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Kierunki wspó∏czesnych badaƒ transportowych na Êwiecie (cz. 2)
Przeglàd problemów
prezentowanych na ostatnich
Âwiatowych Konferencjach
Badaƒ Transportowych
WCTR 1998 Antwerpia
Âwiatowa Konferencja Badaƒ Transportowych w Antwerpii w 1998 roku
odbywa∏a si´ w ramach oÊmiu g∏ównych obszarów tematycznych. Po konferencji zdecydowano o wyborze najlepszych artyku∏ów i ich publikacji
przez Wydawnictwo Pergamon jako
Conference Proceedings2. Obszary badawcze, ustalone w ramach WCTR, ulega∏y niewielkim modyfikacjom na przestrzeni 30 lat (zmienna jest natomiast
struktura szczegó∏owa tematów w poszczególnych obszarach, zale˝nie od
tematów zg∏oszonych referatów). Na
konferencji w Antwerpii ukszta∏towa∏a
si´ nast´pujàca struktura tematyczna:
A. Ga∏´zie transportu
B. Systemy transportowe
C. Planowanie, dzia∏alnoÊç, zarzàdzanie i kontrola
D. Modelowanie w transporcie
E. Ocena, wycena, scenariusze
F. Ekonomika i in˝ynieria przestrzenna
oraz Êrodowiskowa
G. Transport w krajach rozwijajàcych
si´
H. Polityka transportowa, de-regulacje,
subwencje, i/lub inwestycje.
W tabeli 53 zestawiono liczb´ referatów konferencyjnych w poszczególnych
obszarach tematycznych. Na konferencj´ zg∏oszono blisko 900 referatów,
z czego najwi´kszy udzia∏ stanowi∏a tematyka zwiàzana z modelowaniem
w transporcie. Nast´pnà znaczàcà iloÊciowo grup´ referatów stanowi∏y prace
z zakresu planowania, dzia∏alnoÊci operacyjnej, zarzàdzania i kontroli w trans-

porcie. Relatywnie niewiele badaƒ pre- przedstawiona zosta∏a w tabeli 5). Pozentowano z zakresu polityki transpor- dobnie, jak poprzednio, w kwestii ilotowej i krajów rozwijajàcych si´.
Êciowej, najwi´kszy nacisk po∏o˝ono na
badania zwiàzane z modelowaniem;
WCTR 2001 Seul
nieco mniejsza liczba referatów dotyKonferencja WCTR w Seulu w 2001 czy∏a dzia∏alnoÊci operacyjnej i poroku odbywaç si´ mia∏a pierwotnie szczególnych ga∏´zi transportu. Problezgodnie z ustalonym na poprzednich my transportu w krajach rozwijajàcych
konferencjach podzia∏em obszarów ba- si´ by∏y zdecydowanie najmniej repredawczych. W zwiàzku ze zg∏oszenia- zentowanym obszarem badawczym na
mi uczestników, zdecydowano jednak tej konferencji.

Kampus Uniwersytetu w Berkeley, gdzie organizowana by∏a ostatnia Âwiatowa Konferencja
Badaƒ Transportowych. W oddali widoczny zarys Mostu Golden Gate (zdj´cie przekazane
przez Autorów).

o uzupe∏nieniu programu WCTR o dodatkowy obszar dotyczàcy sieci informacyjnych w zakresie badaƒ transportowych (w Seulu w formie panelu dyskusyjnego, w kolejnych konferencjach ju˝
jako odr´bny obszar „I”, uwzgl´dniony
w programie sesji tematycznych).
Na konferencj´ w Seulu zg∏oszono
blisko 770 artyku∏ów (struktura iloÊciowa w podziale na grupy zagadnieƒ

