ZESZYTY NAUKOWE WYDZIA£U EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

Ekonomika Transportu i Logistyka

Nr 75 (2017)

Konrad Madej*, Danuta Ruciñska**, Andrzej Ruciñski***

ENDOGENICZNE CZYNNIKI ROZWOJU
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WYBÓR PROBLEMÓW
Streszczenie: Artyku³ jest kontynuacj¹ opracowania zamieszczonego w nr 61 „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka”,
gdzie analizowano czynniki egzogeniczne (zewnêtrzne, otaczaj¹ce – ang. contextual
environment) rozwoju transportu lotniczego. Kompleksowe ujêcie zagadnieñ wymaga
analizy dwuwymiarowej z uwzglêdnieniem œrodowiska wewn¹trzrynkowego (ang.
working environment). W opracowaniu skoncentrowano rozwa¿ania na wybranych
czynnikach endogenicznych, w tym infrastrukturalnych i spo³ecznych, rynkowych,
biznesowych i techniczno-technologicznych. Ze wzglêdu na skalê problematyki nie
podjêto zagadnieñ liberalizacji i deregulacji sektora, mieszcz¹cych siê równie¿ w grupie wa¿nych czynników endogenicznych oddzia³ywania na funkcjonowanie rozwoju
transportu lotniczego. Ponadto zosta³y one wielokrotnie zaprezentowane w opracowaniach dotycz¹cych problematyki lotniczej.
Celem rozwa¿añ jest wskazanie najistotniejszych przeobra¿eñ wspó³czesnego rynku
us³ug lotniczych pod wp³ywem oddzia³ywania czynników wewnêtrznych tej sfery
gospodarowania. G³ówna teza opracowania to: endogeniczne czynniki rozwoju w zasadniczym wymiarze determinuj¹ rozwój i przeobra¿enia wspó³czesnego transportu
lotniczego i jego rynku.
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ENDOGENIC FACTORS OF THE DEVELOPMENT
OF CONTEMPORARY AIR TRANSPORT –
SELECTION OF PROBLEMS
Abstract: This article is a continuation of the co-author ’s paper in the Scientific Papers
of the University of Gdansk Economics of Transport and Logistics no. 61, in which exogenous factors (contextual environment) of air transport development were analyzed. Comprehensive problem development requires two-dimensional analysis with
a working environment. The study focused discussion on selected endogenous fac* P³k. pil. dr in¿. Konrad Madej, madejkonrad@gmail.com.
** Prof. zw. dr hab. Danuta Ruciñska, ekodr@univ.gda.pl.
*** Prof. dr hab. Andrzej Ruciñski, ekodr@univ.gda.pl.

66

Konrad Madej, Danuta Ruciñska, Andrzej Ruciñski

tors including: infrastructural and social, market, business and technical-technological. Due to the scale of the issue, issues of liberalization and deregulation of the sector
have not been addressed, which also fall within the group of important endogenous
factors influencing the development of air transport. In addition, they have been repeatedly presented in aviation studies.
The aim of the discussion is to present the most important transformations of the contemporary aviation services market by the influence of endogenous factors. The main
thesis of the study is that endoogenic development factors determine the development and transformation of modern air transport and its market.
Keywords: air transport, development, working environment (endogenous faktors)

