ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 74 (2017)

Micha³ Zajfert* Miros³aw Antonowicz**
Jakub Majewski*** Marcin Wo³ek****

ZA£O¯ENIA KONSTRUKCJI
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Streszczenie: Celem artyku³u jest przedstawienie metodyki budowy syntetycznego
wskaŸnika koniunktury w sektorze kolejowym w Polsce. Na tle rozwa¿añ obejmuj¹cych wskaŸniki koniunktury przedstawiono dotychczasowe próby syntetycznego ujêcia sektora kolejowego, przede wszystkim w zakresie liberalizacji i efektywnoœci funkcjonowania dla poszczególnych krajów cz³onkowskich UE. Zaproponowano
obszary wchodz¹ce w sk³ad wskaŸnika, wskazuj¹c na potrzebê osi¹gniêcia optimum
miêdzy kompleksowoœci¹ jego ujêcia a przydatnoœci¹ dla podejmowania decyzji
zarz¹dczych na rynku transportu kolejowego w Polsce.

Wprowadzenie
Dzia³alnoœæ gospodarcza przedsiêbiorstw transportu kolejowego prowadzona jest w warunkach coraz bardziej niestabilnego otoczenia. Decyzje podejmowane przez zarz¹dy spó³ek i mened¿erów kolejowych obarczone s¹ wieloma ryzykami. Czêœæ z nich ma charakter incydentalny, inne natomiast s¹ pochodn¹
szerszych procesów spo³ecznych, politycznych i gospodarczych zachodz¹cych
w kraju i poza jego granicami.
Na dzia³alnoœæ w sektorze transportu kolejowego szczególny wp³yw ma sytuacja makroekonomiczna, w tym czynniki kszta³tuj¹ce poziom i strukturê popytu na przewozy oraz decyduj¹ce o konkurencyjnoœci sektora wobec bran¿
substytucyjnych1. Przez poziom oferty przewoŸników kolejowych – funkcjonuj¹cych na konkurencyjnym rynku transportowym – przenosz¹ siê one na
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468

Micha³ Zajfert, Miros³aw Antonowicz, Jakub Majewski, Marcin Wo³ek

sferê infrastruktury kolejowej, a tak¿e na bran¿ê wykonawstwa, budownictwa,
dostawców towarów i us³ug dla kolei.
Prawid³owa ocena aktualnej sytuacji i trendów kszta³tuj¹cych koniunkturê
na us³ugi w transporcie kolejowym stanowi kluczowy czynnik strategicznych
decyzji na poziomie mikroekonomicznym (np. odnosz¹cych siê do inwestycji,
polityki zatrudnienia, zarz¹dzania maj¹tkiem) i makroekonomicznym (np.
kszta³towanie polityki transportowej, aktywna polityka przemys³owa i innowacyjna). W tej sytuacji barier¹ dla sektora kolejowego staje siê stosunkowo ubogi
zasób wiedzy o sytuacji rynkowej i czynnikach determinuj¹cych jej przysz³oœæ.
Jedynym powszechnie dostêpnym materia³em przedstawiaj¹cym sektor kolejowy
w Polsce s¹ publikowane w cyklu rocznym przez Urz¹d Transportu Kolejowego
(UTK) oceny funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeñstwa ruchu kolejowego oraz fragmentaryczne statystyki tej samej instytucji dostêpne w ograniczonym zakresie w cyklu miesiêcznym i kwartalnym2.
Podejmuj¹c próbê poszerzenia i zwiêkszenia czêstotliwoœci dostêpu do danych o koniunkturze sektora kolejowego, autorzy niniejszego artyku³u przedstawili propozycjê zdefiniowania syntetycznego miernika obrazuj¹cego stan
bran¿y kolejowej w Polsce. Towarzyszy temu œwiadomoœæ, ¿e dane liczbowe –
szczególnie mierniki syntetyczne oparte na danych statystycznych – nie s¹
w stanie oddaæ wszystkich aspektów sk³adaj¹cych siê na kompleksowy obraz
sektora. Dlatego docelowo powinny byæ wzbogacone badaniami jakoœciowymi,
np. odnosz¹cymi siê do ocen i oczekiwañ mened¿erów oraz liderów opinii
zaanga¿owanych w funkcjonowanie i rozwój bran¿y.

1. WskaŸniki koniunktury gospodarczej
Sektor w ujêciu ekonomicznym oznacza grupê przedsiêbiorstw wytwarzaj¹cych dobra (towary lub us³ugi) o podobnym przeznaczeniu. Michael E. Porter
definiuje sektor jako „grupê firm wytwarzaj¹cych wyroby bêd¹ce substytutami”.
Ujêcie Portera obejmuje nie tylko istniej¹cych, ale i potencjalnych konkurentów
oraz odbiorców i dostawców. Dotyczy jednak¿e danej grupy wyrobów bêd¹cych substytutami, co pozwala uœciœliæ pojêcie sektora oraz ograniczyæ szeroko
rozumiane otoczenie konkurencyjne. W takim rozumieniu sektor jest pojêciem
wê¿szym od bran¿y czy przemys³u. Przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do tego samego
sektora nie zawsze oferuj¹ swoje produkty tym samym segmentom rynku (grupom klientów). Transponuj¹c powy¿sze podejœcie na grunt sektora kolejowego,
mo¿na przyj¹æ, ¿e w jego sk³ad wchodz¹ nie tylko przedsiêbiorstwa kolejowe
(tj. przewoŸników kolejowych i zarz¹dców infrastruktury kolejowej), ale równie¿
2

Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2015 roku, Urz¹d Transportu Kolejowego,
Warszawa 2016.
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podmioty funkcjonuj¹ce w bezpoœrednim otoczeniu kolei, takie jak: przedsiêbiorstwa spedycyjne, producenci taboru, maszyn i urz¹dzeñ kolejowych, wykonawcy i wyspecjalizowani podwykonawcy bran¿y budowlanej, sterowania ruchem
kolejowym, a tak¿e dystrybutorzy us³ug na rzecz kolei oraz jej klientów (pasa¿erów). Grupê tê mo¿na poszerzyæ o podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w innych
bran¿ach, dla których kolej jest podstawowym odbiorc¹ – w tym przedsiêbiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne.
Dla tak okreœlonej grupy podmiotów kolejowych mo¿na podj¹æ próbê oceny
zarówno ich w³asnej kondycji ekonomicznej, jak i tendencji i kierunków zmian
czynników decyduj¹cych o ich rozwoju. Pomocne w tym zakresie s¹ ogólne
ekonomiczne wskaŸniki oceny koniunktury oraz specjalistyczne wskaŸniki
charakterystyczne dla sektora kolejowego.
Fluktuacje dzia³alnoœci gospodarczej stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych obszarów dzisiejszej ekonomii. S¹ one trwa³¹ cech¹ gospodarki3. Mierzone s¹ za
pomoc¹ ogólnych wskaŸników koniunktury i maj¹ silny fundament zbudowany na bogatych doœwiadczeniach badania cykli koniunkturalnych, chocia¿ nie
doczeka³y siê jednoznacznej definicji4. Co wiêcej, „z uwagi na nieregularnoœæ
zmian produktu nowoczesna makroekonomia zrezygnowa³a na ogó³ z prób interpretowania fluktuacji jako kombinacji deterministycznych cykli o ró¿nej
d³ugoœci […], przewa¿a natomiast pogl¹d, ¿e gospodarka podlega ró¿nego rodzaju zmianom i zak³óceniom w mniej lub bardziej przypadkowych odstêpach
czasu, przy czym zak³ócenia te rozprzestrzeniaj¹ siê na ca³¹ gospodarkê”5. Do
ich pomiaru s³u¿¹ ogólnodostêpne mierniki syntetyczne, takie jak: ró¿norodne
indeksy, raporty, podsumowania wyników finansowych i gospodarczych.
Przyk³adowo, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH obejmuje badaniami
koniunkturê w przemyœle przetwórczym, budownictwie, rolnictwie, handlu, sektorze bankowym i gospodarstwach domowych.
Niemniej jednak wœród najczêœciej monitorowanych s¹ takie wskaŸniki, jak
ISM (dla gospodarki amerykañskiej) i PMI (dla wielu gospodarek). WskaŸnik
ISM jest publikowany przez Institute for Supply Management, który przeprowadza ankietê wœród mened¿erów 370 przedsiêbiorstw w celu ustalenia indeksu
obejmuj¹cego 5 sfer dzia³ania firm, w tym poziom dostaw i poziom zapasów.
WskaŸnik PMI zawiera równie¿ odniesienia do sektora transportu, choæ dotyczy
aktywnoœci gospodarczej w wymiarze krajowym i globalnym. Sk³adaj¹ siê na
niego m.in. sk³adniki sektorowe PMI-Services (us³ugi) oraz PMI-Manufacturing
(przetwórstwo przemys³owe). W odró¿nieniu od wskaŸników nastrojów lub
ufnoœci bazuje on nie tyle na subiektywnych odczuciach respondentów, ile na
odpowiedziach na pytania dotycz¹ce faktów.
3
4
5

P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 12–13.
M. Lubiñski, Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 11 i n.
D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 171.
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Nieco bardziej sprofilowany charakter maj¹ badania prowadzone pod k¹tem
sektora logistyki. Przyk³adem s¹ prace agencji Data Group Consulting, przygotowuj¹cej barometr perspektyw rynku us³ug logistycznych.
W ramach Instytutu Transportu Samochodowego prowadzone s¹ badania
koniunktury rynku transportu drogowego. Badaniami objêta jest grupa przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w zakresie przewozu ³adunków6.

2. Przes³anki budowy wskaŸnika koniunktury
dla sektora kolejowego
Sektor kolejowy jest niezwykle zró¿nicowany. Obejmuje on przede wszystkim podmioty rynku transportu kolejowego, na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
zarz¹dcy infrastruktury, przewoŸnicy pasa¿erscy i towarowi7, dostawcy energii
oraz innych us³ug s³u¿¹cych bezpoœrednio realizacji procesu przewozowego.
W szerszym ujêciu do sektora kolejowego nale¿y zaliczyæ tak¿e wytwórców
i dostawców taboru, infrastruktury, telekomunikacji i ³¹cznoœci oraz innych
us³ug. £¹czne zatrudnienie w sektorze kolejowym UE wynosi ok. 2,3 mln osób
(z uwzglêdnieniem zarz¹dców infrastruktury, przewoŸników, wytwórców i dostawców innych us³ug). Wartoœæ dodana brutto ca³ego sektora w 2014 r. szacowana by³a na 143 mld EUR8. Producenci i dostawcy na rzecz sektora kolejowego
zatrudniaj¹ w krajach UE ok. 400 tys. osób, przy rocznych obrotach rzêdu
47 mld EUR, (wartoœæ rynku œwiatowego to ok. 150 mld EUR9). Europejscy dostawcy dla bran¿y kolejowej s¹ jednymi z niewielu, którzy wci¹¿ utrzymuj¹
przewagê konkurencyjn¹ w wymiarze globalnym10, choæ skala dzia³alnoœci
i aktywnoœæ przedsiêbiorstw azjatyckich (szczególnie chiñskich) stanowi ogromne wyzwanie dla ca³ego sektora w UE11.
Sektor o tak z³o¿onej strukturze podmiotowej, produktowej i geograficznej
wymaga indywidualnego podejœcia w ocenie koniunktury gospodarczej. Mimo
du¿ej ró¿norodnoœci istniej¹cych wskaŸników gospodarczych ¿aden z nich nie
jest adekwatny, by kompleksowo opisywaæ sektor transportu kolejowego. Opracowanie takiego wskaŸnika ma w za³o¿eniu pozwoliæ na wype³nienie luki zarówno
6