WCTR 2004 Stambu∏
Na X Âwiatowà Konferencj´ Badaƒ
Transportowych w Stambule, w Turcji,
w 2004 roku zg∏oszono oko∏o 680 referatów. Struktura obszarów badawczych
zosta∏a ju˝ na sta∏e wzbogacona o temat „I”, dotyczàcy sieci informacyjnych
w badaniach transportowych. Uznano,
˝e problem przep∏ywu informacji mi´dzy naukowcami oraz mi´dzy decyden-

1 Dr hab. Monika Bàk, prof. UG i dr Przemys∏aw Borkowski pracujà w Katedrze Badaƒ Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdaƒskiego (przyp. red.).
2 Transport modes and systems. Volume 1; Planning, operation management and control. Volume 2.; Transport modelling / assessment. Volume 3; Transport policy. Volume 4. World Transport Research. Selected Proceedings of the 8th World Conference on Transport Research. Ed. H.Meersman, E.Van de
Voorde, W.Winkelmans. Pergamon 1999.
3 Obie cz´Êci artyku∏u stanowià ca∏oÊç i dlatego numeracja poszczególnych tabel i rysunków jest kontynuowana w drugiej cz´Êci (przyp. red.).
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tami polityki transportowej a sferà nauki, i przede wszystkim mi´dzy sektorem przemys∏u a naukowcami, jest
szczególnie pilny i wymagajàcy uwagi.
Struktur´ iloÊciowà referatów w poszczególnych obszarach badawczych
przedstawiono w tabeli 5. W Stambule
dominowa∏y artyku∏y dotyczàce planowania i dzia∏alnoÊci operacyjnej, du˝à
grup´ stanowi∏y prezentacje modeli, ale
te˝ znacznie wi´kszy nacisk po∏o˝ono
na problemy polityki transportowej,
szczególnie kwestii implementacyjnych.
Szczegó∏owy podzia∏ tematyczny poszczególnych obszarów badawczych
przedstawiono obok.
WCTR 2007 Berkeley
Ostatnia konferencja WCTR odby∏a
si´ w lipcu 2007 roku na Uniwersytecie
Berkeley w Kalifornii. Zagadnienia prezentowane na konferencji WCTR podzielone by∏y wed∏ug paneli tematycznych, których sk∏ad daje przekrojowy
obraz wspó∏czesnych Êwiatowych kierunków badaƒ transportowych. Tradycyjnie ju˝ sesje by∏y zgrupowane wed∏ug klucza grup problemowych.
Przy szerokim uczestnictwie badaczy
z ca∏ego Êwiata nie by∏o niemal tematów
nie reprezentowanych, jednak˝e analiza
liczby i jakoÊci sesji oraz liczby artyku∏ów prezentowanych w ramach danego
zagadnienia pozwala na sformu∏owanie
wniosków odnoÊnie kierunków wspó∏czesnych badaƒ transportowych na
Êwiecie, które cieszà si´ najwi´kszym
zainteresowaniem. Bli˝sza analiza konkretnych artyku∏ów w ramach ka˝dej sesji pozwala równie˝ na przedstawienie
bardziej szczegó∏owego, ni˝ proponowane przez organizatorów, zestawienia
kluczowych kierunków badaƒ. Niekiedy
tematyka jednej sesji prezentuje 2 lub 3
nurty badaƒ transportowych. Zestawienie w tabeli 5 prezentuje ocen´ kierunków badawczych, przeprowadzonà na
poziomie publikowanych artyku∏ów.
Ga∏´ziom transportu rozpatrywanym
indywidualnie poÊwi´cono stosunkowo
niewiele miejsca. Du˝o wi´ksze znaczenie mia∏y problemy przekrojowe. W zakresie ga∏´ziowym du˝à liczb´ sesji poÊwi´cono w zasadzie jedynie sektorowi
lotniczemu, a i to wynika∏o przede
wszystkim z dynamicznego w ostatnich
latach jego rozwoju i specyfiki. G∏ówny
nacisk po∏o˝ono na badania przekrojowe, porównawcze, a tak˝e na wykorzystanie modeli w ocenie zjawisk trans-
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portowych. Warto te˝ zauwa˝yç szczególny nacisk na ∏àczenie praktyki z teorià badaƒ transportowych. Zarówno poprzez zaproszenie do paneli praktyków

i teoretyków, ale te˝ przez podkreÊlanie
roli konsultacji z biznesem przy realizacji projektów transportowych oraz
przez powo∏ywanie si´ w wielu wystà-

Tab. 4. Zestawienie tematyczne sesji WCTR 2007 Berkeley. èród∏o: opracowanie w∏asne, zestawienie zawiera wybrane kierunki badawcze.