Wprowadzenie
Czynniki przeobra¿eñ struktur gospodarczych, w tym transportowych, ewoluuj¹ pod wp³ywem zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ politycznych, ekonomiczno-spo³ecznych, rynkowych, kulturowych, œrodowiskowych. Analizy tych czynników najczêœciej odnosz¹ siê do rozwoju struktur osadniczych, administracyjnych,
regionalnych, rzadziej do wybranych rynków. Istotnym warunkiem rozwoju
wiêkszoœci struktur jest transport. Nie tak czêsto natomiast poddawana jest badaniom i analizom problematyka wp³ywu egzo- i endogenicznych czynników
na rozwój ga³êziowych rynków i ich elementów. Dla struktur transportowych
silnym, a czêsto decyduj¹cym impulsem przemian s¹ elementy materialne ga³êzi
i postêp techniczny. Wp³ywaj¹ one na zasadnicze przeobra¿enia strukturalne, funkcjonalne i organizacyjne ga³êziowych rynków, stwarzaj¹c unikatowe warunki
dla dzia³alnoœci gospodarczej, warunkuj¹c sprzê¿enia w relacjach wewnêtrznych i zewnêtrznych. Oddzia³uj¹ te¿ na gospodarkê regionaln¹, a w szczególnoœci na najbli¿sze otoczenie portów lotniczych (strefy oko³olotniskowe).
Czynniki endogeniczne rozwoju wspó³czesnego transportu lotniczego s¹
niejednorodne. Determinuj¹ one kszta³t i profil dzia³alnoœci wszystkich podmiotów zaanga¿owanych w œwiadczenie ga³êziowych us³ug. S¹ bezpoœrednio zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci lotniczej, zale¿¹ od osi¹ganych wyników
i oddzia³uj¹ na podejmowane decyzje. S¹ specyficzne dla poszczególnych przedsiêbiorstw lotniczych. W zgeneralizowanej wersji s¹ to:
– zasoby gospodarcze i spo³eczne (œrodki pracy ga³êzi, w tym potencja³ infrastrukturalny i tabor, poziom zaanga¿owania oraz kompetencje pracowników),
– potencja³ rynkowy (struktura i rozmiary rynku, poziom zamo¿noœci i mobilnoœæ spo³eczeñstwa),
– zasady organizacji pracy w przedsiêbiorstwach lotniczych,
– kompetencje w zakresie profesjonalnej obs³ugi rynku,
– elektroniczno-techniczne zdolnoœci do zaspokajania zg³aszanych potrzeb,
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– zdolnoœci podmiotów do innowacyjnych przeobra¿eñ i mo¿liwoœci inwestowania w rozwój1.
Oddzia³ywanie czynników endogenicznych na rozwój ga³êzi i wspó³czesnego
rynku us³ug lotniczych cechuj¹ dysproporcje. Wynikaj¹ one z przestrzennego
zró¿nicowania poziomu dotychczasowego rozwoju transportu lotniczego w czasie
i przestrzeni, stopnia koncentracji skupisk osadnictwa, w tym wielkich miast,
tzw. biegunów wzrostu, zró¿nicowanej si³y rynków z uwzglêdnieniem poda¿y
us³ug i popytu na us³ugi lotnicze, absorpcji nowych technik i technologii.
W opracowaniu rozwa¿ania skupiono na nastêpuj¹cych czynnikach endogenicznych rozwoju transportu lotniczego: infrastrukturze ga³êzi, potencjale
spo³ecznym, uwarunkowaniach rynkowych, biznesowych i techniczno-technologicznych.

1. Czynnik endogeniczny rozwoju transportu lotniczego –
infrastruktura ga³êzi
Infrastruktura transportu lotniczego ma charakter sieciocentryczny i jest
podstawowym endogenicznym czynnikom kszta³towania systemu transportu
lotniczego oraz jego rynku. Determinuje ona uk³ady sieci po³¹czeñ pomiêdzy
portami lotniczymi i funkcjonowanie lotnisk. Jej obiekty, podobnie jak w innych
sferach gospodarki (energetyka, telefonia, kolej, porty morskie i inne), charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
– us³ugi lotnicze s¹ oferowane na podstawie istniej¹cej infrastruktury portów
i linii lotniczych (elementy sieci, w tym fragmenty przestrzeni powietrznej
i rejony kontrolowane lotnisk); pierwszy sposób wykorzystania infrastruktury polega na œwiadczeniu us³ug lotniczych na bazie sieci istniej¹cych portów
centralnych i lokalnych (regionalnych i niekiedy subregionalnych) opartych
na systemie Hubs-and-Spokes (HS); drugim jest wykonywanie po³¹czeñ na zasadzie Point-to-point/direct (P2P/D), tj. po³¹czeñ pomiêdzy portami lotniczymi
i bezpoœredniego lotu do miejsca przeznaczenia. Taki sposób prowadzenia
dzia³alnoœci jest najczêœciej wybierany przez przewoŸników niskokosztowych i lokalnych;
– wraz z rozwojem sieci wzrasta jej u¿ytecznoœæ,

