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Sławomir DOROSIEWICZ 

O JEDNYM Z MIERNIKÓW EFEKTYWNOŚCI SEKTORA TRANSPORTOWEGO. 

WSTĘPNE STUDIUM 

 

W pracy zaproponowano definicję jednego ze wskaźników efektywności wymiany towarowej w makroskali. O stopniu ta-

kiej efektywności danego sektora, tu transportowego, decyduje zwykle relacja nakładów i wielkości produkcji. Zależność tę 

można otrzymać przy wykorzystaniu makroekonomicznych modeli wymiany dóbr. Jedną z propozycji w tym zakresie zawarto w 

niniejszej pracy. 

 

WSTĘP 

Działalność transportowa towarzyszy większości procesów go-
spodarczych. Z tego względu wydaje się zasadne, aby określając 
mierniki efektywności funkcjonowania transportu en masse i w 
długim horyzoncie czasowym, punktem wyjścia i podstawą ich 
konstrukcji uczynić makromodele gospodarcze opisujące prze-
strzenne rozkłady produkcji i konsumpcji dóbr i usług. Modele takie 
w naturalny sposób mają "wbudowane" relacje popytu i podaży z 
charakterystykami sektora transportowego (przede wszystkim cho-
dzi tu o wielkość przewozów i ich koszty). W zamyśle niniejsza 
praca ma stanowić wstępne studium teoretyczne, którego celem jest 
zaproponowanie miernika efektywności działania sektora transpor-
towego. W tym celu wykorzystamy model układu gospodarczego 
zlokalizowanego w pewnej liczbie przestrzennie rozdzielonych 
miejsc, zwanych dalej regionami i z sektorem transportowym odpo-
wiedzialnym za transfer dóbr i usług pomiędzy wspomnianymi re-
gionami.  

Rozważany w dalszej części model jest w swoim zamyśle po-
dobny tej klasy modeli przestrzennej wymiany, która została zapo-
czątkowana przez P. Krugmana (por. [3] i np. prace przeglądowe 
[1], [4]). Konstrukcje te stanowią propozycję wyjaśnienia obserwo-
wanych dysproporcji pomiędzy potencjałami wytwórczymi gospoda-
rek różnych krajów/regionów, uwypuklając rolę takich czynników jak 
dostępność oraz koszt wysoko- i niżej kwalifikowanej pracy, jej 
mobilność, dostępność dóbr pośrednich, a także koszty wymiany 
towarowej, a więc koszty transportu dóbr pośrednich i finalnych. 
Koszt transportu i zmieniający się jego udział w cenie wytwarzanych 
dóbr może powodować, że proces ten w jednych warunkach jest 
czynnikiem konsolidującym, w innych – przeciwnie – działa na rzecz 
tendencji odśrodkowych. W dużym uproszczeniu oznacza to, iż 
duże koszty transportu sprzyjają konsolidacji produkcji i jej lokaliza-
cji tam, gdzie istnieje dostateczna ilość siły roboczej, inne firmy 
dostarczające półprodukty oraz odpowiednio duży rynek zbytu 
wyrobów gotowych. Mniejszy koszt transportu stanowi argument za 
umiejscowieniem produkcji w rejonie obfitym w zasoby czynników 
produkcji (np. o dużej podaży tańszej siły roboczej). Obserwacja 
tych tendencji i ich zmian w czasie pozwala uchwycić zmiany relacji 
kosztów transportu i cen wytwarzanych dóbr, a w konsekwencji 
wnioskować o zmianach efektywności sektora transportowego. 

1. SFORMUŁOWANIE MODELU 

Rozważmy najprostszą wersję przestrzennego układu gospo-
darczego, mianowicie zamknięty układ gospodarczy złożony z 2 
regionów z siecią połączeń umożliwiających fizyczną wymianę dóbr1  
(por. rys. 1). 

Sfera produkcyjna gospodarki każdego z regionów dzieli się na 
sektory: pierwszy – umownie zwany dalej przemysłowym – oraz 
drugi, wytwarzający produkty, które nazwiemy dobrami pozostałymi. 
Część produkcji przemysłowej danego regionu jest wykorzystywana 
na miejscu w procesie produkcyjnym lub konsumowana2, reszta 
natomiast – eksportowana do sąsiedniego regionu. W procesie 
importu/eksportu oczywista rola przypada przewoźnikom: są oni 
odpowiedzialni za transport, a ustalając stawki przewozowe mają 
pośrednio wpływ na relacje cen w obu regionach.  