* zagadnienia zwiàzane z infrastrukturà przejawi∏y si´ jednak˝e w wielu artyku∏ach, w ramach innych tematów
przewodnich.
** uwzgl´dniono jedynie modelowanie oparte na metodach iloÊciowych.
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pieniach na empiryczne przyk∏ady funkcjonowania transportu.
Podobne kierunki badaƒ prezentowa∏y sesje specjalne. Pierwsza dotyczy∏a
zastosowaƒ ekonomii behawioralnej
w badaniach nad transportem. Druga
przybli˝a∏a perspektyw´ ustawodawców
i ich poglàdy na polityk´ transportowà.
Wpisywa∏a si´ w ten sposób w dostrzegalny trend polegajàcy na zapraszaniu
jak najwi´kszej liczby stron procesów
transportowych do udzia∏u w dyskusjach na temat polityki transportowej.
W ten trend wpisywa∏a si´ tak˝e inna sesja specjalna pod wiele mówiàcym tytu∏em: „Budowanie mostów mi´dzy naukà,
politykà i praktykà transportu”. Kolejna
zaÊ skupia∏a si´ na wzmocnieniu wi´zi
mi´dzy Unià Europejskà i USA w zakresie badaƒ transportowych.
Przeglàd szczegó∏owy prezentowanych na konferencji kluczowych kierunków badaƒ pozwala tak˝e na przyjrzenie si´ tematyce podejmowanej w obr´bie ka˝dej z grup zagadnieƒ. W zakresie transportu lotniczego poszczególne sesje dotyczy∏y: ekonomiki linii
lotniczych, kontroli ruchu lotniczego,
popytowi na transport lotniczy. Trzy sesje analizowa∏y ekonomiczne, operacyjne i zarzàdcze aspekty dzia∏alnoÊci
przewoêników lotniczych, trzy kolejne
skupia∏y si´ na zagadnieniach planowania, zarzàdzania i efektywnoÊci dzia∏ania portów lotniczych, zaÊ jedna by∏a
poÊwi´cona przewoênikom niskokosztowym. W odniesieniu do transportu
morskiego program by∏ du˝o ubo˝szy.
Sesje skupia∏y si´ na polityce portowej,
ekonomicznej analizie funkcjonowania
portów, zagadnieniach technologicznych, a jedna sesja – na problematyce
˝eglugi bliskiego zasi´gu. W tej grupie
zagadnieƒ pojawi∏a si´ te˝ pierwsza sesja poÊwi´cona modelowaniu – optymalizacji funkcjonowania portów. Nacisk na zagadnienia modelowe i ich stosowanie w transporcie uwidocznia∏ si´
w trakcie ca∏ej konferencji i pojawia∏
w wielu panelach. Podobnie transport
kolejowy by∏ stosunkowo s∏abo reprezentowany w ramach sesji poÊwi´conych ga∏´zi jako takiej, natomiast zwiàzane z nim zagadnienia przejawia∏y si´
w innych panelach. WÊród typowo „ga∏´ziowych” sesji wymieniç nale˝y poÊwi´cone porównaniu autobusowego
transportu pasa˝erskiego z kolejowym,
a tak˝e sesj´ poÊwi´conà szybkim kolejom. W zakresie problematyki przewo-

