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Stanisław MIECZNIKOWSKI 

ODPŁATNO�� NAKŁADÓW NA KOLEJE  
DU�YCH PR�DKO�CI PRZY ZASTOSOWANIU 
CEN RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE CHIN 

Streszczenie 
Chiny,  nie s� jedynym krajem, który buduje linie kolei du�ych pr�dko�ci i nie pierwszym krajem, 

który stoi przed dylematem z jak� pr�dko�ci� te poci�gi winny kursowa�. KDP w Chinach d���c do 
odpłatno�ci swoich nakładów, opieraj� opłaty za przejazd na podstawie stawek taryfowych, odwrotnie 
proporcjonalne do odległo�ci. W krajach takich, jak Francja i W. Brytania przewo�nicy kolejowi sto-
suj� ceny rynkowe. Stosuje si� tutaj wy�sze stawki przewozowe w godzinach szczytów i bilety s� ela-
stycznie dostosowane do oczekiwa� pasa�erów, co do zmiany trasy. 

Do�wiadczenia wskazuj�, �e ceny rynkowe s� bardziej atrakcyjne dla pasa�erów ni� taryfowe, 
zwi�kszaj� bowiem wpływy i zmniejszaj� wielko�� dotacji ze strony pa�stwa. 

WST�P 
Chiny,  nie s� jednym z krajów, który buduje linie kolei du�ych pr�dko�ci i nie jedynym 

krajem, który stoi przed dylematem z jak� pr�dko�ci� te poci�gi winny kursowa�. KDP w 
Chinach d���c do efektywno�ci swoich nakładów, opieraj� opłaty za przejazd na podstawie 
stawek taryfowych, odwrotnie proporcjonalne do odległo�ci. W krajach takich, jak Francja i 
W. Brytania przewo�nicy kolejowi stosuj� ceny rynkowe. Stosuje si� tutaj wy�sze stawki 
przewozowe w godzinach szczytów i bilety s� elastycznie dostosowane do oczekiwa� pasa�e-
rów, co do zmiany trasy i czasu przejazdu. 

Do�wiadczenia wskazuj�, �e ceny rynkowe s� bardziej atrakcyjne dla pasa�erów, zwi�k-
szaj� wpływy i zmniejszaj� wielko�� dotacji ze strony pa�stwa. 

1. CENY RYNKOWE W ASPEKCIE KAPITAŁOCHŁONNO�CI KOLEI 
DU�YCH PR�DKO�CI  
	wiatowe Studium Rynku Kolejowego szacuje roczne wydatki na rozwój sektora kolejo-

wego na $145,800 mld dolarów. Z tej sumy na infrastruktur� liniowo- punktow� $ 85,375 mld 
dolarów USA, tabor 47,709 mld dolarów USA, bezpiecze�stwo przewozów 12,037 mld1.  
Ocenia si�, �e 83 procent tej sumy jest zwi�zane z zapewnieniem warunków konkurencyjno-
�ci. Osi�ga si� j� w przewozach dalekobie�nych poprzez koleje du�ych pr�dko�ci(KDP). 

Budowa linii KDP jest ogromnie kapitałochłonna. Najdłu�sz�  sie� tych kolei osi�gn�ły w 
2011 roku Chiny – 16 tys. km. Najwi�ksz� pr�dko�� 350km/h uzyskały te koleje na odcinku 

                                                
1 P. Milbank: Rolling with the winds of change. Railway Gazette International” December 2012, s. 35. 
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Wuhan-Gounzghu. Z wzgl�du na du�e koszty eksploatacji i kapitałochłonno�� budowy zde-
cydowano, �e przeci�tna pr�dko�� tych poci�gów, nie b�dzie przekracza� 300 km/h. 

Chiny nie s� pierwszym krajem, które stoj� przed dylematem jaka winna by� wła�ciwa 
pr�dko�� poci�gów, aby uzyska� zwrot kosztów eksploatacji KDP i ogromnych nakładów 
inwestycyjnych. Rozwi�zano ten problem poprzez zastosowanie cen taryfowych, których 
stawki s� odwrotnie proporcjonalne do odległo�ci. 

W innych krajach, takich jak Francja i W. Brytania, operatorzy KDP stosuj� ceny rynko-
we, których opłaty s� wy�sze w godzinach szczytów przewozowych i s� bardziej elastyczne, 
umo�liwiaj�c zmian� trasy przejazdu w ostatnich chwili. Po znacznie ni�szych cenach, bilety 
s� sprzedawane dla pasa�erów, którzy kupuj� z du�ym wyprzedzeniem czasowym i poza 
szczytami  przewozowymi. 

Praktyka wskazuje, �e ceny rynkowe s� nie tylko bardziej atrakcyjne dla pasa�erów KDP, 
ale tak�e dla przewo�ników, gdy� zwi�kszaj� wpływy operatora i pa�stwa – zmniejszaj� do-
tacj�. Ustalaj�c wy�sze opłaty za przejazd dla podró�nych, dla których skrócenie czasu prze-
jazdu jest najwa�niejszym czynnikiem wyboru �rodka transportu (ang. time-sensitive travel-
lers), uzasadnia to ogromne nakłady kapitałowe na KDP i zwi�kszon� cz�stotliwo�� kursowa-
nia poci�gów. 

W przeciwie�stwie kontynuacja stosowania cen taryfowych w Niemczech i Japonii spo-
wodowała, �e na liniach kolei du�ych pr�dko�ci, koleje pa�stwowe w tych krajach, nie osi�-
gn�ły wzrostu przewozu osób. Zastosowuj�c wy�szy poziom cen taryfowych, operatorzy ko-
lejowi w tych krajach, ze wzgl�du na wysokie koszty, nie mog� zwi�kszy� pr�dko�ci poci�-
gów KDP i cz�stotliwo�ci ich kursowania. Zmniejszeniu ulegaj� bowiem potoki podró�nych i 
jest to nierentowne. 

