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Tadeusz Dyr, Pawe³ Kozubek, Beata Zago¿d¿on

Artyku³ ten jest kolejnym w cyklu publikacji w mie-
siêczniku Technika Transportu Szynowego, prezentu-
j¹cych problematykê modernizacji linii kolejowej
Warszawa – Radom. Artyku³ zosta³ przygotowany na
podstawie pracy naukowo-badawczej wykonanej
przez zespó³ pracowników Zak³adu Logistyki i Mar-
ketingu na Wydziale Transportu Politechniki Radom-
skiej 1).

Istotnym problemem przy podejmowaniu decyzji dotycz¹cych
finansowania inwestycji transportowych jest oszacowanie
oraz porównanie kosztów i korzyœci tej inwestycji w wymia-
rze ogólnospo³ecznym. Porównanie takie daje mo¿liwoœæ
oceny czy okreœlone przedsiêwziêcie jest uzasadnione ze
spo³ecznego punktu widzenia oraz pozawala wybraæ najefek-
tywniejsze rozwi¹zanie. Niniejsze zagadnienie jest znacznie
szersze, ani¿eli typowa analiza finansowa, w której uwzglêd-
nia siê nak³ady inwestycyjne, koszty i przychody danego
podmiotu gospodarczego 2).

Do oceny skutków ekonomicznych przedsiêwziêæ trans-
portowych wykorzystywaæ mo¿na metodê analizy kosztów
i korzyœci. U podstaw tej analizy le¿y teoria dobrobytu, zgod-
nie z któr¹ ka¿dy podmiot gospodarczy – u¿ytkownik, najle-
piej potrafi wyliczyæ i oceniæ korzyœci, które przynosi mu
skonsumowanie okreœlonego dobra. Dzia³anie lub przedsiê-
wziêcie jest uzasadnione w sytuacji, gdy ta czêœæ spo³eczeñ-
stwa, która otrzymuje z jego realizacji okreœlone korzyœci,
mo¿e wyrównaæ straty ponoszone przez pozosta³¹ czêœæ
spo³eczeñstwa.

Analiza kosztów i korzyœci jest klasyczn¹ metod¹ rachun-
ku ekonomicznego polegaj¹c¹ na porównywaniu strumieni
spo³ecznych kosztów dzia³alnoœci, z ich spo³ecznymi korzy-

œciami skwantyfikowanymi tak daleko, jak to mo¿liwe. Ce-
lem tej metody jest zbadanie czy spo³eczeñstwu, jako ca³o-
œci, bêdzie siê wiod³o lepiej w przypadku utrzymania dotych-
czasowego stanu – brak inwestycji, tzw. ,,nic nie robiæ’’,
nastêpnie w przypadku zaniechania dzia³alnoœci – likwidacji
np. danego po³¹czenia kolejowego, lub gdy zostanie podjê-
te okreœlone dzia³anie – np. inwestycja infrastrukturalna,
modernizacja linii kolejowej, zakup nowoczesnego taboru 3).

Analiza kosztów i korzyœci przedsiêwziêæ jest obligato-
ryjnie przeprowadzana w krajach Unii Europejskiej przy roz-
patrywaniu jakichkolwiek inwestycji finansowanych z udzia-
³em œrodków publicznych. Natomiast w Polsce analiza ta jest
najczêœciej wykonywana wówczas, gdy inwestor ma zamiar
ubiegaæ siê o fundusze, pochodz¹ce z miêdzynarodowych in-
stytucji finansowych. Powszechnie w Polsce nie istnieje ujêty
prawem obowi¹zek wykonywania tego typu analiz, a tym
samym nie istniej¹ instrukcje i wytyczne dotycz¹ce analizy
kosztów i korzyœci.

Przedmiotem analizy we wspomnianym projekcie mo-
dernizacji linii kolejowej Warszawa – Radom do prêdkoœci
160 km/h by³y tylko koszty zewnêtrze transportu drogowe-
go, powstaj¹ce jako skutek istniej¹cego natê¿enia ruchu sa-
mochodowego na odcinku Janki – Radom na drodze krajo-
wej E–77. Wyra¿aj¹ siê one w liczbach i charakterze
wypadków drogowych, emisji ha³asu i spalin. Natomiast
w zakresie korzyœci spo³ecznych planowanego przedsiêwziê-
cia inwestycyjnego zosta³y oszacowane wymienione elemen-
ty kosztów zewnêtrznych oraz oszczêdnoœci czasu podró¿y.

Koszty zewnêtrzne generowane
przez ruch pojazdów na drodze krajowej E-77
na odcinku Warszawa-Radom
 Wycena kosztów zewnêtrznych transportu drogowego jest
zagadnieniem niezmiernie istotnym, a jednoczeœnie trudnym
i z³o¿onym. Wartoœci kosztów zewnêtrznych s¹ danymi sza-
cunkowymi, obci¹¿onymi b³êdem oszacowania, którego za-
sadnicze przyczyny to:
– brak kompleksowych i aktualnych badañ w zakresie

wszystkich elementów kosztów zewnêtrznych transportu
w Polsce;

– w Polsce nie istnieje ujêty prawem obowi¹zek wykony-
wania tego typu analiz, a tym samym nie istniej¹ instruk-
cje i wytyczne umo¿liwiaj¹ce ich przeprowadzenie;

– z tych wzglêdów w projekcie przyjêto wiele za³o¿eñ i po-
s³u¿ono siê wielkoœciami przybli¿onymi;

– z powodu braku kompleksowych danych dla warunków
polskich wykorzystane zosta³y wartoœci kosztów jednost-
kowych uœrednione dla krajów UE, pomniejszone o rela-
cje wystêpuj¹ce w PKB przypadaj¹cym na 1 mieszkañca
w Polsce i w krajach UE;

Modernizacja
linii kolejowej
Warszawa –
– Radom,
koszty i korzyœci
zewnêtrzne

1) M. Kotowska-Jelonek, T. Dyr, B. Grad, A. Mê¿yk, B. Zago¿d¿on, P. Kozubek: Koncepcja realizacji modernizacji i przebudowy linii kolejowej Warszawa
– Radom do prêdkoœci 160 km/h w œwietle analizy i oceny efektywnoœci przedsiêwziêcia. Politechnika Radomska im. K. Pu³askiego, Wydzia³ Trans-
portu. Radom, czerwiec 2002.

2) Problem ten szerzej omówiono w artykule: Analiza efektywnoœci finansowej dostosowania linii kolejowej Warszawa – Radom do prêdkoœci 160 km/
h. Technika Transportu Szynowego 9/2002, s. 13–20.