zów tranzytowych niektóre zagadnienia zosta∏y zebrane w oddzielnych sesjach. Niemniej zagadnienia te dotyczy∏y cz´sto konkretnych, aplikacyjnych
problemów zwiàzanych z tranzytem
w danym sektorze transportu: polityki
cenowej, planowania oraz przeglàdu
kierunków polityki tranzytowej na
przyk∏adzie aktualnych sytuacji z ˝ycia
gospodarczego.
Zagadnienia logistyczne reprezentowane by∏y w stosunkowo ma∏ym stopniu.
G∏ówne problemy dotyczy∏y zagadnieƒ
takich, jak: zarzàdzanie zintegrowanymi
∏aƒcuchami dostaw (a˝ 3 oddzielne sesje
na ten temat) oraz problemom transportu intermodalnego w logistyce. Kilka sesji poÊwi´conych by∏o tak˝e zagadnieniom z logistykà powiàzanym. Przede
wszystkim dotyczy∏y one polityki plano-

wania ryzyka w transporcie drogowym,
jedna wypadkowoÊci w tym transporcie,
kolejna porównywa∏a bezpieczeƒstwo
w transporcie drogowym i kolejowym.
Trzy sesje poÊwi´cone by∏y te˝ ró˝nym
zagadnieniom, których myÊlà przewodnià by∏o bezpieczeƒstwo pieszych, motocyklistów, a tak˝e metodom egzekwowania przepisów w zakresie bezpieczeƒstwa ruchu. Podobny charakter
mia∏a seria opracowaƒ dotyczàcych
optymalizacji sieci transportowej, skupiona w 4 panelach. Pierwszym, dotyczàcym optymalizacji projektowania
i planowania sieci transportu, drugim –
traktujàcym o metodach wyceny us∏ug
w transporcie i zarzàdzaniu ruchem,
trzecim – mówiàcym o sieciach tranzytowych z udzia∏em kolei i czwartym –
skupiajàcym si´ na zarzàdzaniu sieciami

Tab. 5. Struktura iloÊciowa artyku∏ów zg∏oszonych do ostatnich Âwiatowych Konferencji Badaƒ
Transportowych – wed∏ug obszarów badawczych. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie:
http://www.wctrs.org

wania przemieszczenia towarów w obr´bie miejskich sieci transportowych. Równie˝ i w tej grupie zagadnieƒ obecne by∏o modelowanie, któremu poÊwiecono
oddzielnà sesj´. Podobnie zwiàzki z zagadnieniami logistycznymi przejawia∏y
si´ w serii artyku∏ów zgrupowanych
w panelu na temat telekomunikacji i systemów informatycznych
Tendencj´ do ukazywania transportu
przez pryzmat zagadnieƒ systemowych,
a nie ga∏´ziowych, podkreÊli∏y sesje (a˝
3) dotyczàce zarzàdzania systemami
transportowymi, ruchem, a tak˝e metodami projektowania i ocenà sprawnoÊci
nowoczesnych systemów transportowych. Problem ryzyka w transporcie,
zw∏aszcza drogowym, zosta∏ bardzo powa˝nie potraktowany, gdy˝ poÊwi´cono
mu a˝ 8 sesji. Dwie dotyczy∏y modelo-

