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Kolejowo-morskie przewozy towarowe istotnym elementem
zrównowa˝onego ga∏´ziowo systemu transportowego Polski (cz. 1)
W∏aÊciwe funkcjonujàcy system
transportowy gwarantuje prawid∏owy rozwój poszczególnych ga∏´zi gospodarczych, zapewniajàc zarazem
swobodny przep∏yw towarów i us∏ug.
Takie kierunki przemian stworzà
ogromnà szans´ na rozwój makroregionów, regionów i miast, zarówno
na obszarze Unii Europejskiej, jak
i w paƒstwach Europy Wschodniej.
Niektóre z tych paƒstw, z uwagi na
swoje po∏o˝enie geograficzne, (le˝àce na skrzy˝owaniu szlaków komunikacyjnych), spe∏niaç b´dà kluczowà
rol´ w wymianie handlowej pomi´dzy Europà, a krajami Wspólnoty
Niepodleg∏ych Paƒstw i Azjà. Polska

ma du˝e szanse staç si´ takim paƒstwem; przez nasz kraj ju˝ obecnie
przebiegajà ze wschodu na zachód
i z po∏udnia na pó∏noc korytarze
transportowe. Prognozuje si´, ˝e
w najbli˝szych latach nastàpi wzrost
obrotu towarowego pomi´dzy Polskà
a krajami UE, g∏ównie Niemcami.
Dzi´ki swojemu po∏o˝eniu Polska b´dzie mog∏a rozwijaç swojà pozycj´
jako „centrum logistyczno -dystrybucyjne” Europy Wschodniej i Azji dla
làdowego transportu towarowego.
Do wzrostu transportu towarowego
dostosowywana powinna byç infrastruktura liniowa i punktowa oraz
przepisy gwarantujàce wykorzysta-

Tab. 1. Zmiany struktury ga∏´ziowej przewozów towarowych (wg tkm,%) - UE 15. èród∏o:
opracowanie na podstawie danych European Union Energy and Transport in figures, European
Commission , DG for Energy and Transport

Ryc. 1 Zmiany struktury ga∏´ziowej przewozów towarowych (wg. tkm, %) - EU15
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nie jej w sposób optymalny w poszczególnych ga∏´ziach transportu.
Tak, by przewozy by∏y jak najbardziej
„przyjazne” dla Êrodowiska naturalnego, a tym samym i dla nas.

Znaczenie prawid∏owego rozwoju
systemu transportowego dla spo∏eczeƒstwa i gospodarki kraju
Majàc na uwadze, i˝ system transportowy to kompleksowa obs∏uga potrzeb przewozowych gospodarki
i spo∏eczeƒstwa, umo˝liwiajàcy zarazem wsparcie rozwoju gospodarczego oraz u∏atwiajàcy wymian´ handlowà, zapewniajàcy mo˝liwoÊç bezpiecznego przemieszczania si´ ludzi,
nale˝y przy jego kszta∏towaniu braç
pod uwag´ bardzo wiele czynników.
Jego niezawodnoÊç, ogólne koszty
funkcjonowania (teraz i w przysz∏oÊci), oddzia∏ywanie na otoczenie
w tym na Êrodowisko naturalne, to tylko niektóre przyk∏ady tych czynników.
Miejsce poszczególnych ga∏´zi
w systemie transportowym kraju
wyznacza z jednej strony wielkoÊç
potrzeb gospodarki i spo∏eczeƒstwa
oraz wydolnoÊç infrastruktur ka˝dego rodzaju transportu, z drugiej zaÊ
strony Êwiadome kszta∏towanie potencja∏ów infrastrukturalnych znajdujàce odbicie w strukturze ga∏´ziowej transportu. W konsekwencji to
od decyzji spo∏eczeƒstwa w danym
regionie lub paƒstwie, czy te˝ nawet
kontynencie zale˝eç b´dzie, jaki kierunek rozwoju w tej dziedzinie gospodarki zostanie obrany.
Podstawowym celem polityki transportowej UE jest zahamowanie spadku roli kolei w zaspakajaniu potrzeb
przewozowych i wspieranie proekolo-
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gicznych systemów transportowych,
takich jak przewozy intermodalne
oraz ˝egluga Êródlàdowa i morska.
Unijna polityka transportowa
w tym kszta∏cie powsta∏a w wyniku
negatywnych doÊwiadczeƒ krajów
Europy Zachodniej, polegajàcych na
zachwianiu równowagi w transporcie. Rosnàcej dynamicznie roli transportu samochodowego, energoch∏onnego oraz generujàcego najwi´ksze spoÊród wszystkich rodzajów koszty zewn´trzne, towarzyszy∏
w latach 1970 – 2002 regres pozycji
rynkowej kolei. Transport samochodowy nie ponoszàc wszystkich zewn´trznych kosztów (np. spowodowanych wypadkami samochodowymi, zanieczyszczenia Êrodowiska naturalnego), jak te˝ nie utrzymujàc
infrastruktury liniowej móg∏ zaoferowaç znacznie ni˝sze ceny za oferowane us∏ugi, co doprowadzi∏o do
znacznego spadku wolumenu przewozów transportem kolejowym, ˝eglugà przybrze˝nà oraz Êródlàdowà.
Zmiany wielkoÊci przewozów w poszczególnych ga∏´ziach transportu
na przestrzeni 32 lat przedstawiono
w poni˝szej tabeli. Na wzrost przewozów morskich istotny wp∏yw ma
˝egluga dalekiego zasi´gu. Jej
wzrost wià˝e si´ ze wzrostem wymiany handlowej szczególnie mi´dzy krajami „starej 15” UE i Azjà.
Chcàc zahamowaç te niekorzystne
tendencje Unia Europejska w „Bia∏ej
Ksi´dze”- Europejska polityka transportowa do roku 2010 – czas na decyzje, zaleca zmniejszenie nierównoÊci rynkowej konkurencji mi´dzy poszczególnymi ga∏´ziami transportu,
powstajàcymi obecnie w skutek ró˝nego obcià˝enia poszczególnych ga∏´zi tworzonymi przez nie kosztami
infrastruktury oraz kosztami zewn´trznymi. Dokument ten nie ma
rangi dyrektywy, czy rozporzàdzenia.
Jednak kraje, które b´dà realizowaç
te kierunki zmian w polityce transportowej, pójdà tym samym w stron´
osiàgni´cia zrównowa˝onego systemu transportowego. Dane przedstawione na wykresie wskazujà, i˝ polityka Unii Europejskiej zmierza we
w∏aÊciwym kierunku, gdy˝ poprzed-
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Tab. 2. Przewozy ∏adunków wg ga∏´zi transportu w mln (T)