7

8

9
10
11

S. Dorosiewicz, Koniunktura w transporcie. Metodyka badañ, wyniki, modele, Wydawnictwo Instytut
Transportu Samochodowego, Warszawa 2013.
Szczegó³owa segmentacja pozwala na wydzielenie kolejnych segmentów w obrêbie przewozów
pasa¿erskich, jak i towarowych. Por. S. Miecznikowski, D. T³oczyñski, M. Wo³ek, Gospodarowanie
w transporcie kolejowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2000.
The Economic Footprint of Railway Transport in Europe, Raport koñcowy przygotowany dla
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Bruksela 2014, s. 10.
World Rail Market Study. Forecast 2014 to 2019, Brussel 2014. Raport dla UNIFE opracowa³ R. Berger.
The Economic…
UNIFE briefing to Netherlands presidency of the European Union, Brussel 2016, s. 8. Raport
UNIFE opracowany dla Prezydencji Holenderskiej w Council of the UE.
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w przestrzeni naukowej, jak i praktyce gospodarczej, umo¿liwiaj¹c weryfikacjê
stanu obecnego, przewidywanych trendów oraz tworzenie wiarygodnych prognoz. Wyzwaniem dla stworzenia takiego wskaŸnika jest równie¿ dylemat miêdzy d¹¿eniem do najbardziej pe³nego, kompleksowego ujêcia ró¿nych zjawisk
a chêci¹ uzyskania aktualnej, wartoœciowej z zarz¹dczego punktu widzenia, informacji. Prezentowany artyku³ przedstawia pierwsz¹ w Polsce próbê budowy
wskaŸnika oceny efektywnoœci sektora kolejowego z uwzglêdnieniem bie¿¹cych
warunków jego funkcjonowania podjêt¹ przez specjalistów zgrupowanych
wokó³ Fundacji Pro Kolej, reprezentuj¹cych ró¿ne oœrodki naukowe. Przedstawiona w opracowaniu idea syntetycznego wskaŸnika mog³aby stanowiæ swoiste
narzêdzie ekonomiczne do badania koniunktury w sektorze kolejowym.
Dotychczasowe próby syntetycznego ujêcia sektora kolejowego podejmowane by³y w odniesieniu do jego liberalizacji (Railway Liberalisation Index) i efektywnoœci funkcjonowania (European Railway Performance Index opracowany
przez Boston Consulting Group, w 2015 r. szczególnej analizie poddano w nim
zwi¹zek miêdzy wydatkami publicznymi a efektywnoœci¹ transportu kolejowego)12. Raport z 2017 r. potwierdzi³ zale¿noœæ pomiêdzy wielkoœci¹ nak³adów
infrastrukturalnych a popraw¹ funkcjonowania transportu kolejowego13.
W studium opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej przez Steer Davies
Gleave dokonano porównania poszczególnych systemów kolejowych krajów
cz³onkowskich przez zestaw kluczowych wskaŸników efektywnoœci14.
Przegl¹d literatury w zakresie problematyki analiz efektywnoœci przedsiêbiorstw sektora kolejowego wskazuje, ¿e w wiêkszoœci opieraj¹ siê one na piêciu
podstawowych miarach, tj. wielkoœci zatrudnienia (jako wartoœæ bezwzglêdna
lub wzglêdem liczby taboru), liczbie jednostek taboru, d³ugoœci lub gêstoœci sieci
kolejowej, wykonanej pracy przewozowej w ruchu pasa¿erskim (paskm) i towarowym (tonokm)15. Taki zakres danych jest pochodn¹ dostêpnoœci empirycznych danych statystycznych. Mimo skromnego zakresu pozwalaj¹ one na wyznaczenie wskaŸnika produktywnoœci kolei opartego na trzech sk³adowych,
mianowicie postêpu technologicznego, efektywnoœci i efektu skali16.
12

13

14

15

16

S. Duranton, A. Audier, J. Hazan, V. Gauche, The 2015 European Railway Performance Index. Exploring the Link Between Performance and Public Cost, The Boston Consulting Group, Boston 2015,
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/transportation_travel_tourism_public_sector_european_railway_ performance_index/ [dostêp 20.07.2017].
S. Duranton, A. Audier, J. Hazan, M.P. Langhorn, V. Gauche, The 2017 European Railway Performance Index, The Boston Consulting Group, Boston 2017, https://www.bcg.com/pl-pl/publications/
2017/transportation-travel-tourism-2017-european-railway- performance-index.aspx [dostêp 20.07.2017].
Study on the Cost and Contribution of the Rail Sector, Final Report, Steer Davies Gleave na zlecenie
European Commission Directorate General for Mobility and Transport, London 2015.
R. Merkert, A. Smith, Ch. Nash, Benchmarking of Train Operating Firms – A Transaction Cost Efficiency
Analysis, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Leeds 2009.
H. Wetzel, Productivity Growth in European Railways. Technological Progress, Efficiency Change and Scale
Effects, „Working Paper Series in Economics” 2008, no. 101.
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Na tym tle pozytywnie wyró¿nia siê analiza oparta na szerszym, a wiêc bardziej miarodajnym zestawie 21 danych, obrazuj¹ca efektywnoœæ liberalizacji
rynku kolejowych przewozów pasa¿erskich w Wielkiej Brytanii. Zakres tematyczny obj¹³ koszty operacyjne ruchu poci¹gów (w tym op³aty za wynajem taboru,
za dostêp do infrastruktury, koszty wynagrodzeñ personelu), charakterystykê
ruchu poci¹gów (gêstoœæ ruchu poci¹gów – pockm na 1 km trasy kolejowej,
œrednia d³ugoœæ poci¹gu – wagonokm/pockm, d³ugoœæ tras poci¹gów, liczba
obs³u¿onych stacji, miara efektywnoœci wydatków publicznych, liczba jazd
poci¹gów niezgodnie ze wskazaniem sygnalizacji), nowoczesnoœæ taboru (œredni wiek taboru kolejowego, udzia³ lokomotyw wzglêdem liczby wagonów, jednostek spalinowych i elektrycznych, udzia³ taboru wyprodukowanego przed
prywatyzacj¹ kolei, wyposa¿onego w klimatyzacjê, jednostek elektrycznych
i spalinowych z drzwiami otwieranymi rêcznie) i zasady realizacji przewozów
(d³ugoœæ okresu wa¿noœci umów franczyzowej lub kontraktów PSC ju¿ zawartych i planowanych)17. Bezpoœrednie odniesienie tych wskaŸników do warunków
Polski nie jest mo¿liwe zarówno ze wzglêdu na przyjête odmienne zasady organizacji i finansowania przewozów pasa¿erskich, jak i techniczn¹ charakterystykê taboru kolejowego. Ponadto, jak siê wydaje, niemo¿liwe jest ci¹g³e pozyskiwanie
tak szczegó³owych danych od wszystkich przewoŸników kolejowych.