i potokami pojazdów. Dope∏nieniem tego kierunku badaƒ sà zagadnienia modelowania ruchu i symulacji, które by∏y
szeroko prezentowane w ramach a˝
trzech paneli. Zresztà zagadnieniom
modelowania i innowacji w tym zakresie poÊwi´cony równie˝ by∏ tak˝e ca∏y
oddzielny panel, w szczególnoÊci skupiajàcy si´ na modelowaniu ruchu i strategii rozwoju infrastruktury.
W podobnym, modelowym kierunku,
podà˝ajà Êwiatowe badania nad zachowaniami u˝ytkowników transportu.
W zakresie badaƒ nad popytem czy aktywnoÊci u˝ytkowników transportu
przedstawiç mo˝na wiele opracowaƒ,
skoncentrowanych w 9 oddzielnych sesjach, zajmujàcych si´ bli˝ej tak ró˝norodnymi zagadnieniami, jak modelowanie podró˝y d∏ugo i krótkodystanso-
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wych, wzorce zachowaƒ u˝ytkowników
transportu, nowe metody modelowania, ekonomiczne aspekty modelowania, czy wreszcie innowacje w zakresie
pozyskiwania danych do modeli transportowych. Pewna liczba prac w obr´bie zagadnieƒ modelowych pokazywa∏a
jednoczeÊnie inne aspekty systemowej
analizy transportu – na przyk∏ad poÊwi´cona zosta∏a planowaniu transportowemu, wycenie transportu (zw∏aszcza w kontekÊcie drogowym), jak i planowaniu przestrzennemu (4 oddzielne
sesje). Techniczne aspekty modelowania i zbierania danych w transporcie zosta∏y przedstawione w dwóch oddzielnych panelach Innà grup´ zagadnieƒ
transportowych, którym poÊwi´cono
sporo uwagi, stanowi∏y decyzje zwiàzane z wyborem transportu – motywacje
klientów transportu, kwestia wyboru
transportu publicznego i prywatnego,
czy wreszcie analiza czasowa funkcji
przemieszczania, bàdê modele behawioralne w transporcie. Na tym tle stosunkowo niewiele uwagi poÊwi´cono
metodom scenariuszowym i modelowaniu popytu na transport towarowy
(∏àcznie 3 sesje).
Sporym uznaniem, zarówno co do jakoÊci opracowaƒ, jak i liczby uczestników, cieszy∏y si´ sesje poÊwi´cone szacowaniu korzyÊci i kosztów w transporcie, a tak˝e 4 sesje bezpoÊrednio poÊwi´cone kwestiom cen w transporcie.
Wp∏yw rozwoju infrastruktury transportu na rozwój gospodarczy by∏ szeroko omawiany w 3 sesjach, zatytu∏owanych wspólnie: „Rozwój infrastruktury
a rozwój ekonomiczny”. Kwestie Êrodowiskowe poruszano w 4 oddzielnych
dyskusjach, dotyczàcych emisji, zu˝ycia
energii, jakoÊci powietrza i efektu cieplarnianego. Problem istotny z punktu
widzenia polityk transportowych –
a wi´c zrównowa˝ony transport – by∏
szeroko omawiany w ramach kilku paneli. Problemom prywatyzacji, deregulacji
czy mobilnoÊci zapewniono po jednej
sesji panelowej. Pi´ç kolejnych sesji poÊwi´conych by∏o specyficznym problemom krajów rozwijajàcych si´ w zakresie transportu.
Ogólna ocena szerokiego materia∏u
konferencyjnego prowadzi do kilku
spostrze˝eƒ. Po pierwsze, w tak bogatym materiale nie ma niemal zagadnienia transportowego, które nie zosta∏oby poruszone, niemniej jednak widaç
wyraênà tendencj´ do koncentracji ba-
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daƒ w sferze analiz przekrojowych –
oceny zjawisk w szerokim kontekÊcie
i odejÊcia od wàsko rozumianej specjalizacji ga∏´ziowej. Po drugie, liczba tematów i paneli dotyczàcych modelowania w ró˝nej postaci by∏a najwi´ksza.
Co wi´cej, cz´sto prace, które w swej
zasadniczej cz´Êci dotyczy∏y zagadnieƒ
pozamodelowych, powo∏ywa∏y si´ na
konkretne, opublikowane wyniki modelowe. Widoczna jest wi´c tendencja
do wykorzystywania narz´dzi analizy
iloÊciowej, modelowania ekonomicznego (i ekonometrycznego) oraz szerokiego zastosowania w analizie narz´dzi
matematycznych.
Syntetyczne zestawienie iloÊciowe
artyku∏ów zg∏oszonych do 4 ostatnich
Konferencji przedstawiono w tabeli 5.
Podsumowujàc zestawienie w tabeli 5
mo˝na zauwa˝yç, ˝e problematyka zwiàzana z planowaniem, dzia∏alnoÊcià operacyjnà oraz modelowaniem w transporcie (obszary C i D) stanowi blisko 40%
prezentowanych artyku∏ów. Dostrzec
mo˝na te˝ pewne zmiany w strukturze
iloÊciowej referatów. Mniejszà rol´ odgrywa tematyka typowo ga∏´ziowa na
rzecz podejÊcia systemowego (obszar
B). Widaç te˝ wyraênie coraz wi´kszy
nacisk na prezentacje zwiàzane z zagadnieniami polityki transportowej, czyli
najcz´Êciej praktycznà implementacjà
rozwiàzaƒ naukowców. Tendencje te nawet silniej zarysowa∏y si´ podczas ostatniej z konferencji w 2007 roku.

