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Wojciech B¹kowski

Wspó³czesny rozwój poda¿y us³ug w zakresie prze-
wozów ³adunków i pasa¿erów doprowadzi³ do zmia-
ny dotychczasowego podejœcia w rozwi¹zywaniu pro-
blemów zaspokajania potrzeb przewozowych. Samo
pojêcie poda¿y us³ug przewozowych sta³o siê nie
adekwatne do sytuacji jakie zachodz¹ w praktyce.
Ustalenie zdolnoœci przewozowej, jak¹ mo¿e zaofe-
rowaæ na rynku transportowym przewoŸnik, uzale¿-
nione jest nie tylko od potencja³u przewozowego po-
siadanego taboru, lecz równie¿ w znacznym stopniu
od wielkoœci przep³ywu-potoku œrodków przewozo-
wych oraz przepustowoœci szlaków i wêz³ów trans-
portowych.

WyraŸnie mo¿na zaobserwowaæ t¹ zale¿noœæ w transporcie
samochodowym. Na niektórych krajowych drogach potoki
pojazdów w stosunku do przepustowoœci s¹ tak du¿e,
¿e prêdkoœæ techniczna przewozu wynosi oko³o 30–40 km/h,
co powoduje potrzebê nowego podejœcia do pomiaru kosz-
tów i nak³adów, jakie s¹ wykorzystywane w porównaniach
efektywnoœci funkcjonowania ga³êzi czy transportu intermo-
dalnego.

Czy wzrost przewozów w transporcie

2) prêdkoœæ przewozowa – techniczna zale¿y od stanu na-
wierzchni drogi i zmniejsza siê w miarê zwiêkszania siê
potoku pojazdów.
W krajowych warunkach, z uwagi na „gêstoœæ” rzeczy-

wistego potoku pojazdów, zbli¿on¹ na wielu g³ównych dro-
gach do przepustowoœci (rys. 1) prêdkoœæ przejazdu zarów-
no pojazdów osobowych, ciê¿arowych, jak i autobusów
coraz bardziej siê zmniejsza (zw³aszcza ciê¿arowych). Do
tego nale¿y do³o¿yæ jeszcze trudnoœci w pokonywaniu prze-
jazdów przez wêz³y transportowe. Nastêpnie nale¿y dodaæ
wyd³u¿enie czasu przejazdu wynikaj¹ce z potrzeby odpoczyn-
ku. Mo¿emy wiêc postawiæ tezê, ¿e œrednia prêdkoœæ han-
dlowa w przewozie ³adunków miêdzy punktami na³adunku
i wy³adunku (bez czasu na prace ³adunkowe) wynosi 30–
–40 km/h, co ma wp³yw na znaczne zmniejszenie wydaj-
noœci (patrz te¿ efektywnoœci) taboru ciê¿arowego, nieza-
winion¹ przez przewoŸnika. Mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce
wnioski:
1) zmniejsza siê rezydualna przepustowoœæ sieci drogowej

i pogarsza nawierzchnia drogi, która niezale¿nie od wy-
stêpowania fiskalnych i parametrycznych kategorii ekono-
micznych, pomniejsza efektywnoœæ ekonomiczn¹ przewo-
zów ciê¿arowych i autobusowych;

2) zwiêkszenie poda¿y masy przewozowej i przewozów pa-
sa¿erskich bêdzie wywo³ywa³o dalsze zapotrzebowanie na
zwiêkszenie stanu inwentarzowego taboru, niewspó³mier-
nie du¿e do zg³oszonego popytu.
Nale¿y przy tym wyjaœniæ t¹ praktyczn¹ w transporcie

zale¿noœæ miêdzy prêdkoœci¹ przemieszczania a liczb¹ po-
trzebnych pojazdów dla zadanej wielkoœci przewozu. Zale¿-
noœæ nie ma charakteru liniowego, ale paraboliczny. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e na skutek niewielkiej poda¿y przepustowo-
œci dróg ko³owych wzrost potrzeb przewozowych spowodu-
je dalszy du¿y przyrost zapotrzebowania na tabor ciê¿aro-
wy. Wywo³any zostanie fikcyjny popyt, który bêdzie siê
przyczynia³ do dalszego zat³oczenia drogi i zmniejszania prêd-
koœci przewozów powoduj¹c powstanie zatorów. Zale¿noœæ
ta nie wystêpuje tak jaskrawo w przewozach autobusowych,
poniewa¿ zapotrzebowanie na nowy tabor autobusowy
³agodzone jest przyrostem stanu inwentarzowego samocho-
dów osobowych.