3. Za³o¿enia konstrukcji barometru kolejowego
WskaŸnik, nazwany roboczo barometrem kolejowym, stanowi próbê kwantyfikacji zmiany bie¿¹cego stanu bran¿y kolejowej na podstawie mo¿liwie szerokiego i wieloaspektowego zakresu danych empirycznych. W za³o¿eniu powinien
on byæ wyznaczany w cyklu miesiêcznym, a zakres uwzglêdnianych danych powinien pozwalaæ na monitorowanie bran¿y kolejowej na ca³ym obszarze Polski.
WskaŸnik ten nie porównuje ró¿nych populacji (np. ró¿nych pañstw) wed³ug
tych samych kryteriów, lecz opisuje zmianê w czasie tych kryteriów dla jednej
populacji. Z tego powodu zakres zmiennoœci poszczególnych kryteriów nie pozwala na wartoœciowanie osi¹gniêtego ostateczne wyniku przez badan¹ populacjê w zale¿noœci od skali osi¹gniêtej zmiennoœci, mo¿liwa jest tylko ocena o charakterze dyskretnym (wzrost, spadek lub brak zmiany wartoœci). Dopiero
wyd³u¿enie horyzontu czasowego przez sekwencyjne wyznaczanie wskaŸnika
dla kolejnych odcinków czasowych (miesiêcy) pozwoli na jakoœciow¹ ocenê
osi¹ganych przez wskaŸnik wartoœci liczbowych. Tym, co wyró¿nia³oby przygotowywany wskaŸnik jest cyklicznoœæ jego wyznaczania na podstawie aktuali17

