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RACHUNEK EKONOMICZNY W PRAKTYCE INWESTYCJI DROGOWYCH 

 

Artykuł podejmuje tematykę wykorzystywania rachunku ekonomicznego w ocenie inwestycji drogowych w Polsce. Podsta-

wową funkcją systemu transportowego staje się zaspokojenie potrzeb przewozowych, do czego potrzebna jest kompletna, no-

woczesna gałęziowa infrastruktura techniczna – liniowa oraz punktowa. Aby taka infrastruktura powstała należy poczynić 

znaczny szereg inwestycji, dla których powinno dokonać się oceny rachunku ekonomicznego. Zarówno proste jak i złożone 

metody rachunku ekonomicznego mogą być wykorzystywane w praktyce do oceny inwestycji drogowych, jednak obecnie w 

Polsce dominuje ściśle określony ramowo i proceduralnie rachunek ekonomiczny stosowany we wnioskach o dofinansowanie 

konkretnych projektów. Dlatego powinno się uzupełnić tę praktykę niezależnymi, możliwie kompleksowymi studiami proble-

mowymi związanymi z rozwojem infrastrukturalnym poszczególnych gałęzi transportu oraz przestrzennych sieci infrastruktu-

ralnych. Zwłaszcza, iż ostatnimi czasy można zauważyć także tendencję analitycznego poszukiwania wpływu infrastruktural-

nych inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy. 

 

WSTĘP 

Społeczny podział pracy wiąże się z powszechną wymianą 
pracy i jej efektów zarówno produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych. 
Przestrzenny (geograficzny) podział pracy i produkcji zwiększa 
jeszcze bardziej tę wymianę, co w konsekwencji wpływa na po-
wstawanie potrzeb przewozowych, a podstawową funkcją systemu 
transportowego staje się ich zaspokojenie, do czego potrzebna jest 
kompletna, nowoczesna gałęziowa infrastruktura techniczna – 
liniowa oraz punktowa [2 s. 146]. Aby taka infrastruktura powstała 
należy poczynić znaczny szereg inwestycji, dla których powinno 
dokonać się oceny rachunku ekonomicznego. Pomijając w tym 
miejscu problem kompletności i zakresu badań przestrzennych 
funkcjonowania transportu w Polsce, należy zwrócić uwagę na 
tendencję analitycznego poszukiwania wpływu infrastrukturalnych 
inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy [1]. 
Dzieje się tak szczególnie w latach po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej i napływie poważnych środków finansowych przezna-
czanych w dużej części na inwestycje infrastrukturalne. Do najcie-
kawszych metodologicznie należą badania przeprowadzone przez 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ 
PAN) dla b. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ich syntezę za-
wiera raport opracowany, podobnie jak całość projektu, w ramach 
Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (2007-2013) [5]. 

1. RACHUNEK EKONOMICZNY W PRAKTYCE 
INWESTYCJI DROGOWYCH 

W obecnych czasach w praktyce polskiego drogownictwa do-
minuje ściśle określony ramowo i proceduralnie rachunek ekono-
miczny stosowany we wnioskach o dofinansowanie konkretnych 
projektów. Dlatego powinno się uzupełnić tę praktykę niezależnymi, 
możliwie kompleksowymi studiami problemowymi związanymi z 
rozwojem infrastrukturalnym poszczególnych gałęzi transportu oraz 
przestrzennych sieci infrastrukturalnych. 

Wśród metod rachunku ekonomicznego stosowanych przy 
ocenie inwestycji infrastrukturalnych w drogownictwie i innych gałę-
ziach transportu, można rozróżnić bezwzględne i względne metody 
oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Bezwzględne 
zajmują się oceną pojedynczych projektów i przedsięwzięć gospo-

darczych, a względne wyłaniają spośród wielu możliwych do reali-
zacji wariantów przedsięwzięcia, tego który jest najbardziej efektyw-
ny i opłacalny. 

Innym kryterium podziału metod rachunku ekonomicznego jest 
sprawa uwzględnienia w algorytmie zmienności wartości pieniądza 
w czasie. Wyróżniamy tu metody proste, nie uwzględniające zmiany 
wartości pieniądza w czasie oraz metody złożone, uwzględniające 
tę zmienność, ryzyko oraz złożoność przedsięwzięć inwestycyjnych 
[8, s. 87]. 