3) Por.: Koszty i korzyœci transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach (pod red. C. Rozkwitalskiej). IGMK, Warszawa 1997; P. Szaga³a: Analiza
kosztów i korzyœci inwestycji w transportcie szynowym. Tor, czerwiec 2001.
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– w Polsce nie istnieje ujêty prawem obowi¹zek wykony-
wania tego typu analiz, a tym samym nie istniej¹ instruk-
cje i wytyczne dotycz¹ce analizy kosztów i korzyœci;

– bardzo krótki czas realizacji projektu uniemo¿liwi³ przepro-
wadzenie w³asnych badañ, a na ich podstawie wnikliwej
analizy.

Wycena kosztów zewnêtrznych transportu drogowego
w niniejszym projekcie zosta³a sprowadzona do oszacowa-
nia wybranych elementów kosztów, którymi s¹ wypadki dro-
gowe, ha³as i zanieczyszczenie powietrza.

MetodykMetodykMetodykMetodykMetodyka wyceny ka wyceny ka wyceny ka wyceny ka wyceny kosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznych
Wypadki drogowe stanowi¹ jedn¹ z podstawowych kategorii
efektów zewnêtrznych transportu przede wszystkim z uwa-
gi na to, i¿ ich udzia³ w ca³kowitym koszcie spo³ecznym
transportu jest bardzo wysoki.

Koszty wypadków zazwyczaj szacowane s¹ za pomoc¹
nastêpuj¹cych metod:
1. Metoda kosztu leczenia (choroby) i kapita³u ludzkiego,
polegaj¹ca na zestawieniu faktycznych kosztów opieki me-
dycznej ofiar wypadków oraz oszacowaniu niewytworzone-
go produktu krajowego brutto przez ofiary wypadków; umo¿-
liwia ocenê skutków gospodarczych zwi¹zanych ze œmierci¹
cz³owieka; nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ pozwala oceniæ, z du-
¿ym przybli¿eniem, tylko œredni¹ stratê niewykonanego PKB;
trudno jest bowiem uwzglêdniæ pozycjê zawodow¹ ofiary
wypadku, jej wiek, status spo³eczny (jak traktowaæ dzieci,
emerytów, osoby bezrobotne?).
2. Metoda rynku ubezpieczeñ, czyli koszt ryzyka z tytu³u
podró¿y; iloczyn liczby samochodów i stawki ubezpieczenio-
wej jest równy globalnemu kosztowi leczenia z tytu³u wy-
korzystania œrodka transportu; koszt zewnêtrzny jest ró¿nic¹
pomiêdzy kosztem globalnym, a sum¹ faktycznie wyp³aco-
nych ubezpieczeñ oraz kosztem w³asnym i ryzykiem firmy
ubezpieczeniowej.
3. Metoda warunkowa, czyli gotowoœæ spo³eczeñstwa do
zap³aty za ochronê ¿ycia ludzkiego czy unikniêcie kalectwa;
obejmuje ona pomiar rekompensat, których oczekuje spo³e-
czeñstwo w zamian za podwy¿szone ryzyko bycia uczestni-
kiem wypadku; zasadniczo metoda ta uwzglêdnia sk³onnoœæ
ludzi do p³acenia za unikniêcie b¹dŸ zmniejszenie ryzyka
wypadku; metoda ta jest najczêœciej u¿ywana w ostatnich
badaniach nad wycen¹ ¿ycia ludzkiego.

 Kluczowym elementem przy wycenie kosztów wypad-
ków drogowych jest oszacowanie kosztów ludzkich, których
udzia³ wynosi 90% wszystkich kosztów  4). Jednoczeœnie wy-
cena ¿ycia ludzkiego, z uwagi na to, i¿ zawiera w sobie ele-
menty subiektywne i ma pod³o¿e etyczne, jest zagadnieniem
bardzo z³o¿onym.

Obecnie najczêœciej u¿ywan¹ metod¹ wyceny ¿ycia ludz-
kiego jest metoda warunkowa, pozwalaj¹ca oszacowaæ
sk³onnoœæ spo³eczeñstwa do zap³aty za ochronê ¿ycia. Me-
toda ta jest wykorzystywana w takich krajach, jak: Austria,

Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia czy Szwajcaria. Jednak
wartoœci uzyskane w wyniku zastosowania tej metody ró¿-
ni¹ siê od siebie w poszczególnych krajach i w 1990 r.
waha³y siê od 0,9 mln ECU w Irlandii do 1,5 mln ECU
w Szwecji 5). Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce, tak znaczne, ró¿-
nice w wycenie ¿ycia ludzkiego UIC zleci³o przeprowadze-
nie badañ zmierzaj¹cych do ustalenia œredniej europejskiej
wartoœci ¿ycia ludzkiego w 17 krajach. Za poziom odniesie-
nia przyjêto oszacowan¹ w 1991 r. wartoœæ ¿ycia w Szwe-
cji – 1 438 247 euro. Przeliczaj¹c w zale¿noœci od wag przy-
pisanych poszczególnym krajom, wed³ug ich si³y nabywczej,
ustalono œredni¹ wartoœæ ¿ycia ludzkiego na poziomie 1 mln
euro 6).

Dotychczas w Polsce nie przeprowadzono badañ ankie-
towych do okreœlenia ,,gotowoœci do zap³aty’’ spo³eczeñstwa
za zmniejszenie ryzyka uczestniczenia w wypadku drogowym.
Ponadto dane dotycz¹ce wypadków w Polsce s¹ niekomplet-
ne, szczególnie w odniesieniu do osób rannych. Czêœæ wy-
padków czy kolizji nie jest w ogóle zg³aszana policji i reje-
strowana. Ocenia siê, ¿e dane o wypadkach ujmuj¹ 60–70%
wypadków, w których nastêpuje zranienie cia³a. St¹d te¿
mo¿na wnioskowaæ, i¿ szacunki kosztów wypadków s¹ za-
ni¿one.

Wzglêdy te powoduj¹, ¿e wycena kosztów wypadków
drogowych nale¿y do grupy najbardziej obci¹¿onej b³êdem
oszacowania.

Jednak niezale¿nie od przyjêtych metod szacowania
kosztów wypadków drogowych i podniesionych trudnoœci,
istniej¹ pewne ogólnie akceptowane za³o¿enia, którymi s¹ 7):
– podstaw¹ obliczeñ kosztów s¹ oficjalne statystyki wypad-

ków i ich skutków (ewentualnie uzupe³nione o dodatko-
we badania);

– mo¿liwe do oszacowania s¹ koszty obiektywne ze spo³ecz-
nego punktu widzenia, natomiast niewymierne s¹ subiek-
tywne konsekwencje wypadku drogowego, takie jak: ból,
strach, cierpienie osób bezpoœrednio i poœrednio zwi¹za-
nych z wypadkiem;

– zewnêtrzne koszty wypadków drogowych w zdecydowa-
nej wiêkszoœci analiz obejmuj¹ oszacowanie: niewytwo-
rzonego produktu krajowego brutto (w odniesieniu do
osób zabitych i rannych), kosztów opieki medycznej osób
rannych i ich póŸniejszej rehabilitacji, kosztów cierpienia,
bólu, strachu zwi¹zanych z wydarzeniem siê wypadku oraz
z niezrekompensowanych strat materialnych u¿ytkowników
wynik³ych m.in. z unieruchomienia pojazdów.