Zakoƒczenie
Wspó∏czesne kierunki rozwoju badaƒ
transportowych, jak wskazujà doÊwiadczenia Âwiatowej Konferencji Transportowej oraz badania prowadzone w Unii
Europejskiej, USA i Japonii, ewoluujà
w stron´ analiz wielop∏aszczyznowych,
prowadzonych z wykorzystaniem modeli transportowych. Dostrzegalnà tendencjà jest tak˝e wzrost liczby badaƒ
wdro˝eniowych i zacieÊnianie wspó∏pracy mi´dzy przedstawicielami teorii
i praktyki. Warunkiem realizacji skomplikowanych i obejmujàcych wiele problemów zagadnieƒ, jest jednak ÊciÊlejsza wspó∏praca mi´dzy jednostkami badawczymi. Nie chodzi tu o centralizacj´
badaƒ, która wp∏yn´∏aby negatywnie na
dobór tematów badawczych i zakres
prowadzonych prac, a raczej o koordynacj´ i wspó∏dzia∏anie w realizacji konkretnych projektów. Bez wspó∏pracy

ró˝nych oÊrodków akademickich, wspomaganych przez rzàdowe instytucje badawcze, nie jest mo˝liwa realizacja bardziej ambitnych przedsi´wzi´ç z uwagi
na ograniczenia w finansowaniu i kadrowe. Ponadto, zw∏aszcza w sferze praktycznej realizacji wniosków z badaƒ, na
przyk∏ad przez wdra˝anie rozwiàzaƒ infrastrukturalnych, unowoczeÊniajàcych
transport, niezb´dna jest dobra wspó∏praca z sektorem prywatnym. Badania,
a zw∏aszcza prace wdro˝eniowe, nie
mogà byç prowadzone w oderwaniu od

Nowy most Bay Bridge (pe∏na nazwa San
Francisco-Oakland Bay Bridge) nad Zatokà
San Francisco, budowany równolegle do
starego – jedna z wi´kszych inwestycji transportowych w USA, zarzàdzana przez
CALTRANS (California Department of Transportation) – rzàdowà agencj´ stanu Kalifornia odpowiedzialnà za zarzàdzanie infrastrukturà drogowà i transportem publicznym
(zdj´cia przekazane przez Autorów).

spo∏eczeƒstw, którym majà s∏u˝yç. Odpowiednia polityka informacyjna jest
konieczna, aby zapewniç spo∏ecznà akceptacj´ dla anga˝owania cz´sto
ogromnych Êrodków, zarówno w prace
studyjne i teoretyczne, jak i ich póêniejszà, praktycznà realizacj´. Przejawem
takiego nowego sposobu realizacji wielkich projektów badawczych i inwestycyjnych transportu jest budowa nowego
mostu nad Zatokà San Francisco w USA
(Bay Bridge), gdzie skoordynowano
wszystkie trzy aspekty – szeroko zakrojony projekt badawczy, projekt inwestycyjny i projekt informacyjny.