1

W literaturze ekonomicznej wyodrêbnia siê równie¿ takie czynniki, jak: profil produkcji, maj¹tek
trwa³y, wysokoœæ kapita³ów, jakoœæ produktów, rentownoœæ sprzeda¿y, powi¹zania kooperacyjne,
wdra¿anie postêpu technicznego, umiejêtnoœci pracowników i kierownictwa, poziom techniki,
znaki towarowe, przedsiêbiorczoœæ kadry, zarz¹dzanie zasobami, za: R. Borowiecki, Przedsiêbiorstwo w obliczu wyzwañ wspó³czesnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 409–410.
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– niektóre koszty poniesione przez przedsiêbiorstwa lotnicze, szczególnie
infrastrukturalne, to koszty utopione (sunk costs), czyli niemo¿liwe do odzyskania (unrecoverable costs),
– w wielu przypadkach infrastruktura sieci lub jej elementy s¹ lub by³y w³asnoœci¹ pañstwow¹, wskutek czego operatorzy maj¹ pewne zobowi¹zania
w stosunku do pañstwa-gospodarza.
Dzia³alnoœæ lotnicz¹ determinuje sieæ liniowej infrastruktury monitorowanej
przez systemy radarów (naturalne korytarze powietrzne), kierunkowo skorelowana z elementami punktowymi – portami lotniczymi. Sprawnoœæ przewoŸników i portów lotniczych determinuje infrastruktura liniowa i punktowa na
obszarze air side (obiekty endostrukturalne) i land side (obiekty egzostrukturalne)
oraz systemy zarz¹dzania jej obiektami np. pomocy nawigacyjnych, w tym
oœwietlenia, radiowe systemy l¹dowania (np. ILS, GNSS/SBAS, VOR, dawniej
NDB)2 i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia. Wszystkie obiekty s¹ wyposa¿one
w urz¹dzenia niezbêdne do realizacji zadañ i potrzeb wynikaj¹cych z komercyjnego przewozu powietrznego3. Powinny te¿ zapewniaæ najwy¿sze standardy
funkcjonowania ga³êzi z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa obs³ugi ruchu pasa¿erskiego i cargo oraz procedur ochrony dostêpu do wszystkich stref w rozbudowanych terminalach.
Porty lotnicze typu hub, nasycone nowoczesn¹, inteligentn¹ infrastruktur¹,
osi¹gaj¹ korzyœci z tytu³u struktury po³¹czeñ HS i s¹ eksploatowane g³ównie
przez wielkich przewoŸników. Taki sposób wykorzystania infrastruktury sprzyja
redukcji kosztów zarz¹dzania oraz wykorzystania ekonomii skali i zasiêgu.
System po³¹czeñ HS umo¿liwia te¿ ekspansjê rynkow¹ dziêki ofercie po³¹czeñ
w niemal globalnej sieci. Inne jego zalety to m.in. wy¿szy wskaŸnik wykorzystania miejsc w samolotach (passenger load factor) i wzrost czêstotliwoœci operacji
lotniczych.
Porty lotnicze lokalne s¹ obiektami punktowymi infrastruktury lotniczej oraz
przep³ywu pasa¿erów i towarów do portów centralnych, z których mo¿liwa jest
kontynuacja podró¿y do miejsc przeznaczenia (punktów docelowych podró¿y
u¿ytkowników).
Nale¿y równie¿ wskazaæ na ujemne cechy takiego systemu. Infrastruktura
wiêkszoœci portów lotniczych zosta³a zaprojektowana i wykonana doœæ dawno
z przeznaczeniem nie zawsze zgodnym z za³o¿eniami systemu po³¹czeñ HS,
który rozwin¹³ siê g³ównie po 1978 r. Niemniej jednak od tego czasu powsta³y
nowoczesne porty lotnicze, w tym tzw. magaporty (m.in. Dubaj, Pekin, Hongkong. Kuala Lumpur) i mniejsze, które s¹ wa¿nymi i niezbêdnymi elementami
2