Ogólnie dzieląc metody rachunku ekonomicznego, można rów-
nież dokonać podziału na metody proste i złożone. Proste metody 
rachunku ekonomicznego co prawda są obarczone ryzykiem, ale 
posiadają również szereg zalet, choćby nie wymagają szczegóło-
wych danych i szybko dostarczają informacji o porównywalnych 
projektach. Stają się w związku z tym niezwykle użyteczne w regio-
nalnych, punktowych badaniach infrastruktury liniowej na obszarach 
słabiej zurbanizowanych, gdzie wielkość projektów inwestycyjnych 
nie musi być duża. Wykorzystywane w tych metodach wielkości 
roczne są wielkościami nominalnymi, niezdyskontowanymi w mo-
mencie przeprowadzania oceny, co prowadzi do zrównoważonego 
traktowania efektów i nakładów, bez względu na moment rzeczywi-
stego ich wystąpienia. Jednym z takich przykładów może być przy-
kład oceny efektywności ekonomicznej powstania Centrum Logi-
stycznego w Małaszewiczach [4, s. 102]. 

Problemy z zapewnieniem pełnego, kompleksowego i rzetelne-
go wkładu informacyjnego powstają oczywiście także przy stosowa-
niu złożonych metod rachunku ekonomicznego. Jednak w miarę 
możliwości należy dążyć do zastosowalności złożonych metod 
oceny projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku dużych 
inwestycji infrastrukturalnych. Jedną z takich metod jest metoda 
zaktualizowanej wartości netto NPV (ang. Net Present Value). 
Metoda NPV wyrażona matematycznie jest sumą wszystkich korzy-
ści netto (przepływów pieniężnych netto) osiąganych w całym eko-
nomicznym cyklu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego, które przed 
zsumowaniem są dyskontowane, czyli sprowadzane do jednego 
momentu czasowego w celu ujednolicenia ich wartości pieniężnej. 
W celu wyznaczenia wartości NPV trzeba [8]: 
– oszacować wartość przepływów pieniężnych netto w całym 

ekonomicznym cyklu infrastrukturalnego przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego, 
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– oszacować wartość zdyskontowaną dla każdego przepływu 
pieniężnego netto, 

– zsumować zdyskontowane przypływy pieniężne netto. 
Inne założenie metodologiczne mówi, że metoda ta opiera się 

na zdyskontowanych (operacyjnych) przepływach środków pienięż-
nych, na kalkulacji rachunku w całym okresie trwania projektu inwe-
stycyjnego (t = 0,1,2,…, n-1, n) oraz na przyjęciu ostrożnego zało-
żenia dotyczącego stopy dyskonta, którą przyjmuje się na poziomie 
kosztu pozyskania kapitału do realizacji projektu (średni ważony 
koszt kapitału). Racjonalność ekonomiczna nakazuje aby koszt 
kapitału był niższy od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestorów 
[4, s. 107-108].  

NPV liczymy zgodnie z następującą formułą: 
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gdzie: 
NCFt - przepływy pieniężne netto w kolejnych latach okresu oblicze-
niowego, 
COt - czynnik obecnej wartości (współczynnik dyskontowy) dla 
kolejnych lat okresu obliczeniowego (właściwy dla przyjętego po-
ziomu stopy procentowej), 
t = 0,1,2…,n - kolejny rok okresu obliczeniowego. 

 
Jeżeli całość nakładu ponoszona jest w roku t = 0, o co trudno 

przy poważniejszych inwestycjach infrastrukturalnych, powyższy 
wzór przyjmuje postać: 
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gdzie: 
Dt - przepływy pieniężne netto związane z bieżącym funkcjonowa-
niem przedsięwzięcia (bez udziałów kapitałowych) w kolejnych 
latach okresu obliczeniowego, 
It - nakłady kapitałowe w kolejnych latach okresu obliczeniowego, 
i– roczna stopa procentowa 
t = 0,1,2…,n - kolejny rok okresu obliczeniowego. 