Produkcja i konsumpcja pozostałych dóbr ma charakter lokal-
ny, ograniczony do pojedynczego regionu. Podkreślmy od razu, iż 
sama kwestia przyjętych nazw sektorów ma drugorzędne znacze-
nie, natomiast czynnikiem istotnie je różnicującym jest sposób 
dystrybucji wytwarzanych dóbr. Zakładamy mianowicie, że wyroby 
wektora przemysłowego mogą być transportowane pomiędzy regio-
nami, podczas gdy wyroby pozostałe nie wymagają zaangażowania 
pracy przewozowej w procesie produkcji i dystrybucji, a tym samym 
są wytwarzane i konsumowane na miejscu. W tym więc ostatnim 
przypadku transport międzyregionalny nie odgrywa więc żadnej roli.  

Sektor przemysłowy wytwarza dużą liczbę dóbr prostych, z któ-
rych w wyniku agregacji powstaje – będące przedmiotem konsump-
cji – pojedyncze dobro złożone. W przypadku sektora dóbr pozosta-
łych wystarczy natomiast założyć, że w wyniku procesu produkcyj-
nego powstaje dobro jednorodne.  

W gospodarce wytwarzana i konsumowana jest "duża liczba" 
(będziemy zakładali, że jest to continuum) dóbr prostych (cząstko-
wych). Będą one indeksowane wskaźnikiem i. Bez zmniejszenia 

ogólności można przyjąć, że ].1,0[ Ii  

Profil konsumpcji będzie opisywany funkcją  

m: I→R4, m(i)=(m11(i),m12(i),m21(i),m22(i)). (1) 

                                                 
1 Fakt rozważania jedynie dwóch regionów nie stanowi ograniczenia ogólności 
rozważań, pozwala uchwycić i przeanalizować wpływ przestrzennej rozdzielności na 
rozwój gospodarczy. Wprowadzenie większej liczby regionów do modelu jest 
natychmiastowe, jednak skutkując zwiększeniem złożoności formuł, nie wprowadza 
do analizy żadnych istotnie nowych jakości.  
2 Tym samym utożsamiamy dobra pośrednie i finalne. 
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Kolejne składowe )(im  odpowiadają ilościom3 dobra i kon-

sumowanego na miejscu w regionie 1, eksportowanego do regionu 
2, importowanego z regionu 2 i pochodzącego z regionu 2 i tam 
konsumowanego.  

Przejdźmy do modelowego ujęcia sfery popytowej rozważanej 
gospodarki. W celu zwiększenia przejrzystości zapisu skoncentru-
jemy się na regionie 1; rozważania dla kolejnego mogą być sformu-
łowane w sposób analogiczny. Łączna wartość dóbr przemysłowych 
wytworzonych i zużytych w rozważanym regionie jest równa4 

,)()( 111111 diimipmp
I   (2) 

p1:I→R jest profilem cen dóbr cząstkowych w regionie 1. Koszt 

dóbr importowanych zakupionych w sektorze 2 jest równy 

,ˆ
212mp  (3) 

gdzie symbolem ,),(ˆˆ
22 Iiipp  oznaczyliśmy profil cen 

wyrobów przemysłowych importowanych z regionu 2. Do tworzone-
go bilansu dla regionu 1 należy doliczyć dobra pozostałe w ilości r1, 

wartości q1r1, gdzie q1 jest ich ceną jednostkową.  

Ceny płacone przez importera i są większe (dokładniej, nie 
mniejsze) od cen płaconych na rynku lokalnym, tj. w regionie 2, 

22
ˆ pp  . Bezpośrednią przyczyną różnicy pomiędzy cenami 2p̂  

oraz 2p  są koszty transportu.  

Transport zapewnia możliwość międzyregionalnej wymiany 
dóbr. Jego wpływ na przestrzenny rozkład cen może być modelo-
wany wielorako, choć najczęściej stosowane jest podejście, a wła-
ściwie zapis, addytywne lub multiplikatywne.  
a) W podejściu addytywnym punktem wyjścia są jednostkowe 

koszty transportu ( Iii  ),( ). Jednostkowy koszt 

transportu jest tu rozumiany jako koszt procesu transportowego 
w wyniku którego do regionu docelowego zostanie dostarczona 
jednostkowa ilość ładunku. Jeśli więc pominąć inne, nietrans-
portowe, czynniki mogące wpływać na przestrzenne zróżnico-
wanie cen, to w tym ujęciu różnica cen płaconych w obu regio-

                                                 
3 Dla uproszczenia zapisu będziemy zakładali, że ilości różnych dóbr prostych są 
wyrażone w tych samych jednostkach. 
4 O ile nie zostanie powiedziane inaczej, całkowanie obejmuje zakres wszystkich 
dóbr cząstkowych wytwarzanych przez sektor przemysłowy, jest to więc zgodnie z 
umową przedział jednostkowy, I=[0,1] z określoną tam miarą Lebesgue’a. Informacje 
te będziemy dla zwiększenia przejrzystości zapisu pomijać. 

nach jest równa jednostkowym kosztom transportu; dokładniej 

 22
ˆ pp . 

b) W podejściu multiplikatywnym podstawową rolę odgrywa 

współczynnik technologiczny ( Iii  ),( ). Wartość 

)(i  określa ilość ładunku – dobra i  – która musi zostać wy-

ekspediowana z regionu 2, aby do regionu docelowego trafiła 
ilość jednostkowa. Wielkość ta podkreśla niejako technologicz-
ne aspekty przewozu, zależy więc nie tylko od użytego środka 
(lub środków) transportu i wybranej trasy przewozu, ale od 
wszystkich aspektów natury logistycznej5. W tym ujęciu 

22 /ˆ pp . 