3

ILS – Instrumental Landing System, radiowy system nawigacyjny, GNSS – Globalny System Nawigacji Satelitarnej, SBAS – Satelitarny System Wspomagania, VOR – radiolatarnia ogólnokierunkowa, NDB – radiolatarnia bezkierunkowa.
D. Ruciñska, A. Ruciñski, D. T³oczyñski, Transport lotniczy, ekonomika i organizacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, s. 48.
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wspó³czesnej sieci po³¹czeñ (infrastruktury lotniczej), niekiedy ograniczaj¹cymi
znaczenie dotychczasowych.
Wzrost dostêpnoœci ruchu lotniczego jest efektem dynamicznego rozwoju
ga³êzi, w tym zwiêkszonej liczby po³¹czeñ, ofercie nowych us³ug w po³¹czeniach miêdzy lotniskami i inicjatywom kszta³towania rynku, np. unijnej inicjatywie znanej jak jednolita przestrzeñ powietrzna, umowom o otwartym niebie4.
Nowoczesna infrastruktura transportu lotniczego sprzyja poprawie jakoœci
œwiadczonych us³ug, wzrostowi dostêpnoœci komunikacyjnej i przepustowoœci
lotnisk, pasa¿erów, ³adunków, poziomu komfortu podró¿y i bezpieczeñstwa,
nowych miejsc pracy.
Przyk³ady polskich portów lotniczych potwierdzaj¹ korelacjê rozwoju infrastruktury i wzrostu jej znaczenia w strukturze sieci ze wzrostem ruchu lotniczego5. W wyniku deregulacji i liberalizacji dzia³alnoœci lotniczej oraz przyst¹pienia
do struktur UE w d³ugotrwale niedoinwestowanych polskich portach regionalnych podjêto intensywne czynnoœci inwestycyjne na rzecz poprawy jakoœci
i zwiêkszenia przepustowoœci obiektów infrastrukturalnych. Obejmowa³y one
budowê i zagospodarowanie nowych terminali, g³ównie pasa¿erskich, obiektów
liniowych (dróg startu, l¹dowania, ko³owania), p³yt postojowych i obs³ugi naziemnej statków powietrznych, wymiany systemów oœwietleñ, systemów nawigacyjnych i innych obiektów niezbêdnych do œwiadczenia us³ug lotniczych
o podwy¿szonym standardzie. W efekcie tych dzia³añ na ka¿dym z polskich lotnisk w 2017 r. odnotowano systematyczny wzrost ruchu pasa¿erskiego, w porcie
lotniczym Kraków-Balice – 19,4% dynamiki wzrostu ruchu w stosunku do roku
2016, w Katowicach – 12,2%, Gdañsku – 12,0%, Wroc³awiu – 20,4%6, co stanowi
o ich atrakcyjnoœci dla przewoŸników, inwestorów i u¿ytkowników. Na wszystkich wyszczególnionych lotniskach wykorzystuje siê now¹ b¹dŸ zmodernizowan¹ infrastrukturê7. Odnotowano w nich wzrost zatrudnienia, jak i zwiêkszenie liczby podmiotów operuj¹cych w tych portach lotniczych z innych sektorów
gospodarki (handlu, gastronomii, wynajmu œrodków transportu itd.). Konkluduj¹c przedstawione rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, i¿ potencja³ infrastrukturalny transportu lotniczego jest podstawowym czynnikiem endogenicznym rozwoju ga³êzi.