 
Projekty inwestycyjne mają uzasadnienie w przypadku gdy 

NPV > 0. Jedynie pozaekonomiczne względy w wyjątkowych sytua-
cjach mogą usprawiedliwić NPV = 0. K. Leszczyński uznaje, że 
jednoznacznym społecznym kryterium w rachunku ekonomicznym w 
długim okresie (w formule dyskonta) jest maksymalizacja zaktuali-
zowanej wartości netto (NPV = max > 0), przy założeniu, że zosta-
nie prawidłowo wyliczona [6, s. 112]. Kryterium to jest sumą zaktua-
lizowanych zysków czystych w okresie dyskontowym. Spełnienie 
jego oznacza, iż każdy nowy podmiot powstały w wyniku realizacji 
projektu inwestycyjnego znajdzie się w dynamicznej równowadze 
ekonomicznej. Osiągnięcie NPV = max > 0, świadczy o tym, że 
dany projekt inwestycyjny jest optymalny (ekonomicznie uzasadnio-
ny), gdyż każdy złoty (i pierwszy i ostatni, krańcowy) nakładów 
inwestycyjnych zapewni w każdym roku okresu dyskontowego zysk 
nie mniejszy (większy, choć w krańcowym wypadku przyjmuje się 
także równy) niż wynosi graniczna stopa zysku.  

Powyższe rozważania prowadzą do refleksji, że punktowe, 
ograniczone finansowo badania skutków inwestycji infrastruktural-
nych transportu samochodowego w regionach słabiej rozwiniętych 
powinny ograniczyć się do przemyślanego wyboru analizowanych 
wskaźników oraz wpływu tych inwestycji na otoczenie społeczno-
gospodarcze zgodnie z możliwie uproszczoną metodologią badaw-

czą. Zastosowane metody badawcze muszą dać szanse sformuło-
wania wniosków, w części nawet intuicyjnych, o charakterze eks-
perckim. Doświadczenia polskie i zagraniczne wskazują na zasad-
ność takiego kierunku prowadzenia badań przestrzennych. Wydaje 
się, że tylko w taki sposób, przy występujących ograniczeniach 
zasobowych, jesteśmy w stanie ocenić pożądany kierunek i siłę 
zmian stale komplikującej się przestrzeni społeczno-gospodarczej 
państw, regionów i środowisk lokalnych. 

Metodologicznym wyjściem, które daje szansę rozwiązania 
powyższych dylematów badawczych, jest propozycja brytyjskich 
specjalistów [9]. Polega ona na określaniu tzw. ruchu wzbudzonego 
pojazdów na budowanych lub modernizowanych odcinkach sieci 
drogowej, po likwidacji tzw. „wąskich gardeł”, czy też wprowadzaniu 
istotniejszych zmian w organizacji ruchu. Metoda prowadzenia 
rachunku jest osadzona w praktyce anglosaskiej szkoły badania 
skutków inwestycyjnych zmian infrastruktury technicznej gałęzi 
transportowych, w tym przede wszystkim transportu samochodowe-
go. 

Ruch wzbudzony wynika częściowo ze zmian w zakresie czyn-
ników sprawczych odbywania podroży tj. oferowanych aktywności, 
charakteryzowanych ich rodzajem (czyli funkcją) i intensywnością, 
zależnych od zagospodarowania przestrzennego. Jednakże zmiana 
liczby odbywanych podroży może się także dokonywać bez zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym, a np. przez zmiany w systemie 
transportowym, obejmujące infrastrukturę oraz parametry oferty 
przewozowej. Stymulatorem wzrostu liczby podróży może być w 
szczególności: budowa nowego ciągu ulicy, poszerzenie istniejącej 
ulicy, przebudowa skrzyżowania zwiększająca jego przepustowość, 
budowa linii tramwajowej, zwiększenie częstotliwości kursowania 
pojazdów transportu zbiorowego. Konsekwencją takich zmian jest 
przede wszystkim skrócenie czasu trwania potencjalnej podróży, a 
ogólnie – poprawa standardu podróżowania, m.in. płynność prze-
jazdu, a co za tym idzie zmniejszenie jej kosztu [7]. Dlatego ważna 
jest analiza efektów inwestycji infrastrukturalnych na powstawanie 
ruchu wzbudzonego. Rola tego typu analiz jest istotna nie tylko z 
punktu widzenia analiz efektywności funkcjonalnej, ale również z 
punktu widzenia efektywności ekonomicznej danej inwestycji infra-
strukturalnej. Obecne podejścia często pomijają ruch wzbudzony w 
analizach efektywności ekonomicznej, co prowadzi do niedoszaco-
wania/przeszacowania tej wartości. Wiele analiz wykorzystuje prace 
ze stałym popytem, co może wystarczać i nie ma powodu aby kom-
plikować obliczenia przez wprowadzenie zmiennej wartości popytu. 
Jednak brak uwzględnienia ruchu wzbudzonego może prowadzić do 
przeszacowania korzyści w sieciach o wysokim stopniu zatłoczenia 
transportowego. Dla dużych inwestycji w obszarach zurbanizowa-
nych, gdzie poziom zatłoczenia drogowego jest przeważnie wysoki, 
istotne jest wyznaczenie efektywności ekonomicznej uwzględniają-
cej udział ruchu wzbudzonego. Na rysunku 1 przedstawiono zwią-
zek między kosztem podróży a liczbą podróży wzbudzonych. 