A. Smith, P. Wheat, A Quantitative Study of Train Operating Companies Cost and Efficiency Trends 1996
to 2006. Lessons for Future Franchising Policy, Proceedings of the European Transport Conference,
Leiden 2007.
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zowanych co miesi¹c danych. Zdaniem autorów pozwoli to na szerok¹ ocenê
zachodz¹cych zmian rynku kolejowego w Polsce. W tym œwietle niezwykle istotny wydaje siê taki dobór poszczególnych czynników sk³adowych, aby z jednej
strony ich zbiór nie ulega³ zmianom w przysz³oœci, a z drugiej strony dostêpne
by³y ich bie¿¹ce wartoœci aktualizowane z zak³adan¹ czêstotliwoœci¹. Wartoœci
poszczególnych wymienionych poni¿ej czynników w wiêkszoœci przyjmuj¹
procentow¹ zmianê wartoœci opisywanego czynnika. Metodologicznym ograniczeniem konstruowania poszczególnych czynników jest dostêpnoœæ aktualizowanych miesiêcznie danych statystycznych.
Zaproponowano elementy o charakterze bran¿owym (specyficznym), jak
i generalnym, charakteryzuj¹ce sytuacjê sektora kolejowego oraz jego otoczenie.
Zaliczono do nich:
– przewozy pasa¿erskie,
– przewozy towarowe,
– tabor kolejowy,
– infrastrukturê kolejow¹,
– kondycjê firm i otoczenie konkurencyjne,
– warunki makroekonomiczne.
3.1. Przewozy pasa¿erskie
Intensywnoœæ przewozów pasa¿erskich mo¿na opisaæ zarówno wielkoœci¹
wykonanych przewozów mierzon¹ liczb¹ pasa¿erów (pas.), jak i wykonan¹ prac¹
przewozow¹, tj. iloczynem tych przewozów i odleg³oœci dokonanego przejazdu
przez podró¿nych (pas.´km). Uwzglêdnianie obydwu tych mierników przyczyni³oby siê do nieuzasadnionego zwiêkszenia wp³ywu wielkoœci przewozów
pasa¿erskich na ogólny wynik wskaŸnika. Jednoczeœnie trudno wartoœciowaæ
odleg³oœæ przejazdu podró¿nych, bo o rozwoju bran¿y kolejowej œwiadczy zarówno wzrost przejazdów dalekobie¿nych, jak i lokalnych. Dlatego do konstruowania wskaŸnika w³aœciwsza wydaje siê wielkoœci przewozów (pas.). Ze wzglêdu
na sezonowoœæ przewozów pasa¿erskich konkretne wartoœci tego parametru
nale¿y porównywaæ nie wzglêdem miesi¹ca poprzedniego, ale analogicznego
miesi¹ca poprzedniego roku. ród³em danych w tym przypadku s¹ informacje
regulatora rynku Urzêdu Transportu Kolejowego (UTK).
Drugi miernik opisuj¹cy obszar przewozów pasa¿erskich to praca eksploatacyjna, która odzwierciedla wielkoœæ poda¿y us³ug przewozowych. Wyra¿a j¹
iloczyn liczby uruchomionych poci¹gów i pokonywanych przez nie odleg³oœci
(poc´km). W konstruowaniu wskaŸnika syntetycznego uwzglêdniana powinna
byæ ona jako procentowa zmiana wielkoœci w odniesieniu do analogicznego
miesi¹ca roku poprzedniego, a Ÿród³em danych w uk³adzie miesiêcznym s¹ informacje regulatora rynku Urzêdu Transportu Kolejowego (UTK).
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Parametrem jakoœciowym, który opisuje obszar przewozów pasa¿erskich,
jest punktualnoœæ. Ustala siê j¹ jako procentowy udzia³ poci¹gów przyby³ych na
stacjê docelow¹ zgodnie z rozk³adem jazdy. Drug¹ wartoœci¹ charakteryzuj¹c¹
punktualnoœæ jest œredni czas opóŸnieñ poci¹gów, opisuje on przeciêtn¹ wartoœæ
opóŸnienia w minutach poci¹gów przyby³ych na stacjê docelow¹ po czasie
okreœlonym w rozk³adzie jazdy. Wartoœæ obu czynników mo¿e byæ wyznaczana
jako ró¿nica punktów procentowych opisuj¹cych punktualnoœæ miêdzy okresem bie¿¹cym a analogicznym miesi¹cem roku poprzedniego. Dane w tym zakresie dostêpne s¹ w uk³adzie kwartalnym u regulatora rynku (UTK).
Kolejnym miernikiem charakteryzuj¹cym jakoœæ i dostêpnoœæ us³ug pasa¿erskiego transportu kolejowego jest cena za przejazd. Czynnik j¹ opisuj¹cy to procentowa zmiana przeciêtnej ceny biletu jednorazowego normalnego 2 klasy na
przejazd poci¹giem bez uwzglêdniania promocji w przeliczeniu na 1 km pokonanej trasy (PLN/km). Ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polsce regularne przewozy pasa¿erskie prowadzi ponad 10 operatorów, parametr ten powinien byæ wyznaczany na podstawie wartoœci realnej (z uwzglêdnieniem wp³ywu inflacji) jako
œrednia arytmetyczna dla ustalonego, sta³ego zestawu przewoŸników. Poniewa¿
istnieje znaczne zró¿nicowanie rynków, na których operuj¹, oraz ró¿ne sposoby
konstruowania cenników, dobór relacji powinien byæ pochodn¹ przeciêtnej odleg³oœci przewozu dla danego operatora okreœlanej zgodnie z podstawow¹ tabel¹
op³at za przejazd dla dominuj¹cej w ofercie danego przewoŸnika kategorii poci¹gów.
3.2. Przewozy towarowe
Przewozy towarowe mo¿na opisaæ zarówno wielkoœci¹ samych przewozów
³adunków (t), jak i wykonan¹ prac¹ przewozow¹, tj. iloczynem tych przewozów
i odleg³oœci na jakiej dokonano przewozu (t´km). Wielkoœci te ró¿ni¹ siê wzglêdem siebie jedynie wartoœci¹ wspomnianej odleg³oœci. Ujêcie w konstrukcji
wskaŸnika syntetycznego obydwu tych mierników przyczyni³oby siê do nieuzasadnionego zwiêkszenia wp³ywu wielkoœci przewozów towarowych na
ogólny wynik. W zwi¹zku z tym, ¿e o rozwoju bran¿y kolejowej œwiadczy zarówno wzrost samych przewozów, jak i wspomnianej odleg³oœci przewozu
³adunków, w obliczeniach wskaŸnika uwzglêdniana powinna byæ procentowa
zmiana wielkoœci pracy przewozowej (t´km). ród³em danych w uk³adzie miesiêcznym s¹ wiêc informacje regulatora rynku.
W literaturze poruszany jest problem niespójnoœci dostêpnych danych, które
dotycz¹ pracy wykonywanej przez poszczególnych uczestników rynku transportu
kolejowego, dane opisuj¹ce pracê przewozow¹ (paskm i tonokm) nie s¹ to¿same
z prac¹ eksploatacyjn¹ (pockm)18. Dla klientów koñcowych w transporcie towarowym, inaczej ni¿ w przewozach pasa¿erskich, nie jest istotna wykonana praca
18