4
5
6
7

Zob. https://europa.eu/european-union/topics/transport [dostêp 2.06.2017].
Dane dotycz¹ pierwszego pó³rocza 2017 r.
Zob. www.rynekinfrastruktury.pl [dostêp 1.06.2017].
Badania w³asne w ramach dzia³alnoœci statutowej Katedry Rynku Transportowego.
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2. Czynnik endogeniczny rozwoju transportu lotniczego –
potencja³ spo³eczny
Potencja³ spo³eczny przedsiêbiorstw lotniczych to kolejny czynnik endogeniczny rozwoju ga³êzi, jest to personel wykonuj¹cy czynnoœci us³ugowe na rzecz
u¿ytkowników i taboru ga³êzi. Wykorzystuj¹c nomenklaturê ACI (Airport Council International), nale¿y wskazaæ na wp³yw bezpoœredni (direct impact) portów
lotniczych na poziom zatrudnienia i przychody osi¹gane z dzia³alnoœci podmiotów funkcjonuj¹cych na terenach portów lotniczych, tj. przedsiêbiorstwa
zarz¹dzaj¹ce portami, przedstawicielstwa linii lotniczych, agencje handlingowe,
instytucje kontrolne, firmy cateringowe, kurierskie, przewozowe, logistyczne,
inne us³ugowe (handel, gastronomia, kolporta¿ itd.8 W wielkich portach lotniczych funkcjonuj¹ firmy rozrywkowe, rekreacyjne, galerie sztuki i inne prowadz¹ce dzia³alnoœæ pozalotnicz¹, wzmacniaj¹ce atrakcyjnoœæ portów lotniczych
dla u¿ytkowników i zainteresowanych osób.
Kwalifikacje, umiejêtnoœci, uprawnienia i obowi¹zki pracowników linii lotniczych (pilotów i personelu pok³adowego) i niektórych innych czynnoœci naziemnych zosta³y okreœlone przepisami miêdzynarodowymi i prawa krajowego9.
W Polsce w ustawie prawo lotnicze i jego aktach wykonawczych zawarto regulacje dotycz¹ce kwalifikacji, uprawnieñ, wymagañ i czynnoœci pilotów statków
powietrznych ró¿nych typów i innych pracowników sektora, w tym nawigatora
lotniczego, mechanika pok³adowego i lotniczego obs³ugi technicznej, kontrolera
ruchu lotniczego, praktykanta – kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego, informatorów s³u¿b informacji lotniskowej i powietrznej, operatora tankowania statków powietrznych) kwalifikacje kontrolerów i zarz¹dzania ruchem
powietrznym i innych s³u¿b (ochrony lotnisk, obs³ugi naziemnej itp.). Okreœlono
te¿ warunki doskonalenia zawodowego, a tak¿e obowi¹zkowych szkoleñ, form
ich rejestracji, wznawiania itp.10
Rolê potencja³u spo³ecznego jako czynnika endogenicznego rozwoju transportu lotniczego odzwierciedlaj¹ m.in. wskaŸniki zatrudnienia w portach lotniczych. Z danych Airbus Industry wynika, ¿e zatrudnienie w transporcie lotniczym
w skali globalnej oscyluje w granicach 56,6 mln, natomiast w Unii Europejskiej
sektor lotniczy generuje 5,1 mln miejsc pracy. Przyjmuje siê, ¿e ruch lotniczy
rzêdu miliona pasa¿erów na lotnisku wymaga zatrudnienia oko³o 1000 osób
8