Efektywnoœæ
i korzyœci
spo³eczne
wynikaj¹ce z integracji
podsystemów
transportowych
na poziomie regionów

drogowym mo¿na zaspokoiæ liniowym
wzrostem zdolnoœci przewozowej?
Do ustalenia poziomu efektywnoœci dzia³ania
transportu mo¿na wyró¿niæ dwie istotne przy-
czyny wp³ywaj¹ce na produktywnoœæ dzia³al-
noœci przewozowej w krajowym transporcie
drogowym:
1) techniczna prêdkoœæ przewozowa nie

mo¿e przekraczaæ 120 km/h nawet przy
nie ograniczonej praktycznie przepustowo-
œci drogi i najlepszej z mo¿liwych na-
wierzchni (nowoczesna autostrada); Rys. 1. Zwiêkszenie prêdkoœci w zale¿noœci od szerokoœci drogi w transporcie

drogowym
a - stan obecny, b - w przysz³oœci
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Z uwagi na ograniczenia ustalone w przepisach kodek-
su drogowego (tak¿e rozs¹dku) maksymalnej prêdkoœci po-
jazdów ciê¿arowych (110 km/h) na drogach ko³owych,
zwiêkszenie przepustowoœci sieci drogowej z w naszym kraju
wymaga budowania dróg dwupasmowych na ka¿dej jezdni
(drogi szybkiego ruchu i autostrady). Powstan¹ wówczas
warunki zwiêkszenia efektywnoœci dzia³alnoœci przewozowej
w transporcie drogowym. Ewentualny dalszy wzrost prze-
wozów w transporcie ciê¿arowym mo¿e siê odbywaæ po-
przez „poszerzanie drogi”. Ta zale¿noœæ ma charakter linio-
wy i w budowaniu strategii transportu samochodowego
i dróg ko³owych nale¿y tak¹ opcje braæ pod rozwagê (zob.
wykresy rys. 1).
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Czy wzrost przewozów w transporcie kolejowym
mo¿na zaspokoiæ
liniowym wzrostem zdolnoœci przewozowej?
W transporcie kolejowym problem wp³ywu przepustowoœci
sieci na prêdkoœæ przemieszczania pojazdów trakcyjnych
znacznie siê ró¿ni. W ca³ym zbiorze, pomimo ograniczenia
prêdkoœci przewozu, przepustowoœæ sieci kolejowej nie jest
wykorzystana. Na znacznych obszarach naszego kraju drogi
kolejowe s¹ likwidowane z braku nadania ³adunków. Poda¿
zdolnoœci przewozowej jest znacznie wiêksza od popytu zg³a-
szanego do transportu kolejowego.

Problem polega na ograniczonej w ca³ym zbiorze prêdko-
œci technicznej (z³y stan torów i pojazdów trakcyjnych) i wy-

j¹tkowo niskim poziomie organizacji pracy kolei (niskiej kul-
turze pracy jak na obecne warunki). W systemie transportu
kolejowego tkwi¹ jeszcze rezerwy, które w przysz³oœci mog¹
byæ wykorzystane. W transporcie drogowym rezerwy sys-
temowe siê wyczerpa³y.

Do transportu kolejowego nie s¹ zg³aszane ³adunki
z uwagi na jakoœæ realizowanych us³ug, tj. ma³a prêdkoœæ
przemieszczania, niedostateczne bezpieczeñstwo ³adunku
i wysokie stawki taryfowe. W tym znaczeniu kolej jest mniej
efektywna ni¿ transport drogowy, choæ w zakresie zu¿ycia
energii jest odwrotnie.