We wszystkich metodach stosowanych do wyceny kosz-
tów wypadków oszacowany koszt jednostkowy ofiary œmier-
telnej, rannej czy strat materialnych zostaje pomo¿ony przez
liczbê wypadków.

Kolejnym sk³adnikiem kosztów zewnêtrznych jest ha³as
emitowany przez pojazdy uczestnicz¹ce w ruchu drogowym.
Powoduje on okreœlone skutki spo³eczne i ekonomiczne, któ-

4) B. Paw³owska: Zewnêtrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego. Gdañsk 2000, s.139.
5) Social Cost – Draft Report of the Task Force on the Social Costs of Transport. CEMT/CS (97)12, s. 98.
6) jw., s. 6
7) Por.: Koszty i korzyœci transportu zbiorowego i indywidualnego w miastach…, op.cit., s. 85.
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re zazwyczaj s¹ szacowane przy wykorzystaniu takich me-
tod, jak:
– metoda liczenia kosztów zastosowania œrodków ochrony

przed ha³asem,
– metoda liczenia kosztów szkód wynikaj¹cych z uci¹¿liwe-

go ha³asu,
– metoda warunkowa, gotowoœci do zap³aty – kwota jak¹

spo³eczeñstwo gotowe jest zap³aciæ za uwolnienie siê od
ha³asu lub jak¹ mog³oby otrzymaæ w formie odszkodo-
wania.

Pierwsza z wymienionych metod polega na okreœleniu
kosztów zmniejszenia ha³asu, do których zalicza siê m.in.:
– koszty zmian konstrukcyjnych w silnikach pojazdów, po-

woduj¹ce zmniejszenie ha³asu,
– wydatki na zastosowanie przegród akustycznych (murów,

œcian dŸwiêkoch³onnych, wa³ów, itp.),
– wymianê okien na dŸwiêkoch³onne.

Natomiast metoda oszacowania kosztów szkód ha³asu
obejmuje m.in.:
– koszty opieki zdrowotnej,
– straty w produkcji na skutek niezdolnoœci do pracy,
– zró¿nicowanie cen nieruchomoœci i czynszów w zale¿no-

œci od stopnia nara¿enia na ha³as.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ bardzo trudno jest oszacowaæ koszty

leczenia oraz straty produktywnoœci, powsta³e wy³¹cznie
z powodu ha³asu drogowego, poniewa¿ nie mo¿na go wy-
izolowaæ od ha³asu pochodz¹cego z innych Ÿróde³.

W wiêkszoœci krajów UE, które szacuj¹ koszty ha³asu,
podstaw¹ wyceny jest utrata wartoœci nieruchomoœci. Na-
tomiast szacunki kosztów ochrony przed ha³asem, ze wzglê-
du na trudnoœci wyliczenia, s¹ stosowane sporadycznie. Na
przyk³ad w Niemczech koszty ochrony przed ha³asem przy-
jêto w wysokoœci 1060 euro rocznie od osoby nara¿onej na
nadmierny ha³as, zak³adaj¹c jego zmniejszenie do 60–65 dB.
Wed³ug innych badañ niemieckich emisja ha³asu na pozio-
mie 50–70 dB powoduje spadek cen gruntów o 15%, a po-
wy¿ej 65 dB – spadek czynszu za mieszkanie do 30%.

 Dok³adna wycena szkód spowodowanych zanieczyszcze-
niem powietrza jest problemem równie z³o¿onym. Praktycz-
nie nie ma jednolitego podejœcia do wyceny kosztów zanie-
czyszczeñ. Stosowane metody opieraj¹ siê na ró¿nych
kryteriach i daj¹ czêsto bardzo rozbie¿ne wyniki. Mo¿na jed-
nak przyj¹æ, ¿e do podstawowych metod wyceny szkód
zwi¹zanych z zanieczyszczeniem powietrza zalicza siê:
– szacowanie kosztów zapobiegania powstaniu szkody, przy

czym kosztami s¹ wydatki, które musz¹ ponieœæ produ-
cenci pojazdów i paliw,

– szacowanie kosztów usuwania szkody spowodowanej
przez ska¿enie powietrza lub niedopuszczenie do krytycz-
nego poziomu zanieczyszczeñ,

– ustalenie „gotowoœci do zap³aty” ze strony tych, na któ-
rych ska¿enie oddzia³uje,

– szacowanie utraconych korzyœci w zale¿noœci od obfito-
œci i przydatnoœci poszczególnych dóbr dla gospodarki,
kultury, nauki, ochrony zdrowia, a nawet samopoczucia
ludzi.

W praktyce zastosowanie znajduj¹ wszystkie wymienio-
ne metody. Na przyk³ad w Niemczech do wyceny kosztów
zanieczyszczenia stosowano pomiar kosztów leczenia osób
dotkniêtych chorobami dróg oddechowych, które mog³y po-
wstaæ w zwi¹zku z zanieczyszczeniami powietrza, pomiar
szkód leœnych oraz sonda¿ opinii publicznej dotycz¹cy goto-
woœci zap³aty za poprawê czystoœci powietrza.

W wiêkszoœci krajów stosowana jest równie¿ tzw. od-
powiedzialnoœæ kosztowa zanieczyszczeñ poszczególnych
sk³adników toksycznych. W tablicy 1 przedstawiono op³aty
jednostkowe za emisjê wybranych szkodliwych sk³adników
zawartych w spalinach, stosowane w Polsce na podstawie
Rozrz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie op³at za korzysta-
nie ze œrodowiska. Op³aty te traktowane s¹ jako op³aty za
gospodarcze korzystanie z zasobów œrodowiska. Op³aty te
maj¹ charakter orientacyjny, gdy¿ rzeczywiste szkody s¹
wiêksze.

Tablica 1
JednostkJednostkJednostkJednostkJednostkowe stawki op³at za gazy lub py³y wprowadza-owe stawki op³at za gazy lub py³y wprowadza-owe stawki op³at za gazy lub py³y wprowadza-owe stawki op³at za gazy lub py³y wprowadza-owe stawki op³at za gazy lub py³y wprowadza-
ne do powietrza w 2001 rne do powietrza w 2001 rne do powietrza w 2001 rne do powietrza w 2001 rne do powietrza w 2001 r.....

Rodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalin JednostkJednostkJednostkJednostkJednostkowa stawkowa stawkowa stawkowa stawkowa stawka [z³/1 kg]a [z³/1 kg]a [z³/1 kg]a [z³/1 kg]a [z³/1 kg]

Tlenek wêgla 0,10
Wêglowodory 0,10 lub 1,02
Tlenki azotu 0,38
Dwutlenek siarki 0,38
Cz¹stki sta³e (o³ów) 30,62

Šród³o: Dz.U. 2001, nr 130, poz. 1453.