Koszt transportu zależy w sposób oczywisty od rodzaju ładun-
ku; zarówno więc κ, jak τ nie musi być funkcją stałą. Formułując 
model procesu decyzyjnego konsumentów wykorzystamy zapis 
multiplikatywny.  

Konsumenci, ich preferencje, poziom dochodów i struktura 
wydatków kształtują stronę popytową modelowanej gospodarki. 
Zakładamy, iż konsumenci z regionu 1 są scharakteryzowani funk-

cją użyteczności U1=U1(m1,r1) zależną od konsumpcji dóbr prze-

mysłowych (m1) oraz pozostałych (r1)6. Pierwszy argument jest 

wypadkową konsumpcji wyrobów wytworzonych na miejscu oraz 
pochodzących z importu. Jeśli założyć stałą elastyczność substytu-
cji pomiędzy dobrami prostymi pochodzącymi z obu tych źródeł, to 

m1 jest agregatem postaci:  

  .)( /1

2111

 xxmi    (4) 

Przyjęcie formuły (4) oznacza, że dobra wytworzone na miej-
scu, jak i pochodzące z importu są substytucyjne brutto, zaś ela-
styczność ich substytucji nie zależy od rodzaju dobra i jest równa 

1/(1−ϱ), gdzie 0<ϱ<1.  

                                                 
5 Wielkość τ (τ≥1) może być rozumiana jako straty materiałowe powstałe w procesie 
transportowym. Wiąże się to z koncepcją Dixit i Stiglitza ([2]) sposobu uwzględniania 
kosztów przewozów: proces transportowy pochłania τ−1 jednostek dobra, co stanowi 
– wyrażony w jednostkach fizycznych – koszt transportu. Podkreślane przez autorów 
podobieństwo z procesem topnienia przewożenia góry lodu wydaje się całkiem 
naturalne. 
6 Zakładamy, że użyteczność U1 jest odpowiednio gładką, rosnącą funkcją każdego 

ze swoich argumentów. 

 
Rys. 1. Przestrzenna struktura układu gospodarczego i przepływów dóbr przemysłowych. Międzyregionalne przepływy dóbr tworzą 
produkcję sektora transportowego (RT). Źródło: opracowanie własne 
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Zgodnie z klasycznym podejściem, wielkość popytu wyznacza 
rozwiązanie zadania maksymalizacji użyteczności przy ograniczeniu 
budżetowym:  
 

 ,),(max 121111
,, 12111

rxxU
rxx

   (5) 

przy warunkach: 

∫ p1x11 + ∫ p2 τ x21 + qr1 = e1, (6) 

 

x1≥0,x2≥0,r1≥0. (7) 

 

gdzie 1e  są łącznymi wydatkami konsumenta. Pierwsze dwa 

składniki bilansu (6) stanowią wydatki na dobra przemysłowe, ostat-

ni człon opisuje wydatki na pozostałe dobra. Funkcje 11x , 21x  są 

całkowalne w potędze ϱ i takie, iż wartość funkcji celu (5) jest skoń-

czona. Profile cen RIpp :, 21  i kosztu transportu 

RI :  są zadanymi funkcjami istotnie ograniczonymi na .I  

W analogiczny sposób może zostać sformułowane zadanie dla 
drugiego regionu.  

Warunki, które musi spełniać rozwiązanie zadania (5-7) można 
zapisać w postaci:  

 

;0)(

,0)()(

,0)()()()(

11

1111

111

1

1111





 

i

ixi

iipixU





 

 (8) 

 

;0)(

,0)()(

,0)()()()()(

21

2121

211

1

2111





 

i

ixi

iipiixU





 

 (9) 

 

.0

,0

,0

1

11

1112













r

qU

 (10) 

 

Symbole 11U , 12U  oznaczają pochodne cząstkowe funk-

cji 1U  względem jej pierwszego i drugiego argumentu. Ostatnie 

warunki dotyczą wszystkich dóbr cząstkowych, co oznacza, że 

formuły muszą być spełnione dla prawie wszystkich Ii  (wzglę-

dem miary Lebesgue’a). 
 