W transporcie kolejowym tkwi¹ potencjalne rezerwy,
poniewa¿ górna granica prêdkoœci na szlaku mo¿e byæ wy-
znaczona prêdkoœci¹, jak¹ mo¿na technicznie osi¹gn¹æ,
tj. 160–220 km/h, i jak wskazuj¹ przewozy pasa¿erskie na-
wet 300 km/h, a byæ mo¿e nawet wiêcej. Nie trzeba – jak
w transporcie drogowym – „poszerzaæ drogi”, a jedynie mo-
dernizowaæ przez zwiêkszenie prêdkoœci technicznej na szla-
ku. W tym rozwi¹zaniu systemowym tkwi przysz³oœæ obs³u-
¿enia wzrastaj¹cego popytu na przewozy ³adunków (rys. 2).

Regulatorem tej zale¿noœci jest dostosowanie taboru do
nowych wymagañ prêdkoœci. Nale¿y jeszcze uwzglêdniæ sto-
pieñ zorganizowania dzia³alnoœci przewozowej na kolei.
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Kojarzenie zalet efektywnoœciowych transportu
kolejowego i drogowego1)

Cechy transportu kolejowego nie pozwalaj¹ na zast¹pienie
transportu drogowego we wszystkich mo¿liwych relacjach,
dlatego chc¹c efektywnie realizowaæ przewozy w uk³adzie

1) W uk³adzie regionalnym dominuje uk³ad transportu kolejowego i drogowego, a tylko w nielicznych uk³adach terytorialnych wystêpuje transport œród-
l¹dowy i morski, który z uwagi na obszarowe podejœcie do potrzeb przewozowych nie jest przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artykule.

2) Region traktowany jako województwo, choæ w uk³adzie rozwa¿añ europejskich nale¿y traktowaæ go jako kilka województw nale¿¹cych nawet do
kilku krajów (np. Pomerania).

Rys. 2. Zwiêkszenie przepustowoœci drogi w transporcie kolejowym w wyniku mo-
dernizacji szlaku kolejowego
a - stan obecny, b - w przysz³oœci

regionalnym nale¿y czêœciowo przesun¹æ ³a-
dunki z transportu samochodowego na
transport kolejowy i intermodalny.

W odniesieniu do uk³adu regionalnego2)

(wojewódzkiego) takie przesuniêcie jest bar-
dzo ograniczone poniewa¿ g³ównie sprowa-
dza siê do ³adunków przemieszczanych na
du¿e odleg³oœci (rys. 3)

W tym przypadku musz¹ powstaæ roz-
wi¹zania obejmuj¹ce sieci transportu inter-
modalnego miêdzy regionami na terenie ca-
³ego kraju. Tylko taki kierunek jest efektywny
jako wyzwanie przed wzrastaj¹cym popytem
na przewozy ³adunków transportem drogo-
wym. Nadanie ³adunków, odbiór ³adunków
i wystêpuj¹cy tranzyt (miêdzynarodowy
i miêdzyregionalny) w znacznym stopniu od-
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ci¹¿y drogi ko³owe i tym samym przyczy-
ni siê do wzrostu efektywnoœci systemu
transportowego w regionie. Istotnym
problemem w takim rozwi¹zaniu jest
wykorzystanie odpowiednich narzêdzi
do nakierowania – przesuniêcia ³adunków
z transportu drogowego na transport
kolejowy i intermodalny.

G³ówny problem nie tkwi tylko w in-
westycjach (modernizacja wêz³ów – ter-
minali i torowisk), ale jak wykaza³a to

narzêdzi, aby ewolucyjnie spowodowaæ takie dzia³ania,
w wyniku których efektywnoœæ transportu intermodalnego
w uk³adzie makroekonomicznym bêdzie pokrywa³a siê z efek-
tywnoœci¹ mikroekonomiczn¹ (rys. 4).