W Polsce nie prowadzi siê monitoringu zapadalnoœci na
choroby wynikaj¹ce z zanieczyszczeñ œrodowiska spalinami.
Brak jest równie¿ danych dotycz¹cych wielkoœci populacji
osób zamieszka³ych przy okreœlonej trasie komunikacyjnej lub
ulicy, nara¿onych na ponadnormatywny ha³as.

Wymienione wzglêdy powoduj¹, ¿e szacunek kosztów
zanieczyszczenia powietrza mo¿na wykonaæ na podstawie
danych dotycz¹cych poziomu emisji spalin pojazdów samo-
chodowych oraz wykorzystuj¹c jednostkowe op³aty za korzy-
stanie ze œrodowiska. Nale¿y jednak mieæ œwiadomoœæ, ¿e
op³aty jednostkowe nie s¹ odpowiednikiem kosztów szkód,
zapobiegania ich powstaniu lub ich usuwania.

Szacunek kSzacunek kSzacunek kSzacunek kSzacunek kosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznychosztów zewnêtrznych
Koszty wypadków na odcinku Janki – Radom na drodze
E-77 zosta³y oszacowane ró¿nymi metodami. Przyjêto tak¿e
ró¿ne wartoœci uœrednionego kosztu jednostkowego ofiary
œmiertelnej oraz rannej. Z uwagi na du¿e ró¿nice w wielko-
œci PKB przypadajacego na 1 mieszkañca, wystêpuj¹ce miê-
dzy Polsk¹ i krajami UE, koszty jednostkowe zmniejszono jak
1:6.

Wykorzystuj¹c metodê kosztu leczenia (choroby) i kapi-
ta³u ludzkiego do oszacowania kosztów wypadków przyjête
zosta³y nastêpuj¹ce za³o¿enia oraz dane dla 2001 r.:
– koszt jednostkowy ofiary œmiertelnej oszacowany przez In-

stytut Budowy Dróg i Mostów w 1996 r. – 281 tys. z³,
skorygowany przez wskaŸniki inflacji w 2001 r. wynosi³ –
449 tys. z³;
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– koszt jednostkowy osoby rannej oszacowany przez Insty-
tut Budowy Dróg i Mostów w 1996 r. – 109 tys. z³, sko-
rygowany przez wskaŸniki inflacji w 2001 r. wynosi³ –
171 tys. z³;

– liczbê ofiar œmiertelnych wed³ug danych Komendy Woje-
wódzkiej Policji – 48 osób, a osób rannych – 176.

Oszacowane koszty wypadków:
449 × 48 + 171 × 176 = 51,6 mln z³
Koszty wypadków zosta³y tak¿e oszacowane na podsta-

wie jednostkowych kosztów wypadków drogowych, uœred-
nionych dla 15 krajów UE. Wynosz¹ one odpowiednio dla sa-
mochodów 8):
– osobowych – 32,3 euro/1000 paskm,
– ciê¿arowych – 22,2 euro/1000 nettokm.

W celu oszacowania liczby pasa¿erokilometrów oraz
nettotonokilometrów przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
– d³ugoœæ odcinka Janki – Radom – 80 km
– samochodem osobowym podró¿uje co najmniej 1 osoba,
– œrednie dobowe natê¿enie ruchu na podstawie general-

nego pomiaru ruchu – 18 tys. pojazdów 9),

– udzia³ samochodów osobowych w ruchu na podstawie
generalnego pomiaru ruchu – 70%,

– udzia³ samochodów ciê¿arowych w ruchu na podstawie
generalnego pomiaru ruchu – 27%,

– œrednia masa przewo¿onego ³adunku – 10 t,
– relacje miêdzy PKB w przeliczeniu na jednego mieszkañ-

ca w Polsce i krajach UE s¹ jak 1: 6.
Oszacowana liczba pasa¿erokilometrów/rok: 362 880 tys.
Oszacowana liczba nettotonokilometrów/rok: 1 399 680 tys.
Koszty wypadków ogó³em: 29,2 mln z³ (kurs euro = 4,1 z³).

Koszty ha³asu zosta³y oszacowane na podstawie jednost-
kowych kosztów uœrednionych dla 15 krajów UE. Przyjêcie
takiej uproszczonej metodyki wynika³o przede wszystkim
z braku kompleksowych danym, umo¿liwiaj¹cych oszacowa-
nie kosztów innymi metodami, np. metod¹ liczenia kosztów
zastosowania œrodków ochrony przed ha³asem, czy metod¹
liczenia kosztów szkód wynikaj¹cych z uci¹¿liwego ha³asu.

Jednostkowe koszty ha³asu uœrednione dla 15 krajów UE
wynosz¹ odpowiednio dla samochodów 10):
– osobowych – 4,5 euro/1000 paskm,
– ciê¿arowych – 12,7 euro/1000 nettotkm.

Liczba pasa¿erokilometrów i nettotonokilometrów zosta³a
oszacowana analogicznie, jak w przypadku kosztów wypad-
ków i wynosi: 362 880 tys. pasa¿erokilometrów/rok oraz
1 399 680 tys. nettotonokilometrów/rok. Natomiast oszaco-
wane koszty ha³asu to 13,3 mln z³ (kurs euro = 4,1 z³).

Szacunek kosztów zanieczyszczenia powietrza spalinami
na drodze E-77 na odcinku Janki – Radom wykonano na
podstawie jednostkowych stawek op³at za emisjê szkodli-
wych sk³adników zawartych w spalinach, stosowanych
w Polsce na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
w sprawie op³at za korzystanie ze œrodowiska (tabl. 1) oraz
wykorzystuj¹c dane dotycz¹ce dobowej emisji spalin (tabl. 3).

W celu oszacowania dobowej emisji spalin pojazdów
poruszaj¹cych siê po drodze E-77 na odcinku Janki – Radom
wykorzystano wskaŸniki emisji poszczególnych szkodliwych
substancji, ustalone przez ró¿ne oœrodki naukowo-badawcze
w Polsce. WskaŸniki te przedstawiaj¹ emisjê szkodliwych
substancji w przeliczeniu na 1 kg zu¿ytego paliwa lub na
1 pojazdokilometr. Ich wartoœci ró¿ni¹ siê znacznie, ponie-
wa¿ by³y one okreœlane dla ró¿nej struktury, wieku i sposo-
bu u¿ytkowania badanych pojazdów (tabl. 2).