H. Wetzel, Productivity Growth in European Railways…
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eksploatacyjna. Nie ma ona zwi¹zku z poda¿¹ czy jakoœci¹ us³ug, poniewa¿ odzwierciedla jedynie aspekt organizacji samych przewozów. Miernik ten poœrednio pozwala na okreœlenie efektywnoœci organizacji dzia³alnoœci przewozowej,
gdy¿ jego wielkoœæ zwi¹zana jest z przeciêtn¹ wielkoœci¹ ³adunków przewo¿onych w jednym poci¹gu towarowym. Dlatego przy konstrukcji wskaŸnika uwzglêdniæ nale¿y iloczyn wykonanej pracy przewozowej (t´km) i pracy eksploatacyjnej (poc´km), interpretuj¹c wzrost tej wielkoœci jako poprawê efektywnoœci. W tym przypadku Ÿród³em danych bêd¹ miesiêczne informacje regulatora rynku.
3.3. Tabor
Istotnym czynnikiem odzwierciedlaj¹cym nowoczesnoœæ taboru kolejowego
jest jego œredni wiek. Czynnik ten jest wyznaczany jako procentowa zmiana
œredniej wa¿onej wieku taboru kolejowego w Polsce wzglêdem analogicznego
okresu roku poprzedniego. ród³em danych s¹ informacje regulatora rynku (UTK).
Kolejn¹ miar¹ opisuj¹c¹ potencja³ bran¿y transportu kolejowego jest przeciêtny dobowy ilostan pojazdów kolejowych (³¹cznie lokomotyw i wagonów) z
pominiêciem taboru wy³¹czonego z eksploatacji. ród³em danych s¹ informacje regulatora rynku (UTK).
3.4. Infrastruktura kolejowa
Podstawowym miernikiem wskazuj¹cym na dostêpnoœæ sieci kolejowej dla
podmiotów, które z niej korzystaj¹, tj. przewoŸników, jest wysokoœæ op³at za dostêp do infrastruktury19. Czynnik j¹ opisuj¹cy jest wyznaczany jako procentowa
zmiana przeciêtnej ceny za zamówienie poci¹gów w przeliczeniu na 1 km pokonanej trasy (PLN/km) w wartoœciach realnych (z uwzglêdnieniem wp³ywu inflacji). Dla przewozów pasa¿erskich cena ta jest wyznaczana jako œrednia arytmetyczna dla ustalonych relacji charakterystycznych dla ka¿dego z przewoŸników
wskazanych w przypadku cen biletów z wy³¹czeniem przypadków prowadzenia przewozów na w³asnej wydzielonej infrastrukturze.
Uwzglêdniaj¹c ró¿ne koszty dostêpu do infrastruktury i fakt, ¿e na cenê,
oprócz stawek jednostkowych dostêpu do infrastruktury, sk³ada siê kategoria
poszczególnych linii, do konstrukcji wskaŸnika powinien zostaæ przyjêty sta³y
zestaw tras modelowych i sk³adów zestawianych w sposób typowy dla danego
przewoŸnika (rodzaj trakcji i ciê¿ar brutto zamawianych poci¹gów). W analizie

19

Przyk³adowo, w 2012 r. w przedsiêbiorstwie Przewozy Regionalne koszty dostêpu do infrastruktury
stanowi³y 19,7% ogó³u kosztów dzia³alnoœci. Zob. Przewozy Regionalne, Raport roczny 2012,
Warszawa 2013.
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cenników preferowane by³y linie kolejowe zarz¹dzane przez PKP PLK S.A. jako
dominuj¹cego zarz¹dcê infrastruktury kolejowej w Polsce.
Dla przewozów towarowych czynnik opisuj¹cy cenê za dostêp do infrastruktury powinien byæ wyznaczany analogicznie jak w przypadku ruchu pasa¿erskiego przy porównywalnej liczbie relacji. Z uwagi na znacznie wiêksz¹ liczbê
podmiotów obs³uguj¹cych ten segment i jeszcze wiêksz¹ zmiennoœæ obs³ugiwanych przez nich relacji podstaw¹ wyboru powinna byæ struktura ³adunków.
Specyfika polskiego rynku winna zostaæ odzwierciedlona przez uwzglêdnienie
w tej strukturze m.in. dominuj¹cego nadal transportu wêgla energetycznego.
Jednoczeœnie konieczne jest uwzglêdnienie przewozów intermodalnych. Wobec
faktu, ¿e w ca³ej Europie traktowane s¹ one jako obszar ekspansji kolei, rekomendowany jako element zrównowa¿onego rozwoju gospodarki i przejmowania przewozów realizowanych dotychczas transportem drogowym, w analizach
cennikowych powinny znaleŸæ siê elementy odnosz¹ce siê do kosztów infrastruktury w tym segmencie. ród³em danych w powy¿szym zakresie by³by
aktualny cennik PKP PLK S.A. i cenniki pozosta³ych zarz¹dców infrastruktury.
3.5. Finansowanie przewozów i infrastruktury transportu kolejowego
W odniesieniu do infrastruktury kolejowej i znacznej czêœci rynku przewozów pasa¿erskich kwestia wsparcia z bud¿etu publicznego jest kluczowym zagadnieniem polityki transportowej na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Proponowane wskaŸniki w tej kategorii powinny uwzglêdniaæ poziom
dofinansowania przewozów realizowanych w ramach obowi¹zku œwiadczenia
us³ugi publicznej, w szczególnoœci zmiany w wysokoœci rekompensaty na kolejowym rynku przewozów regionalnych oraz przewozów miêdzyregionalnych.
W przypadku finansowania infrastruktury transportu kolejowego wskaŸnik powinien obejmowaæ zmiany w poziomie wsparcia publicznego do kosztów jej
udostêpniania. ród³em danych w odniesieniu do segmentu przewozów regionalnych bêd¹ sprawozdania z wykonania bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego (przede wszystkim województw), ministerstw, UTK oraz raporty roczne zarz¹dców infrastruktury kolejowej.
3.6. Kondycja przedsiêbiorstw i otoczenie konkurencyjne
Podstawow¹ miar¹ ekonomiczn¹ okreœlaj¹c¹ kondycjê bran¿y kolejowej jest
jej rentownoœæ, ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych jest ona wyznaczana jako
stosunek wyniku finansowego do przychodów ze sprzeda¿y us³ug w zakresie
transportu kolejowego z pominiêciem dotacji. Czynnik ten jest wyznaczany
jako ró¿nica punktów procentowych rentownoœci wzglêdem analogicznego
okresu roku poprzedniego. ród³em danych s¹ informacje regulatora rynku (UTK).
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Jak wczeœniej wspomniano, jedn¹ z piêciu miar uwzglêdnianych w literaturze problemu podczas opracowywanych analiz efektywnoœci przedsiêbiorstw
sektora kolejowego jest wielkoœæ zatrudnienia20. Odzwierciedla ona efektywnoœæ wykorzystania zasobów pracy, zw³aszcza w obszarach innych ni¿ bezpoœrednio zwi¹zane z prowadzeniem ruchu kolejowego, choæ jest pochodn¹ przyjêtego modelu biznesowego. W przypadku mniejszych przewoŸników niski
poziom zatrudnienia wynika ze zlecania wiêkszej czêœci prac utrzymaniowych
podmiotom zewnêtrznym. Tymczasem dla du¿ych operatorów osi¹gane korzyœci skali staj¹ siê racjonalnym argumentem przemawiaj¹cym za zatrudnieniem
wiêkszej liczby w³asnych pracowników utrzymaniowych. Trudno jednoznacznie wskazaæ ekonomicznie racjonaln¹ wielkoœæ zatrudnienia w tym zakresie,
jednoczeœnie dane dotycz¹ce zatrudnienia s¹ dostêpne ze znacznym opóŸnieniem, aktualizowane s¹ raz w roku i obejmuj¹ wy³¹cznie pracowników etatowych. Dlatego zrezygnowano z uwzglêdniania tej miary.
Na potrzeby obliczeñ wskaŸnika opartego na notowaniach kursów akcji
spó³ek zwi¹zanych z bran¿¹ kolejow¹ zosta³ stworzony fikcyjny subindeks.
Uwzglêdniono w nim akcje takich spó³ek, jak: PKP Cargo S.A., Newag S.A.,
Torpol S.A., Trakcja PRKiI S.A., ZUE S.A., Zastal S.A. Wartoœæ subindeksu w kolejnych miesi¹cach jest wyznaczana na podstawie standardowego wzoru maj¹cego zastosowanie wobec wszystkich indeksów gie³dowych. Celem omawianego czynnika jest ocena zmiany kondycji spó³ek zwi¹zanych z bran¿¹ kolejow¹
notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych wzglêdem stanu gospodarki,
dlatego wobec nich najbardziej miarodajnym punktem odniesienia jest indeks
WIG Gie³dy Papierów Wartoœciowych.
Istotnym sk³adnikiem kosztów realizacji przewozów kolejowych jest energia
elektryczna wykorzystywana do celów trakcyjnych. Przyk³adowo, w 2012 r.
energia trakcyjna stanowi³a 11,3% ogó³u kosztów dzia³alnoœci operatora Przewozy Regionalne21. Dlatego kolejnym istotnym czynnikiem odzwierciedlaj¹cym
stan bran¿y kolejowej jest procentowa zmiana ceny tej energii w wartoœciach
realnych (z uwzglêdnieniem wp³ywu inflacji).
Kolejnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na koszty organizacji przewozów kolejowych jest koszt paliwa p³ynnego – oleju napêdowego. Oczywiœcie jest on
wykorzystywany zarówno przez transport kolejowy, jak i drogowy.
Ze wzglêdu na techniczn¹ specyfikê transportu kolejowego i drogowego,
g³ównie oporów toczenia, w przeliczeniu na jednostkê przewo¿onego ³adunku
transport drogowy cechuje siê ponad 10-krotnie wiêkszym zu¿yciem paliwa
(tab. 1). Paradoksalnie wiêc wzrost ceny paliwa zwiêksza przewagê konkurencyjn¹ transportu kolejowego. Z tego powodu podczas obliczeñ wskaŸnika pro-