2. TEORETYCZNY PRZYKŁAD ODPŁATNO�CI NAKŁADÓW INWE-
STYCYJNO- EKSPLOATACYJNYCH NA KDP W CHINACH 
Na wiod�cej linii KDP o długo�ci 1300 km pomi�dzy najwi�kszymi miastami Pekinem i 

Szanhajem, koleje szybkie CRH Train uruchomiły 25 poci�gów dziennie klasy G w obie stro-
ny. Tylko kilka ma jeden przystanek i czas przejazdu wynosi wówczas 4h i 48 minut. CRH 
Train zatrzymuj� si� tak�e na 8 i 9 stacjach, a czas przejazdu wynosi wówczas 6 h. 

Koleje chi�skie przewo�� pasa�erów wolniejszymi poci�gami na tej trasie klasy D i czas 
przejazdu wynosi od 8h do 9 h. Zró�nicowanie cen przejazdu, czasu i pr�dko�ci pomi�dzy 
klasami poci�gów na tej trasie przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1 Porównanie ceny, czasu przejazdu i pr�dko�ci poci�gów klasy G i D na linii Pekin - Szanhaj
Wyszczególnienie Poci�gi klasy G Poci�gi klasy D 
Najwy�sza szybko�� 350km/h 225km/h 
Wielko�� opłat na trasie 

w klasie II 
Yuan 518(€57) Yuan 302 (€33) 

Czas przejazdu 5-6 h 8-9 h 

ródło: M. Schabas, Market pricing is essential on high speed lines. Railway Gazette International September 
2012 tab.1, s. 89 

Ró�nica w cenie taryfowej mi�dzy  poci�gami klas G i D jest równowa�na przeci�tnej 
dziennej płacy w Chinach. Przy wy�szych zarobkach jest to równowa�no��, która odpowiada 
oszcz�dno�ci od 3h do 4h, czasu przejazdu.  

Podró�ni dla których cena jest istotnym elementem wyboru �rodka transportu ( ang.price 
sensitive travellers), a zaliczaj� si� do nich: chłoporobotnicy, studenci i członkowie klasy 
�redniej, wybieraj� poci�gi klasy D. Bilety s� natychmiast kupowane, jak tylko s� dost�pne. 
Dla tych, których nie wystarczyło biletów, zmuszeni s� kupowa� dro�sze bilety na poci�gi G. 
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Budzi to ich niezadowolenie, gdy� obci��a ich dochody, które nie s� w stanie zrekompenso-
wa� wolnym czasem. 

Nale�y  zauwa�y�, �e czas przejazdu 6 h na tej linii jest za długi w porównaniu z przewo-
zami lotniczymi. Biznesmeni wybior� przelot lotniczy, nawet wówczas, gdy cena przejazdu 
poci�giem  klasy G, byłaby dwa razy dro�sza. 

W rezultacie poci�gi klasy G kolei du�ych pr�dko�ci s� za drogie dla przeci�tnie zarabia-
j�cych w Chinach, gdy� skrócenie czasu przejazdu nie jest dla nich istotne. Natomiast poci�gi 
te s� za wolne i za tanie dla pasa�erów, których skrócenie czasu przejazdu jest najwa�niej-
szym czynnikiem wyboru �rodka transportu. 

PODSUMOWANIE 
Koleje chi�skie nie udost�pniły szczegółowych danych, ale nale�y przyj��, �e poci�gi kla-

sy G s� w połowie zapełnione. W godzinach szczytów przewozowych s� one przepełnione, 
natomiast w �rodku dnia i tygodnia je�d�� w połowie puste. Niewykorzystanie wska�nika 
zapełnienia poci�gów pozwala przypuszcza�, i� w�tpliwa jest teza, �e powstanie najwi�kszej 
sieci linii kolei du�ych pr�dko�ci w Chinach było opłacaln� inwestycj�. Zastosowane opłaty 
taryfowe na obecnym poziomie, mog� pokry� tylko koszty eksploatacyjne KDP i niewielk�
cz��� ogromnych nakładów inwestycyjnych. Nale�y przyj��, �e dopóki koleje chi�skie nie 
wprowadz� cen rynkowych, na co wskazuj� do�wiadczenia W. Brytanii i Francji o znacznie 
wy�szym wska�niku zapełnienia  , to osi�gaj� one wska�nik zapełnienia poci�gów KDP, nie 
przekraczaj�cy 50 procent. Musz� one walczy� o pasa�erów biznesowych, w konkurencji z 
przewo�nikami lotniczymi, których wła�cicielem jest pa�stwo, tak jak przewo�ników KDP. 
Nale�y zauwa�y, �e chi�scy przewo�nicy lotniczy  prowadz� działalno�� dochodow� na ob-
sługiwanych liniach krajowych 

Wynika st�d wniosek, �e  niewykorzystanie zdolno�ci przewozowych i przepustowych in-
frastruktury KDP Chin, wymusi zmian� polityki  efektywno�ci opłat za przejazdy w kierunku 
cen rynkowych. 
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RECOVER COST OF INVESTMENTS  
BY MARKET PRICING IS ESSENTIAL  

ON THE HIGH SPEED LINES IN CHINA  

Abstract 
China is not the first country to build high speed lines, and not the first to face the dilemma of how 

fast to run its trains. The problem is that the aiming to recover its cost CR Train still used tariff based 
pricing, setting fares according to the distance travelled. In other countries such as France and UK, 
operators have adopted market pricing, charging higher fares to travel in the peaks and for flexible 
ticket. Experience shows that market pricing attracts more passengers, increasing revenues and re-
ducing the need for subsidies. 
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