Tablica 2
WskWskWskWskWskaŸniki emisji spalin samochodów osobowychaŸniki emisji spalin samochodów osobowychaŸniki emisji spalin samochodów osobowychaŸniki emisji spalin samochodów osobowychaŸniki emisji spalin samochodów osobowych

Rodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalin 11111 22222 33333 44444
[g/km][g/km][g/km][g/km][g/km] [g/kg paliwa][g/kg paliwa][g/kg paliwa][g/kg paliwa][g/kg paliwa]

Tlenek wêgla  12,35–68,0 297,00 138,4–214,6 16–240

Wêglowodory  2,220–11,050 86,60 21,3–22,4 2,1–43,0

Tlenki azotu 0,840–2,691 28,90 5,90–22,2  4,0–33

Dwutlenek siarki 0,079–0,281 2,00 1,2 0,4–0,6

Cz¹stki sta³e 0,015–0,056*  0,25* 0,4–0,5 0,15*

Dwutlenek wêgla – – 2963,1–3046,2 –
* Dotyczy tylko o³owiu.
Šród³o: E. Goras, K. Kochañski: Skomputeryzowana metoda obliczeñ uci¹¿liwoœci

transportu w obszarach zurbanizowanych. Cz³owiek i Œrodowisko nr 20(1),
1996 (dotyczy Fiata 125 i 126); R. Krêgielewski, M. Bernhardt, W. Skorup-
ski: Badania wp³ywu rozwoju motoryzacji na stan zanieczyszczenia powie-
trza, gleby i wody. SGPiS, Warszawa 1987; Z. Ch³opek: Zestaw wskaŸni-
ków emisji dla samochodów osobowych i autobusów w ruchu miejskim.
Oœrodek Doradztwa i Us³ug Technicznych „Technex” Sp. z o.o. Warszawa
1996; A. Tylutki: Szacunek kosztów zewnêtrznych transportu w Polsce. OBET,
Szczecin 1993.

Tablica 3
Dobowa emisja spalin na odcinkDobowa emisja spalin na odcinkDobowa emisja spalin na odcinkDobowa emisja spalin na odcinkDobowa emisja spalin na odcinku Janki – Radom na drodze E-77 (w kg) w 2000 ru Janki – Radom na drodze E-77 (w kg) w 2000 ru Janki – Radom na drodze E-77 (w kg) w 2000 ru Janki – Radom na drodze E-77 (w kg) w 2000 ru Janki – Radom na drodze E-77 (w kg) w 2000 r.....

Rodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalin Janki – GrójecJanki – GrójecJanki – GrójecJanki – GrójecJanki – Grójec Grójec – RadomGrójec – RadomGrójec – RadomGrójec – RadomGrójec – Radom Janki – RadomJanki – RadomJanki – RadomJanki – RadomJanki – Radom
min.min.min.min.min. maks.maks.maks.maks.maks. min.min.min.min.min. maks.maks.maks.maks.maks. min.min.min.min.min. maks.maks.maks.maks.maks.

Tlenek wêgla 6298,50 34 680,00 11 115,0 61 200,0 17 413,50 95 880,00
Wêglowodory 1132,20 5 635,50 1 998,0 9 945,0 3 130,20 15 580,50
Tlenki azotu 428,40 1 371,90 756,0 2 421,0 1 184,40 3 792,90
Dwutlenek siarki 40,29 142,80 71,1 252,0 1 11,39 394,80
Cz¹stki sta³e (o³ów) 7,65 28,56 13,5 50,4 21,15 78,96

8) Policy option for internalising the external costs of transport in the EU. Eu-raport, Bruksela 1995; za W. Czyczu³a: Analiza struktury kosztów zewnêtrz-
nych i eksploatacyjnych przy przeniesieniu potoku ruchu z dróg samochodowych na drogi szynowe. Problemy Ekonomiki Transportu 3/1998, s. 26.

9) Synteza wyników Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2000 na drogach krajowych. Opracowana przez: K. J. Kowalski, K. Opoczyñski, P. Wiêch.
www.gddp.gov.pl

10) Policy option…, op. cit.

Poniewa¿ wykorzystano wskaŸniki
emisji spalin odniesione do 1 pojaz-
dokilometra, to w celu oszacowania
liczby pojazdokilometrów przyjêto za-
³o¿enia odnoœnie ruchu pojazdów
analogiczne, jak w przypadku kosz-
tów wypadków i ha³asu.

Oszacowane koszty zanieczysz-
czenia powietrza spalinami zosta³y
zestawione w tablicy 4. Ze wzglêdu
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na du¿e rozbie¿noœci miêdzy minimaln¹ a maksymaln¹ do-
bow¹ emisj¹ spalin pojazdów, koszty obliczono dla dwóch
wariantów.

Szacowane koszty zanieczyszczenia powietrza spalinami
wynosz¹ od 3194,38 z³ do 15155,15 z³ na dobê. Poniewa¿
do okreœlenia iloœci dobowych emisji spalin wykorzystano
œredniodobowe natê¿enie ruchu, dlatego przyjmuj¹c 365 dni
w roku, koszty roczne z tytu³u emisji spalin wynosz¹ od
1,2 mln z³ do 5,5 mln z³.

Koszty zanieczyszczenia powietrza zosta³y tak¿e oszaco-
wane na podstawie kosztów jednostkowych uœrednionych
dla 15 krajów UE. Ich poziom kszta³tuje siê nastêpuj¹co 11):
– dla samochodów osobowych – 13,2 euro/1000 paskm,
– dla samochodów ciê¿arowych – 33,6 euro/1000 nettokm.

Liczba pasa¿erokilometrów i nettotonokilometrów zosta³a
oszacowana analogicznie, jak w przypadku pozosta³ych, ba-
danych sk³adników kosztów – wypadków oraz ha³asu. Mo¿-
na przypomnieæ, i¿ wynosi ona odpowiednio: 362 880 tys.
pasa¿erokilometrów/rok oraz 1 399 680 tys. nettotonokilome-
trów/rok. Natomiast oszacowane roczne koszty zanieczysz-
czenia powietrza spalinami wynios³y 35,8 mln z³. Otrzyma-
ne wartoœci zosta³y zmniejszone jak 1:6, z uwagi na relacje
wystêpuj¹ce miêdzy PKB w Polsce i w krajach UE.

Wielkoœci kosztów zanieczyszczenia powietrza spalinami,
uzyskane ró¿nymi metodami, wykazuj¹ bardzo du¿e rozbie¿-
noœci. O ile w przypadku wyliczeñ metod¹ opart¹ na jed-
nostkowej stawce op³at za emisjê py³ów i gazów do powie-
trza wiele przes³anek wskazuje na niedoszacowanie tych
kosztów, o tyle trudno jest odnieœæ siê do kosztów wyliczo-
nych metod¹ opart¹ na stawkach UE. W¹tpliwoœci mo¿e
budziæ oparcie wyliczeñ na pracy przewozowej, gdy¿ brak
jest rzeczywistych danych, dotycz¹cych œredniego obci¹¿e-
nia ³adunkiem w przypadku transportu ciê¿arowego i œred-
niej liczby podró¿uj¹cych pasa¿erów, w odniesieniu do in-
dywidualnego transportu pasa¿erskiego.