20
21

R. Merkert, A. Smith, Ch. Nash, Benchmarking of Train Operating Firms…
Przewozy Regionalne, Raport roczny 2012...
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centowa zmiana ceny paliwa w wartoœciach realnych (z uwzglêdnieniem
wp³ywu inflacji) jest uwzglêdniania z przeciwnym znakiem.
Tabela 1. Zu¿ycie paliwa p³ynnego w ró¿nych ga³êziach transportu l¹dowego
Moc
(kW)

Jednostkowe
zu¿ycie
paliwa
(g/kWh)

Zu¿ycie
paliwa
(kg/h)

lokomotywa spalinowa
ST40 (311D) + 35 wagonów 4-osiowych

2133

198

422,3

2100

0,20

Ci¹gnik siod³owy Scania
R410 + naczepa

405

202

81,8

28

2,92

Rodzaj
œrodka transportu

Zu¿ycie paliwa
£adownoœæ w przeliczeniu na
(t)
1 tonê ³adownoœci
(kg/h)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych technicznych zastosowanych silników, http://m.
inforail.pl/ktory-sposob-na-%E2%80%98gagara%E2%80%99-lepszy_more_60542.html [dostêp 20.07.2017];
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/master/products-and-services/engines/pdf/
specs/industry/DC1385A_405kW_SCR.pdf [dostêp 20.07.2017].

Wzrost d³ugoœci dróg publicznych objêtych systemem elektronicznego poboru op³at viaTOLL w pewnym przybli¿eniu odzwierciedla koszty u¿ytkowania
objêtych nim dróg publicznych. Wzrost d³ugoœci tych dróg jest korzystny dla
pozycji konkurencyjnej transportu kolejowego, gdy¿ prowadzi do wyrównywania szans konkurencji miêdzyga³êziowej. Odzwierciedleniem tej zmiany powinna byæ procentowa zmiana d³ugoœci dróg publicznych objêtych systemem
viaTOLL lub innym systemem poboru op³at.

