

T. Borys, WskaŸniki rozwoju zrównowa¿onego…, s. 40–46.
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na mianem reakcji na zaistnia³y stan œrodowiska. WskaŸniki reakcji wykazuj¹
efektywnoœæ podjêtych dzia³añ.

Planowanie zrównowa¿onego rozwoju

I Etap programowania

Diagnozowanie (audyt zrównowa¿onego rozwoju)

Problemy

WskaŸniki stanu (S) zrównowa¿onego rozwoju

Stan/skutki

Przyczyny/presja

WskaŸniki presji (P)

II Etap programowania
Okreœlenie zrównowa¿onego rozwoju
(rozwi¹zywanie problemów zrównowa¿onego rozwoju)

Cel nadrzêdny

Reakcja na problemy
Cele g³ówne
Cele szczegó³owe (S)

WskaŸniki reakcji (R)
Dobre praktyki zrównowa¿onego rozwoju

Rysunek 2. Schemat wskaŸników P-S-R a struktura programowa zrównowa¿onego rozwoju
ród³o: T. Borys, WskaŸniki rozwoju zrównowa¿onego. Podstawowe kierunki badañ i zastosowañ, „Ekonomia i Œrodowisko” 2002, nr 1, s. 45.

Zakoñczenie
WskaŸniki zrównowa¿onego rozwoju s¹ istotnym elementem polityki. G³ównym celem tworzenia wskaŸników jest poznanie warunków spo³eczno-gospodarczych i stanu œrodowiska, w których realizowana jest polityka oraz ocena
efektywnoœci jej dzia³añ. Triada ³adów zrównowa¿onego rozwoju powoduje, ¿e
nie istnieje jeden œciœle okreœlony zespó³ wskaŸników spe³niaj¹cych to za³o¿enie.
W zale¿noœci od organizacji, przeznaczenia i potrzeb tworzy siê nowe mierniki.
Aby móc w pe³ni oceniæ realizacjê celów polityki zrównowa¿onego rozwoju, nale¿y przeprowadziæ wnikliw¹ analizê wskaŸników gospodarczych, spo³ecznych
i stanu œrodowiska na etapie kszta³towania zasad i narzêdzi s³u¿¹cych realizacji
tych celów oraz porównywaæ je w czasie. Oczekiwana zmiany wskaŸnika w czasie œwiadczy o s³usznoœci zastosowanych dzia³añ i d¹¿eniu do realizacji celów
polityki.
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SELECTED INDICATORS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(Summary)
The concept of sustainable development is clue of EU Development Policy. The most
important documents that create the development Policy of the Member States are: Lisbon Strategy (2000), Renewed Strategy for Sustainable Development of the European
Union (2006), Europe 2020 – a strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010)
and White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system (2011). Documents define the main objectives
in terms of economic, social and environmental objectives and how to achieve it. However, selecting the appropriate measuring indicators for evaluating the effects obtained in
a three levels of the concept can be difficult. This article presents selected indicators of
prosperity in the light of the concept of sustainable development.