Ca³kowite koszty zewnêtrzne, wynikaj¹ce z ruchu pojaz-
dów samochodowych na odcinku Janki – Radom na drodze
krajowej E-77, zosta³y zestawione w tablicy 5. Ze wzglêdu
na ró¿norodnoœæ zastosowanych metod, w konsekwencji
czego poszczególne sk³adniki kosztów przyjmowa³y ró¿ne
wartoœci, koszty ca³kowite zosta³y zaprezentowane w dwóch
wariantach – maksymalnym i minimalnym.

Oszacowane wartoœci kosztów zewnêtrznych, w warian-
cie minimalnym i maksymalnym, ró¿ni¹ siê trzykrotnie. Jest
to spowodowane wzglêdami, które zosta³y ju¿ sformu³owa-
ne we wstêpie artyku³u. Mo¿na jedynie przypomnieæ, ¿e
z uwagi na brak kompleksowych badañ w zakresie wszyst-
kich elementów kosztów zewnêtrznych transportu w Polsce,
a tym samym brak instrukcji i wytycznych dotycz¹cych ana-
lizy kosztów i korzyœci oraz bardzo krótki czas realizacji pro-
jektu, który uniemo¿liwi³ przeprowadzenie przez Autorów
badañ w³asnych, koszty zewnêtrzne s¹ obarczone b³êdem
oszacowania. Ponadto mo¿na uznaæ, i¿ s¹ one niedoszaco-
wane. Dlatego do dalszej analizy wydaje siê zasadne przy-

Tablica 4
Szacowane dobowe kSzacowane dobowe kSzacowane dobowe kSzacowane dobowe kSzacowane dobowe koszty zanieczyszczenia powietrza spalinamioszty zanieczyszczenia powietrza spalinamioszty zanieczyszczenia powietrza spalinamioszty zanieczyszczenia powietrza spalinamioszty zanieczyszczenia powietrza spalinami
na drodze E-77 na drodze E-77 na drodze E-77 na drodze E-77 na drodze E-77 na odcinkna odcinkna odcinkna odcinkna odcinku Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radom

Rodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalinRodzaj spalin Dobowa emisja spalinDobowa emisja spalinDobowa emisja spalinDobowa emisja spalinDobowa emisja spalin JednostkJednostkJednostkJednostkJednostkooooo-----  K K K K Koszt zanieczyszczeoszt zanieczyszczeoszt zanieczyszczeoszt zanieczyszczeoszt zanieczyszcze-----
na odcinkna odcinkna odcinkna odcinkna odcinkuuuuu wa stawkwa stawkwa stawkwa stawkwa stawkaaaaa nia powietrzania powietrzania powietrzania powietrzania powietrza

Janki-Radom [kg]Janki-Radom [kg]Janki-Radom [kg]Janki-Radom [kg]Janki-Radom [kg] [z³/1 kg][z³/1 kg][z³/1 kg][z³/1 kg][z³/1 kg] [z³][z³][z³][z³][z³]
min.min.min.min.min. maks.maks.maks.maks.maks.

Tlenek wêgla 17 413,50 95 880,00 0,10  1741,35–9588,00
Wêglowodory 3 130,20 15 580,50 0,10  313,02–1558,05
Tlenki azotu 1 184,40 3 792,90 0,38  450,07–1441,30
Dwutlenek siarki 111,39 394,80 0,38  42,33–150,00
Cz¹stki sta³e (o³ów) 21,15 78,96 30,62  647,61–2417,80
RazemRazemRazemRazemRazem  3194,38–15 155,153194,38–15 155,153194,38–15 155,153194,38–15 155,153194,38–15 155,15

jêcie maksymalnego poziomu kosztów, tj. wartoœci oko³o
101 mln z³ w skali roku.

Przewidywane korzyœci spo³eczne
wynikaj¹ce z realizacji przedsiêwziêcia
KKKKKorzyœci zewnêtrzne wynikorzyœci zewnêtrzne wynikorzyœci zewnêtrzne wynikorzyœci zewnêtrzne wynikorzyœci zewnêtrzne wynikaj¹ce ze zmniejszeniaaj¹ce ze zmniejszeniaaj¹ce ze zmniejszeniaaj¹ce ze zmniejszeniaaj¹ce ze zmniejszenia
wypadkwypadkwypadkwypadkwypadkowoœci, ograniczenia emisji spalin i ha³asuowoœci, ograniczenia emisji spalin i ha³asuowoœci, ograniczenia emisji spalin i ha³asuowoœci, ograniczenia emisji spalin i ha³asuowoœci, ograniczenia emisji spalin i ha³asu
Jak ju¿ wspomniano we wstêpie artyku³u, do oceny skut-
ków finansowych przedsiêwziêæ transportowych najczêœciej
wykorzystuje siê metodê analizy kosztów i korzyœci. Zgod-
nie z powy¿sz¹ metod¹, w celu okreœlenia korzyœci z dane-
go przedsiêwziêcia inwestycyjnego mo¿na zastosowaæ kry-
terium op³acalnoœci, wykorzystuj¹c oszczêdnoœci kosztów
spo³ecznych jako jednostki pomiaru. Kryterium oszczêdnoœci
kosztów jest zgodne z koncepcj¹ ekonomiczn¹, okreœlaj¹c¹
koszty jako utracone korzyœci lub jako utracone pozytywne
skutki realizacji danego przedsiêwziêcia. Konkluduj¹c mo¿-
na przyj¹æ, i¿ korzyœci s¹ to nieponiesione (zaoszczêdzone)
koszty.

Wykorzystuj¹c podane za³o¿enie przyjêto, ¿e korzyœci
z badanego przedsiêwziêcia transportowego s¹ to nieponie-
sione (zaoszczêdzone) koszty zewnêtrzne transportu drogo-
wego, realizowanego na odcinku Radom – Warszawa na
drodze E-77.

Do oszacowania korzyœci przyjêto nastêpuj¹ce dane:
– œrednie dobowe natê¿enie ruchu na drodze E-77 wed³ug

generalnego pomiaru ruchu – 18 tys. pojazdów,
– samochodem osobowym podró¿uje co najmniej jedna

osoba,
– udzia³ samochodów osobowych w ruchu wed³ug general-

nego pomiaru ruchu – 70%,

Tablica 5
Ca³kCa³kCa³kCa³kCa³kowite kowite kowite kowite kowite koszty zewnêtrzne transportu na drodzeoszty zewnêtrzne transportu na drodzeoszty zewnêtrzne transportu na drodzeoszty zewnêtrzne transportu na drodzeoszty zewnêtrzne transportu na drodze
E-77 na odcinkE-77 na odcinkE-77 na odcinkE-77 na odcinkE-77 na odcinku Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radomu Janki – Radom

Elementy kElementy kElementy kElementy kElementy kosztówosztówosztówosztówosztów KKKKKoszty w [mln z³]oszty w [mln z³]oszty w [mln z³]oszty w [mln z³]oszty w [mln z³]
min.min.min.min.min. maks.maks.maks.maks.maks.