Tab. 3. Struktura przewozów ∏adunków w Polsce wg rodzajów transportu làdowego – pod wzgl´dem masy ∏adunkowej

Od roku 2002 na bazie Dyrekcji Przewozów Towarowych PKP utworzono PKP CARGO SA
èród∏o: Tabele opracowano na podstawie danych GUS i stron internetowych portów morskich

nie uregulowania sprawi∏y, ˝e ekologiczne formy transportu Êródlàdowego wyra˝anie przegrywa∏y i jeszcze
obecnie przegrywajà konkurencj´
z transportem samochodowym.

Kolejowo morskie ∏aƒcuchy
transportowe
W naszym kraju stosunek przewozów w poszczególnych ga∏´ziach
transportu kszta∏tuje si´ w nieco innych proporcjach. W ostatnim okresie, po gwa∏townym spadku przewozów, zaobserwowaç mo˝na odzyskiwanie utraconej pozycji przez transport kolejowy. Wp∏yw na to ma szereg przyczyn, wÊród których mo˝emy wymieniç takie jak: wzrost zapotrzebowania na stal spowodowany
o˝ywieniem gospodarki w Chinach
i Indiach oraz wydarzenia na Bliskim
Wschodzie, które doprowadzi∏y do
wzrostu cen ropy, a tak˝e wzrost wymiany handlowej mi´dzy UE, a krajami by∏ej WNP. Transport morski
w ostatnich trzech latach równie˝

odnotowa∏ wzrost przewozów.
W 2004 r. mo˝emy zaobserwowaç
dalszy wzrost przewozów ∏adunków
transportowanych drogà morskà. Jednak powa˝nà przeszkodà w dalszym
ich rozwoju mo˝e staç si´ infrastruktura portowa, niedostosowana do
Êwiadczenia kompleksowych us∏ug
logistycznych. Innà bardzo istotnà
przyczynà, mogàcà spowodowaç
ograniczenie przewozów z udzia∏em
naszych portów, jest niedostateczna,
a zarazem nie spe∏niajàca odpowiednich standardów infrastruktura làdowa – zarówno liniowa (sieç linii kolejowych, dróg szybkiego ruchu), jak
i punktowa (terminale), która powinna stanowiç ich zaplecze transportowe. Wybudowanie odpowiedniej sieci dróg ko∏owych wymaga ogromnych
nak∏adów finansowych i stosunkowo
du˝ego czasu, bioràc pod uwag´
obecne tempo budowy autostrad. Pomimo, i˝ inwestycje zwiàzane z budowà autostrad obecnie poch∏aniajà
wi´kszoÊç Êrodków finansowych
przeznaczonych na sieç drogowà.
Sieç linii kolejowych w naszym kraju
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jest jeszcze stosunkowo dobrze rozwini´ta. Ich przepustowoÊç, a wi´c
„wydajnoÊç”, jest stosukowo wysoka,
lecz ich jakoÊç (sta∏e i czasowe ograniczenia pr´dkoÊci, niska szybkoÊç
handlowa, brak nowoczesnych terminali kontenerowych i centrów logistycznych Êwiadczàcych us∏ugi kompleksowe) nie nadà˝a za wymogami
wspó∏czesnego rynku TSL. Obecna
i przysz∏a polityka transportowa naszego paƒstwa (zgodnie z projektem
sektorowego programu operacyjnego
Ministerstwa Infrastruktury Transport
2007 – 2013) zmierza w kierunku
znacznego ograniczenia d∏ugoÊci linii
kolejowej, co bez tworzenia nowoczesnej infrastruktury punktowej
(umo˝liwiajàcej komasacj´ ∏adunku)
z pewnoÊcià przyczyni si´ do znacznego spadku przewozów.
Polityka Unii Europejskiej w zakre-

Ryc. 3. Prze∏adunki kontenerów w latach 2000-2004 (TEU) ˚ród∏o: Opracowano na podstawie
danych zawartych na stronach internetowych portów

sie zrównowa˝onego ga∏´ziowo rozwoju transportu spowodowa∏a znaczne o˝ywienie w zakresie przewozów
intermodalnych, równie˝ w naszych
portach. Niestety ∏adunki sà przywo˝one i odwo˝one transportem samochodowym, a przewozy tych ∏adunków kolejà stanowià zaledwie kilkana-

Êcie procent. W konsekwencji olbrzymie iloÊci kontenerów przewo˝one sà
niedostosowanymi do tak du˝ego potoku ∏adunku drogami, przyczyniajàc
si´ do powstawiani kongestji, zanieczyszczenia Êrodowiska naturalnego,
a równie˝ do zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i wypadków.
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