 
Rys. 1. Graficzne ujęcie skłonności użytkowników do odbycia po-
dróży w stosunku do jej kosztów [9, s. 113] 
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Przedstawiony rysunek graficznie ukazuje wielkość osób chęt-
nych do wykonania podróży między punktem A i B. Przy koszcie 
podróży C0 wartość ta wynosi Q0. Kiedy koszt podróży spada do 
wartości C1, wielkość liczby podróży wzrasta do Q1. Zagregowana 
korzyść dla podróżujących pomiędzy punktem A i B ze względu na 
zmniejszenie kosztów podróży to C0DEC1. Ta korzyść może być 
rozważana pod kątem dwóch składników. Dla liczby podróży Q0 
podróże są realizowane po koszcie podróży za C0. Po ulepszeniu 
drogi, koszt podróży spada do C1. Podróże Q0 uzyskują zysk który 
jest równy pełnej różnicy kosztów (C0- C1). Po drugie, występują 
podróże które są wzbudzane poprzez obniżkę ich kosztów. Otrzy-
mują one korzyść porównywalną do różnicy pomiędzy chęcią ponie-
sienia kosztów podróży, a rzeczywistymi kosztami. Różnicą tą jest 
obszar DEF. Jeżeli zmiana w kosztach nie jest zbyt duża, rozsądnie 
jest założyć że krzywa popytu jest liniowa w odpowiednim kierunku. 
W takim przypadku średnia wzmożona liczba podróży otrzymuje 
korzyść równą do połowy zmiany kosztów. Stąd wszelkie korzyści 
użytkownika mogą być zapisane jako [9, s. 113-114]: 

))(())(()( 10102
1

01102
1

010 QQCCQQCCQCC   (3) 

gdzie: 
C – koszt podróży wykonanej przez użytkownika  
Q – liczba podróży z punktu A do punktu B 

 
Jest to tak zwana „zasada połowy”. Aby poradzić sobie ze zło-

żonymi sieciami drogowymi może być ona rozszerzona o więcej niż 
jeden moduł i wiele różnych par destynacji. Trzeba jednak zazna-
czyć, że całkowity zysk użytkownika to nie to samo co zmiana w 
całkowitym koszcie użytkownika (zmniejszeniu go) związanym z 
podróżą. Na rysunku 1 jeżeli koszt użytkownika za podróż spada z 
C0 do C1, wydajność korzyści wynosi C0DEC1, a ogólny koszt użyt-
kownika związany z podróżą może spaść lub wzrosnąć w zależno-
ści od elastyczności popytu. 

Jednak aby dalej prowadzić analizę należy rozważyć także 
stronę podażową, bądź przepustowość (pojemność) sieci drogowej. 
Dla przykładu bierzemy punkt rozpoczęcia pojedynczej podróży jako 
A, a jej cel jako B, podróż wykonywana jest pojedynczą drogą. 
Rezultaty są uogólnione do wielu poszczególnych par destynacji i 
wielu dróg. Koszt, który ponosi użytkownik kiedy wykonuje podróż to 
przede wszystkim koszt czasu i koszt użytkowania pojazdu. Koszt 
podróży pomiędzy A i B zależy od dystansu, fizycznej charaktery-
styki drogi i gęstości w ruchu jaką napotkano. Ostatnie dwa z tych 
czynników są zamknięte wokół relacji prędkość/przepływ. 

 
Rys. 2. Relacja prędkości do przepływu [9, s. 116] 