Obni¿aj¹c efektywnoœæ transportu drogowego w przewo-
zie ³adunków na dalekie odleg³oœci (zniechêcaj¹c przewoŸ-
nika samochodowego), nale¿y jednoczeœnie przedstawiæ al-
ternatywê sprawniejszego pod wzglêdem technicznym
systemu transportowego, który przejmie czêœæ tych ³adun-
ków. I w tym przypadku niezbêdne s¹ inwestycje skierowa-
ne na szlaki, jak i na wêz³y. Wydaje siê jednak, ¿e du¿a re-
zerwa przepustowoœci na niektórych szlakach kolejowych
powinna w pierwszym rzêdzie byæ jak najszybciej wykorzy-
stana. Ale ten problem jest nastêpnym wyzwaniem, którym
nale¿y obenie siê zaj¹æ, poniewa¿ wiele mo¿na podaæ przy-
k³adów praktycznych, gdzie nowe inwestycje w transporcie
nie s¹ nale¿ycie wykorzystane, co jest efektem miêdzy in-
nymi Ÿle ustawionych narzêdzi polityki transportowej.

q
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Rys. 3. Przewozy podatne na transport intermodalny

praktyka w krajach rozwiniêtych, op³acalnoœæ (efektywnoœæ)
korzystania z nowoczesnego rozwi¹zania dla przewoŸnika –
spedytora – operatora. Pomimo du¿ej efektywnoœci syste-
mowego rozwi¹zania w uk³adzie makroekonomicznym, wy-
mienione w powi¹zany ³añcuch podmioty; przewoŸnik dro-
gowy – spedytor nie s¹ zainteresowane znaczn¹ utrat¹
przewozów i wynikaj¹cym z tego spadkiem przychodów. Tra-
dycyjny, dotychczasowy system przewozu ³adunków sprzyja
zwiêkszaniu przewozów transportem drogowym i nie mo¿-
na spodziewaæ siê du¿ego zainteresowania przewoŸnika dro-
gowego i spedytora nowym, bardzo efektywnym systemem
transportowym w wymiarze ca³ego kraju. Natomiast nadaw-
ca, jako klient transportu, wybiera przewoŸnika, który reali-
zuje ca³y przewóz w uk³adzie dom – dom, bowiem  klient
transportu sam ma znikome mo¿liwoœci wyboru sposobu,
metody i drogi transportu ³adunku do odbiorcy.

Wystêpuje potrzeba wykorzystania znanych we wspó³-
czesnej ekonomice transportu narzêdzi, za pomoc¹ których
decydent na szczeblu krajowym i regionalnym bêdzie zmie-
nia³ wielkoœci kategorii do ustalania efektywnoœci przewo-
zów w poszczególnych systemach transportowych. Spoœród
wielu narzêdzi przyk³adowo przedstawiono te, które obni¿a-
j¹ efektywnoœæ transportu samochodowego:
1) restrykcje w postaci przepisów ogólnokrajowych i lokal-

nych do których nale¿¹ ograniczenia:
l prêdkoœci jazdy,
l ³adownoœci poruszaj¹cego siê taboru,
l dozwolonej odleg³oœci przewozu,
l czasu przejazdu i pracy;

2) podatki i ceny:
l akcyza na paliwo,
l podatek od poruszania siê po drodze,
l podatek od œrodka przewozowego,
l podatek od zanieczyszczenia atmosfery,
l podatek od koncesji.
Grup narzêdzi jest bardzo wiele, jak np.: subsydia, ulgi

podatkowe od uruchomienia nowej technologii przewozu,
deregulacja, techniczne rozwi¹zania, przepisy socjalne, bez-
pieczeñstwa ruchu, a w koñcowym przypadku rozwi¹zania
organizacyjne. Dlatego nale¿y skorzystaæ z ca³ego arsena³u

Rys. 4. Zmiana efektywnoœci przewozów po wykorzystaniu w po-
lityce tranxportowej w³aœciwych narzêdzi