9

10

The social and economic impact of airports in Europe, ACI, York Aviation, January 2004, https://www.
researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id [dostêp 3.06.2017].
Za³¹cznik III do rozporz¹dzenia nr 3922/91/EWG oraz osoby uczestnicz¹ce w szkoleniu lotniczym
prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 rozporz¹dzenia w sprawach licencji i œwiadectw kwalifikacji w zakresie wykonywania czynnoœci lotniczych ust. 1 pkt 4
lit. E, a w Polsce Ustawa – Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., Dz. U. poz. 858.
Ibidem.
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przy ich bezpoœredniej obs³udze. Z badañ wspólnych York Aviation i ACI (Airports Council International) wynika, i¿ europejskie porty zapewnia³y w 2003 r.
oko³o 950 miejsc pracy na 1 mln pasa¿erów obs³u¿onych w skali roku z korzystn¹ tendencj¹ malej¹c¹ w wyniku redukcji kosztów pracy i wzrostu jej wydajnoœci11. W polskich portach lotniczych 1 mln obs³u¿onych pasa¿erów tworzy
oko³o 1000 miejsc pracy na lotnisku (oraz ok. 3 tys. w strefie oko³olotniskowej
i 15 tys. w skali miasta portowego i regionu, tj. na obszarach o egzogenicznych
relacjach wzglêdem transportu lotniczego). W megaporcie Dubaj zatrudnionych
jest ponad 60 tys. pracowników przy bardzo wysokiej wydajnoœæ pracy.
Z badañ i analiz statystycznych wynika, ¿e porty lotnicze s¹ du¿ymi pracodawcami. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego, ujawniaj¹cy siê wzrostem
liczby obs³u¿onych pasa¿erów i ³adunków, generuje systematyczny wzrost zatrudniane w sektorze. Zjawisko to potwierdzaj¹ wspó³czynniki korelacji dla
wielkoœci ruchu pasa¿erskiego i zatrudnienia w wybranych regionalnych portach
lotniczych, oscyluj¹ce dla wybranych portów lotniczych od 0,82 (Katowice-Pyrzowice) do 0,99 (Kraków-Balice)12. Inaczej kszta³tuj¹ siê relacje w takich
portach, jak Szczecin-Goleniów, Zielona Góra, Bydgoszcz, Olsztyn-Szymany,
o mniejszej dynamice ruchu pasa¿erskiego.
W kontekœcie opracowania nale¿y wskazaæ na zasadnoœæ wysokich wymagañ odnoœnie do kwalifikacji, uprawnieñ, umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i zaanga¿owania personelu w funkcjonowanie przedsiêbiorstw lotniczych, doskonalenie
ich wizerunku, komunikacjê rynkow¹ itp. dla funkcjonowania i rozwoju ga³êzi
i jej rynku.

3. Czynnik endogeniczny rozwoju transportu lotniczego –
uwarunkowania rynkowe
Uwarunkowania rynkowe transportu lotniczego to kolejny czynnik endogeniczny jego funkcjonowania i rozwoju. Cech¹ wspó³czesnego transportu lotniczego jest wieloaspektowe zró¿nicowanie rynków lokalnych w sieci po³¹czeñ
(np. w ujêciu geograficznym, demograficznym, psychologicznym), odmienny
charakter i skala zapotrzebowania na us³ugi lotnicze. Podstaw¹ ich charakterystyki s¹ dane statystyczne potwierdzaj¹ce dostosowawcz¹ aktywnoœæ przedsiêbiorstw lotniczych. Zró¿nicowane s¹ równie¿ formy organizacji zarz¹dzania na
tych rynkach, modele ruchu, preferencje i zachowania u¿ytkowników. PrzewoŸnicy i porty lotnicze monitoruj¹ te zjawiska, dostosowuj¹c oferty obs³ugi pasa¿e11