Wypadki 29,2 51,6
Ha³as – 13,3
Zanieczyszczenie œrodowiska 5,5 35,8
Ogó³em 34,7 100,7

11) Policy option…, op. cit.
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– œrednia dobowa liczba podró¿nych, którzy po dostosowa-
niu linii Warszawa – Radom do prêdkoœci 160 km/h ,,prze-
si¹d¹’’ siê z samochodów osobowych na kolej, okreœlona
przez Autorów opracowania Studium modernizacji linii
Warszawa – Radom z podaniem nak³adów inwestycyj-
nych 12) – 3 tys. osób,

– na podstawie uprzednio przeprowadzonych analiz przyjê-
to koszty zewnêtrzne transportu drogowego na poziomie
101 mln z³ w skali roku.

Poniewa¿ 70% natê¿enia ruchu na odcinku drogi E-77
Radom – Warszawa generuj¹ samochody osobowe, to mo¿-
na przyj¹æ analogicznie, i¿ na nie przypada 70% kosztów ze-
wnêtrznych, to jest – oko³o 71 mln z³/rok. Œrednie dobowe
natê¿enie ruchu pojazdów na badanym odcinku drogi E-77,
wed³ug generalnego pomiaru ruchu, wynosi 18 tys. pojaz-
dów, z czego 70% stanowi¹ samochody osobowe, czyli –
12 600 pojazdów. Kolej po dostosowaniu linii Warszawa –
Radom do prêdkoœci 160 km/h i uruchomieniu szybkich po³¹-
czeñ ma pozyskaæ oko³o 3 tys. pasa¿erów – aktualnych u¿yt-
kowników samochodów osobowych. Zatem natê¿enie ruchu
na drodze E-77 zmniejszy siê szacunkowo o oko³o 24%
w odniesieniu do ruchu samochodów osobowych. Poniewa¿
koszty zewnêtrzne generowane przez samochody osobowe
zosta³y oszacowane na poziomie 71 mln z³/rok, to zmniej-
szenie ruchu pojazdów o 24% spowoduje zmniejszenie kosz-
tów zewnêtrznych o 17 mln z³ w skali roku. S¹ to niepo-
niesione (zaoszczêdzone) koszty zewnêtrzne transportu,
bêd¹ce jednoczeœnie korzyœciami planowanej inwestycji.
Korzyœci te maj¹ wymiar finansowy i zosta³y oszacowane na
poziomie 17 mln w skali roku.

Skrócenie czasu podró¿ySkrócenie czasu podró¿ySkrócenie czasu podró¿ySkrócenie czasu podró¿ySkrócenie czasu podró¿y
Czas jako kategoria abstrakcyjna, materialnie nieuchwytna
nie ma wartoœci w sensie finansowym. Jednak¿e dla ka¿-
dego cz³owieka czas ma okreœlon¹ wartoœæ, niezale¿nie od
tego czy cz³owiek to sobie uœwiadamia. Czas up³ywa nie-
zale¿nie od woli cz³owieka, który nie mo¿e tego up³ywu ani
przyspieszyæ, ani zwolniæ. W ¿yciu ka¿dego cz³owieka czas
up³ywa bezpowrotnie, nale¿y do ograniczonych zasobów i nie
daje siê niczym substytuowaæ. Mo¿na natomiast substytu-
owaæ jego wykorzystanie. Czas podró¿y staje siê zatem istot-
nym kryterium wyboru œrodka transportu. Okreœlenie warto-
œci tego czasu ma sens w aspekcie d³ugoœci jej trwania oraz
mo¿liwoœci wyboru œrodka transportu oferuj¹cego krótszy
czas odbycia podró¿y.

 Modernizacja linii Warszawa – Radom, pozwalaj¹ca na
ruch poci¹gów z prêdkoœci¹ 160 km/h, spowoduje niew¹t-
pliwie skrócenie czasu podró¿y pasa¿erów obecnie korzysta-
j¹cych z przewozów kolejowych. Czas podró¿y, przy istnie-
j¹cym stanie infrastruktury, w relacji Warszawa – Radom
wynosi 103 min. Po dostosowaniu linii do prêdkoœci 160 km/h
czas podró¿y wynosi³ bêdzie 50 min, czyli zostanie skróco-
ny o 53 min.

Nieco inaczej przedstawia siê sytuacja w przypadku
podró¿nych korzystaj¹cych obecnie z samochodu osobowe-
go. Wiêksza dostêpnoœæ geograficzna samochodu powodu-
je, ¿e szacuj¹c czas podró¿y pomija siê zazwyczaj czas doj-
œcia do samochodu (jako podstawowego œrodka transportu)
oraz czas dojœcia z samochodu do miejsca docelowego.
Wzrastaj¹ce zat³oczenie w centrach miast oraz ograniczona
dostêpnoœæ miejsc parkingowych powoduj¹, ¿e w wielu przy-
padkach nie ma mo¿liwoœci zaparkowania samochodu w bez-
poœrednim s¹siedztwie docelowego miejsca podró¿y. Czyn-
nik ten nie zosta³ jednak uwzglêdniony przy szacowaniu
czasu podró¿y. Obecnie czas przejazdu samochodem osobo-
wym z Warszawy do Radomia wynosi oko³o 90–120 min.
Na wartoœæ tego czasu zasadniczy wp³yw ma prêdkoœæ jaz-
dy na odcinku Janki – Warszawa, pokonanie którego zajmuje
czêsto nawet 60 min, a w niektórych przypadkach znacznie
wiêcej. Modernizacja drogi E-77, polegaj¹ca na dobudowie
od Jedliñska do Grójca w ka¿dym kierunku drugiego pasa
ruchu oraz budowie obwodnicy Bia³obrzegów, wraz z nowym
mostem na Pilicy, nie rozwi¹¿e radykalnie problemu czasu
przejazdu. Zak³adaj¹c nawet powszechnie wystêpuj¹ce prze-
kroczenia dopuszczalnej prêdkoœci przez kierowców, przejazd
na odcinku Janki – Radom mo¿liwy bêdzie w czasie oko³o
50 minut. Nie rozwi¹zany natomiast pozostanie problem
przejazdu od Warszawy do Janek. Szacowaæ zatem nale¿y,
¿e czas przejazdu samochodem wynosi³ bêdzie 70–100 min.