Przyjmując, iż przestrzenne rozmieszczenia zdolności wytwór-
czych jest wystarczające do zaspokojenia potencjalnie zgłaszanego 
popytu, rozwiązanie zadania (5-7) - jeśli istnieje - wyznacza funkcje 
popytu (s,s' oznaczają numery regionów):  
 

).,,(

),2,1,(),,,(

2111
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 (11) 

Wielkości te, ale także wyznaczone z ich udziałem inne charak-
terystyki gospodarki, posłużą do wyliczenia miary efektywności 
działań sektora transportowego.  

2. EFEKTYWNOŚĆ SEKTORA TRANSPORTOWEGO 

Przejdziemy obecnie do zdefiniowania tytułowej miary efektyw-
ności funkcjonowania sektora transportowego w rozważanym mode-
lu. Rozwiązania zadania (5-7) pozwalają między innymi na zdefi-
niowanie następujących charakterystyk przepływów wewnątrz- i 
międzyregionalnych:  

 

).,,(),,( 2121  ppxppM ssss


   (12) 

 

).,,(),,( 2121  ppxpppW sssss


   (13) 

 

).,,(),,(ˆ
2121  ppxpppW sssssss


   (14) 

 
Pierwszą kategorię stanowi wolumen przepływów towarowych 

wewnątrz- lub międzyregionalnych (odpowiednio, gdy s=s' bądź 
przeciwnie), kolejne dwie to wartości przepływów mierzone w ce-
nach producentów oraz importerów. Zmienne te zależą w szczegól-

ności od kosztów transportu, opisanych funkcją  . Wspominaliśmy 

już, że różne dobra cząstkowe mają różną podatność transportową i 
z tego choćby względu ich udział kosztów transportu w cenie produ-
centa może być i jest różny. Funkcja  nie jest więc w ogólnym 

przypadku stałą. Jednak jej odpowiednio "uśredniona" wartość 
stanowić może miernik efektywności (przede wszystkim koszto-
chłonności) funkcjonowania transportu. Ta "uśredniona" wartość – 

oznaczmy ją symbolem 
c - byłaby tą wartością funkcji stałej, 

1)(  ci   dla której charakterystyki ),,( 21

c

ss ppM  , 

),,( 21

c

ss ppW  ,  ),,(ˆ
21

c

ss ppW   byłyby najbardziej zbli-

żone do wartości (12-14). Innymi słowy, wartość wskaźnika byłaby 
rozwiązaniem zadania:  
 

miny≥1  d(ξ(p1,p2,τ), ξ(p1,p2,y)), (15) 

lub  
 

miny≥1  d(ξemp, ξ(p1,p2,y)), (16) 

 

gdzie profile cen p1, p2 są ustalone, ξ, ewentualnie ξemp, są wekto-
rami o składowych obliczonych przy pomocy formuł (12-14) bądź ich 
wartościami empirycznymi, zaś d - arbitralnie wybraną metryką w 
przestrzeni R4×R4×R4.  

W każdym przypadku mamy 1c ; im mniejsza wartość, tym 

bardziej – z punktu widzenia rozważanej miary efektywny jest sektor 
transportowy. Warto podkreślić, że największą wartość informacyjną 
ma nie tyle wartość wskaźnika dla pojedynczego okresu, ile jego 
zmiany w dłuższym horyzoncie czasowym. W pierwszym przypadku 
wyniki mogą być w znaczącym stopniu obciążone błędami specyfi-

kacji modelu (np. postaci funkcji użyteczności). Szacowanie 
c  

w dłuższym okresie i w cenach stałych pozwala zwiększyć stopień 
wiarogodności wyników.  
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UWAGI KOŃCOWE 

Jedną z wad przedstawionego podejścia jest stosunkowo duża 
złożoność obliczeniowa – wyznaczenie wartości opisywanej miary 
wymaga rozwiązania szeregu, zwykle nieliniowych, zadań progra-
mowania matematycznego. Mimo iż w niektórych przypadkach – na 
przykład gdy użyteczność konsumpcji opisana jest funkcją typu 
Cobba-Douglasa – rachunki znacząco się upraszczają, to jednak 
nadal wymagają znaczącego nakładu obliczeniowego. Zaletą roz-
ważanej miary jest natomiast, mocne jak się wydaje, osadzenie jej 
w znanych modelach ekonomii przestrzennej.  

Czy wahania tych wskaźników będą koherentne z innymi mia-
rami funkcjonowania rynku transportowego, pokaże dopiero kalibra-
cja modelu oraz wyniki stosownych symulacji.  
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A measure of the efficiency of the transport sector.  
Preliminary study 

This paper includes a definition of the indicator of the ef-

fectiveness of spatial trade on the macro scale. The degree of 

efficiency of a given sector, for example transportation, is 

determined by the relation of production and its cost. This 

relationship can be evaluated by various models of spatial 

economies. One of the possible way is considered in this 

study. 
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