4. Mo¿liwoœci poszerzenia zakresu badañ przez barometr kolejowy
Koniunktura gospodarcza oznacza wszelkie zmiany aktywnoœci gospodarczej przejawiaj¹ce siê w zmianach podstawowych wskaŸników ekonomicznych,
np. inwestycji. Nie jest ona zatem stanem stabilnym czy sta³ym, ale ma zwi¹zek
z permanentnymi wahaniami aktywnoœci gospodarczej przedsiêbiorstw. W celu
pog³êbienia wartoœci dla rynku przedstawionego wskaŸnika autorzy uwa¿aj¹ za
konieczne przeprowadzanie badañ jakoœciowych koniunktury w sektorze transportu kolejowego, jak i badañ uzupe³niaj¹cych wskazuj¹cych na nastroje panuj¹ce wœród kluczowych przedsiêbiorstw szeroko pojmowanego rynku transportu kolejowego. Jest to zgodne z metodologi¹ GUS, który jakoœciowe badania
koniunktury gospodarczej prowadzone metod¹ testu koniunkturalnego uwa¿a
za istotny dodatkowy element umo¿liwiaj¹cy pe³niejsz¹ ocenê sytuacji ca³ego
sektora przedsiêbiorstw i poszczególnych jego dzia³ów22. Jest to równie¿ zgodne
22

K. Walkowska i in., Badanie koniunktury gospodarczej, Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez
Komisjê Metodologiczn¹ GUS, Wydawnictwo GUS, Departament Przedsiêbiorstw, Warszawa 2017.
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w dzia³aniami Unii Europejskiej w zakresie badania koniunktury23. Zalet¹ tych
badañ jest stosunkowo prosty i krótki kwestionariusz ankiety, który pozwala na
szybkie zebranie danych i udostêpnienie wyników. Rezultaty takiego badania
mog¹ byæ traktowane jako uzupe³nienie, ale równie¿ jako Ÿród³o informacji wyprzedzaj¹cej w stosunku do istniej¹cych wskaŸników opartych na danych iloœciowych24. Metodologia badañ koniunktury prowadzonych z wykorzystaniem
testu koniunktury jest powszechnie stosowana25 i polega na zbieraniu opinii
przedsiêbiorców na temat bie¿¹cej i przysz³ej sytuacji kierowanych przez nich
przedsiêbiorstw w zakresie takich elementów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, jak: portfel zamówieñ, wielkoœæ us³ug, sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa, zatrudnienie, poziom cen, w tym ceny za dostêp do infrastruktury,
dzia³alnoœæ inwestycyjna, bariery utrudniaj¹ce prowadzenie dzia³alnoœci. Udzielaj¹c odpowiedzi, respondenci powinni opieraæ siê na ogólnych odczuciach dotycz¹cych bie¿¹cej sytuacji przedsiêbiorstwa i przewidywanych mo¿liwoœciach
jego rozwoju, bez odwo³ywania siê do zapisów wynikaj¹cych z danych ksiêgowych. W kontekœcie sektora transportu kolejowego podstawowe elementy zosta³yby uzupe³nione o elementy specyficzne dla tego sektora lub dostosowane
do dzia³alnoœci przedsiêbiorstw w tym sektorze, np. dostêpnoœæ sieci kolejowej.
Kwestionariusz powinien obejmowaæ czêœæ diagnostyczn¹ i prognostyczn¹.

Podsumowanie
Sektor kolejowy w UE jest wa¿nym elementem konkurencyjnej i zorientowanej na eksport dzia³alnoœci gospodarczej o wysokiej wartoœci dodanej.
W przypadku Polski wzrost nak³adów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej i taboru, przede wszystkim do realizacji przewozów pasa¿erskich,
spowodowa³a akcesja do UE. Specyfika sektora kolejowego (w tym jego wysoka
z³o¿onoœæ podmiotowa i technologiczna, wp³yw na inne sektory gospodarki
i rynek pracy oraz zaanga¿owanie œrodków publicznych) powoduje, ¿e pomiar
poziomu i dynamiki zjawisk gospodarczych jest szczególnym wyzwaniem.
Niezbêdne jest zatem stworzenie odrêbnego wskaŸnika koniunktury sektora
kolejowego, który stanowiæ bêdzie kompromis miêdzy d¹¿eniem do pe³nego,

23

24

25

The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys. User Guide, Komisja
Europejska, Bruksela 2016, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/method_
guides/index_en.htm [dostêp 20.07.2017].
G. Kowalewski, Próba konstrukcji z³o¿onych wskaŸników koniunktury, „Ekonometria” 2012, nr 3(37),
s. 103–111.
Badania koniunktury gospodarczej od 1986 r. prowadzi Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.
Badania koniunktury gospodarczej metod¹ testu s¹ prowadzone w celu uzyskania informacji
o stanie gospodarki. Do g³ównych zalet tych badañ nale¿¹ szybkoœæ pozyskiwania i aktualnoœæ informacji.
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kompleksowego ujêcia ró¿nych zjawisk a chêci¹ uzyskania aktualnej, wartoœciowej z zarz¹dczego punktu widzenia, informacji dla ró¿nych interesariuszy rynku
kolejowego. Metodologicznym ograniczeniem konstruowania poszczególnych
czynników jest dostêpnoœæ aktualizowanych miesiêcznie danych statystycznych. W zwi¹zku z tym wskaŸnik, nazwany roboczo barometrem kolejowym,
obejmowaæ powinien takie elementy, jak: przewozy pasa¿erskie i towarowe,
utrzymanie taboru, infrastruktura kolejowa, finansowanie przewozów i infrastruktury, kondycja przedsiêbiorstw i otoczenia konkurencyjnego oraz uwarunkowania makroekonomiczne. Docelowo powinien on zostaæ rozbudowany
o wyniki badañ jakoœciowych.
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THE ASSUMPTIONS BEHIND THE CONSTRUCTION
OF SYNTHETIC BUSINESS CLIMATE INDICATOR
IN THE RAILWAY TRANSPORT SECTOR IN POLAND
Summary: The aim of the article is to present a methodology for the construction of
a synthetic business cycle indicator in the railway sector in Poland. On the background of business cycle considerations, the previous attempts to present s rail sector
in a synthetic form were presented, particularly in terms of liberalization and efficiency for individual EU Member States. The areas included in the indicator were
proposed, indicating the need to achieve the optimum between the complexity of its
approach and the suitability for management decisions on the rail transport market in
Poland.