 Porównuj¹c czas przejazdu samochodem i poci¹giem po
dostosowaniu linii kolejowej Warszawa – Radom do 160 km/h
i rozbudowie drogi E-77 stwierdziæ nale¿y, ¿e straty czasu
w obu œrodkach transportu bêd¹ porównywalne. D³u¿szy
czas przejazdu samochodem zrekompensuje straty czasu na
dojœcie (dojazd) do i z dworca kolejowego. O wyborze œrodka
transportu zadecyduj¹ zatem inne kryteria, a w szczególno-
œci bezpieczeñstwo, komfort, dostêpnoœæ czy niezawodnoœæ.

 Na podstawie prognozy opracowanej przez Autorów
cytowanego „Studium modernizacji linii Warszawa – Radom
z podaniem nak³adów inwestycyjnych” wynika, ¿e po dosto-
sowaniu linii Warszawa – Radom œredniodobowe potoki
pasa¿erskie bêd¹ kszta³towa³y siê na poziomie 28,5 tys.
pasa¿erów na odcinku Radom – Warka i 30 tys. na odcin-
ku Warka – Warszawa. Na obu odcinkach odnotowany zo-
stanie wzrost przewozów o oko³o 3 tys. pasa¿erów. Ten
wzrost potoków wynika g³ównie z pozyskania jako klientów
kolei aktualnych u¿ytkowników samochodów osobowych.
Jednoczeœnie przewiduje siê, ¿e w bezpoœrednich poci¹gach
regionalnych Warszawa – Radom potoki pasa¿erskie wyno-
si³y bêd¹ oko³o 22,6 tys. osób. Znacz¹ce skrócenie czasu
podró¿y mo¿e zatem dotyczyæ oko³o 19,5 tys. pasa¿erów.

 Szacuj¹c roczn¹ wartoœæ skrócenia czasu podró¿y przy-
jêto za³o¿enie, ¿e wartoœæ jednej godziny wynosi 12,5 z³.
Wartoœæ tê ustalono metod¹ dochodow¹, przyjmuj¹c jako
podstawê wielkoœæ przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcz-
nego w sektorze przedsiêbiorstw. W pierwszym kwartale

12) SITK Oddzia³ w Warszawie. Oœrodek Rzeczoznawstwa i Us³ug Techniczno-Ekonomicznych: Studium modernizacji linii Warszawa – Radom z podaniem
nak³adów inwestycyjnych. Warszawa, marzec 2002.
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2002 r. przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne wynosi³o
2210,99 z³ 13).

Oszacowana roczna wartoœæ zaoszczêdzonego czasu
podró¿y wynosi zatem oko³o 74,1 mln. z³.

Podsumowanie
Niektóre z efektów przedsiêwziêæ inwestycyjnych, pomimo
i¿ zazwyczaj ³¹czone s¹ z rozwojem infrastruktury transpor-
towej, ze wzglêdu na trudno wymierny lub wrêcz niewy-
mierny charakter, s¹ czêsto pomijane przy analizach, choæ
przecie¿ trudnoœci zwi¹zane z pomiarem efektów nie s¹ jed-
noznaczne z ich marginesowym znaczeniem.

Korzyœci spo³eczne, które pojawi¹ siê w wyniku realiza-
cji analizowanego przedsiêwziêcia, nale¿¹ do efektów, któ-
re trudno w sposób jednoznaczny i ostateczny wyraziæ
w wymiarze finansowym. Nie oznacza to jednak, ¿e mo¿na
je pomin¹æ przy ocenie efektywnoœci badanej inwestycji.

Ocena korzyœci spo³ecznych zosta³a przeprowadzona na
podstawie metody analizy kosztów i korzyœci, która jest kla-
syczn¹ metod¹ rachunku ekonomicznego, polegaj¹c¹ na po-
równywaniu strumieni spo³ecznych kosztów dzia³alnoœci z ich
spo³ecznymi korzyœciami, skwantyfikowanymi tak daleko, jak
to mo¿liwe. W myœl tej metody, w celu okreœlenia korzyœci
z danego przedsiêwziêcia inwestycyjnego mo¿na zastosowaæ
kryterium op³acalnoœci, wykorzystuj¹c oszczêdnoœci kosztów
spo³ecznych jako jednostkê pomiaru. Kryterium oszczêdno-
œci kosztów jest zgodne z koncepcj¹ ekonomiczn¹, okreœla-
j¹c¹ koszty jako utracone korzyœci lub jako utracone pozy-
tywne skutki realizacji danego przedsiêwziêcia. A zatem
korzyœciami zewnêtrznymi planowanej inwestycji s¹ niepo-
niesione (zaoszczêdzone) koszty zewnêtrzne transportu.

 W przypadku modernizacji linii kolejowej Warszawa –
Radom do prêdkoœci 160 km/h korzyœci zewnêtrzne, wyni-
kaj¹ce ze zmniejszenia wypadkowoœci, emisji spalin i ha³a-
su, zosta³y oszacowane na poziomie 17 mln z³ w skali roku,
a korzyœci, oszczêdnoœci czasu podró¿y – na 74,1 mln z³.
£¹czne, roczne korzyœci zewnêtrzne powstaj¹ce jako skutek
przedsiêwziêcia inwestycyjnego wynosz¹ 91,1 mln z³.

W artykule Analiza efektywnoœci finansowej dostosowa-
nia linii kolejowej Warszawa – Radom do prêdkoœci 160 km/h,
opublikowanym w  9/2002, przedstawiono ocenê finan-
sow¹ przedsiêwziêcia. Uzyskane wartoœci wskaŸników NPV
oraz IRR wskaza³y, ¿e przedsiêwziêcie jest efektywne finan-
sowo. Nale¿y jednak podkreœliæ fakt, i¿ wskaŸniki te by³y
okreœlone z pominiêciem korzyœci spo³ecznych. Uwzglêdnie-
nie korzyœci, w ich finansowym wymiarze, z pewnoœci¹
zwiêkszy³oby wartoœci NPV oraz IRR, a tym samym zwiêk-
szy³o rentownoœæ i efektywnoœæ przedsiêwziêcia.

Rozpatruj¹c efektywnoœæ ekonomiczn¹ inwestycji warto
zwróciæ równie¿ uwagê na uwarunkowania spo³eczne, go-
spodarcze i przestrzenne. Problemy te zostan¹ zaprezento-
wane w kolejnym artykule.

Autorzy
dr in¿. Tadeusz Dyr

mgr in¿. Pawe³ Kozubek
dr in¿. Beata Zago¿d¿on

Politechnika Radomska
Wydzia³ Transportu

Zak³ad Logistyki i Marketingu

13) Por. Obwieszczenie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w sektorze
przedsiêbiorstw w pierwszym kwartale 2002 r.
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Informacje:
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tel./fax (32) 255 21 79
e-mail: tst@zeus.polsl.gliwice.pl
www.zeus.polsl.gliwice.pl/~tst
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