 
Prosta relacja prędkość/przepływ składa się z dwóch kompo-

nentów – prędkość w ruchu swobodnym, ustalona przez fizyczne 
charakterystyki drogi niezależnie od wielkości ruchu (zatłoczenia). 
Dotyczy to zasięgu przepływu (warunki swobodnego przepływu) tj. 
odcinek JK na powyższym rysunku, gdzie K jest maksymalnym 
swobodnym przepływem. Wyższe przepływy niż K mogą występo-

wać ale kosztem zmniejszonej szybkości – odcinek KL na krzywej. 
Na tym odcinku indywidualne prędkości pojazdów wymuszone są 
przez obecność innych pojazdów, pomimo iż przepływ jest nadal 
płynny i nieprzerwany. Odcinek KL w odniesieniu do relacji pręd-
kość/przepływ jest referowany jako ograniczony przepływ, z pew-
nymi opóźnieniami nakładanymi na użytkowników pojazdów kiedy 
wzrośnie zatłoczenie (poziom ruchu, przepływu). W rzeczywistości 
występuję trzeci segment, trudniejszy do zdefiniowania, który poja-
wia się wtedy gdy ruch rośnie tymczasowo zwiększając zatłoczenie, 
które przekracza pojemność danej trasy. Konsekwencją tego jest 
rozstrojenie stabilności przepływów, czasami charakteryzowane 
jako szokująca fala podróżujących, prowadząca do zakłócenia 
swobodnego przepływu. Jest to odcinek LM z niestabilnymi warun-
kami zatłoczenia, zarówno prędkość jak i przepływy spadną. W tej 
sytuacji występują częste postoje, formułują się długie kolejki, a 
opóźnienie akumuluję się szybko. 

 
Rys. 3. Relacja prędkości do przepływu w wersji uproszczonej [9 s. 
116] 

 
Na rysunku 3 przedstawiona została uproszczona wersja krzy-

wej obrazującej relacje prędkości do przepływów. Przy wiedzy na 
temat wartości czasu (pieniężnej) i relacji pomiędzy prędkością, a 
kosztami operacyjnymi, można tę krzywą (JKL) przedstawić na 
mapie jako krzywa kosztu. Krzywa kosztu oznaczona jest S0, okre-
śla poziom kosztów użytkownika, które ponosi za podróż przy każ-
dym możliwym natężeniu ruchu. W obszarze swobodnego przepły-
wu JK, krzywa jest pozioma ponieważ prędkość, czas i koszty prze-
jazdu za podróż nie będą zależne od poziomu ruchu. Przy innym 
wymuszonym przepływie na odcinku KL, koszt podróży rośnie z 
wielkością ruchu ponieważ dodatkowe natężenie ruchu jest związa-
ne z mniejszą prędkością i dłuższym czasem podróży. W obszarze 
niestabilnego przepływu (zakorkowanie) na odcinku LM, wzrastają 
znaczne opóźnienia, występują kolejki, koszt podróży rośnie, a 
liczba podróży jest praktycznie taka sama. 

Przedstawione na wykresach zależności graficznie pokazują 
zachowanie pasażerów, ich skłonność do odbycia podróży w sto-
sunku do jej kosztów oraz w relacji prędkości do przepływu. 

PODSUMOWANIE 

W artykule opisano pokrótce zasady stosowania rachunku 
ekonomicznego w praktyce inwestycji drogowych. Przedstawiono 
podstawowe założenia tego rachunku oraz zaprezentowano kilka 
wzorów i konkretnych metod. Artykuł ma na celu ogólne opisanie tej 
kwestii i zobrazowanie podejścia do inwestycji drogowych i ich 
oceny w Polsce. Tego typu krótkie rozważania są jedynie zacząt-
kiem dłuższej analizy w tym względzie. Zasygnalizowanie potrzeby 
prowadzenia rachunku ekonomicznego inwestycji drogowych jest o 
tyle istotne, iż może wpływać na podejmowanie decyzji na temat 
opłacalności konkretnych inwestycji infrastrukturalnych. Należy 
dobrze inwestować środki pieniężne w infrastrukturę, tak aby jak 
najszybciej w Polsce dochodziło do łączenia ze sobą poszczegól-
nych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, które stworzą szkie-
let sieci drogowej najwyższej klasy technicznej [3]. 
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Economical calculation in the practice of road investments 

The article describes the use of economic calculation in 

the assessment of road projects in Poland. The basic function 

of the transport system is to satisfy transport needs, for this 

purpose is needed a complete and modern technical infra-

structure. To have such an infrastructure, a considerable 

number of investments should be made , which should be 

assessed with help of economic calculation. Both simple and 

complex method of economic calculation can be used in prac-

tice to evaluate road investments. However, today in Poland 

the most often is used a strictly defined economic calcula-

tions for financing specific projects. Therefore these practice 

should be supplemented by independent, comprehensive study   

related to the development of infrastructure of individual 

modes of transport and spatial infrastructure networks. Es-

pecially because in recent times can be seen trend to search 

an impact of transport infrastructure investments on socio-

economic development. 
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