12

York Aviation i Airports Council International (ACI) prowadz¹ badania zwi¹zane z ekonomicznymi efektami funkcjonowania portów lotniczych.
Dane odnosz¹ siê do badañ przeprowadzonych dla lat 2002–2012; por. E. Pancer-Cybulska, L. Cybulski, £. Olipra, Bezpoœredni wp³yw portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce, „Ekonomia
XXI wieku” 2014, nr 1, s. 74–93.
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rów i ³adunków zgodnie z ujawnianymi preferencjami. Mimo istotnych ró¿nic
w tym zakresie wszystkie rynki lokalne s¹ elementami sieci i globalnego rynku
us³ug lotniczych podlegaj¹ tym samym miêdzynarodowym regulacjom.
Na rynku nasyconym konkurencj¹ niektóre zachowania podmiotów wykorzystuj¹cych tê sam¹ sieæ s¹ unikatowe. Dominuj¹cy przewoŸnik w nowych warunkach konkurowania mo¿e obni¿yæ ceny nierentownych us³ug, w tym samym
czasie podnosz¹c ceny w innych segmentach obs³ugi. W ten sposób przedsiêbiorstwo lotnicze o utrwalonej w danej sieci pozycji rynkowej korzysta z si³y
przetargowej wyznaczaj¹cej barierê wejœcia nowego przewoŸnika, co sprzyja
rozwojowi praktyk monopolistycznych. Niekiedy zdarza siê, ¿e port hub dla danej sieci odmawia przewoŸnikom dostêpu do jej elementów lub ustanawia dla
nich wy¿sze stawki op³at lotniskowych. W³aœciwe uzasadnienie takich praktyk
najczêœciej zwalnia od odpowiedzialnoœci za naruszanie zasad uczciwej konkurencji.
W przedstawionym aspekcie podstawowym zagadnieniem zwi¹zanym
z uczestnictwem w rynku jest konkurencja i konkurencyjnoœæ rynkowych ofert
wzglêdem pozosta³ych uczestników po stronie poda¿y us³ug lotniczych. W warunkach konkurencji doskona³ej wszystkie przedsiêbiorstwa powinny wytwarzaæ
ten sam produkt, oferuj¹c go po takiej samej cenie przy ca³kowitej swobodzie
wejœcia i wyjœcia. Warto jednak pamiêtaæ o konfliktach interesów przewoŸników, jego przejawem jest rynkowa oferta homogenicznego produktu/us³ugi
i produktu/us³ugi stanowi¹cego bliski substytut. Innym wymiarem konfliktu interesów na rynku us³ug lotniczych s¹ zamiary osi¹gania analogicznych lub to¿samych celów.
Rynek transportu lotniczego nie spe³nia wymogów konkurencji doskona³ej,
a w wymiarze globalnym nie ma na wspó³czesnym rynku us³ug lotniczych firmy
o cechach czystego monopolisty13. Typow¹ form¹ rynkow¹ w wymiarze globalnym jest struktura oligopolistyczna z niewieloma producentami œwiadomymi
konkurencji.
Praktyki oligopolistyczne w wymiarze œwiatowym dotycz¹ przewoŸników
lotniczych i portów. W przypadku tych ostatnich s¹ one efektem oddzia³ywania
czynników przestrzennych i geograficznych, g³ównie lokalizacyjnych. W wyniku
po³o¿enia geograficznego w s¹siedztwie aglomeracji miejskich i ci¹gów komunikacyjnych (w znakomitej wiêkszoœci przypadków) mechanizmy konkurencyjne
s¹ wzmacniane struktur¹ sieci oferowanych po³¹czeñ. Sieciocentryczny charakter rynku opartego na du¿ych portach typu hub determinuje lokaln¹ i regionaln¹
hegemoniê portów lotniczych oraz wykorzystuj¹cych je wielkich przewoŸników
13

W Polsce, w przesz³oœci, tradycyjne regionalne porty lotnicze funkcjonowa³y jako przedsiêbiorstwa monopolistyczne, œwiadcz¹c us³ugi na wyodrêbnianych w³asnych strefach dzia³alnoœci. Popyt na us³ugi i zainteresowanie przewoŸników tymi portami by³y ograniczone restryktywnym systemem chicagowsko-bilateralnym i protekcjonistyczn¹ polityk¹ pañstwa zapewniaj¹c¹
dominuj¹ce pozycje narodowemu przewoŸnikowi PLL LOT i centralnemu lotnisku w Warszawie.
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lotniczych. Lokalna i regionalna dominacja przewoŸników wzmacnia ich pozycjê na rynku globalnym i ich dominacjê przez mechanizmy zawierania aliansów
lotniczych14. Obecnie, tj. w 2017 r., na globalnym rynku funkcjonuj¹ trzy wielkie
alianse lotnicze: najwiêkszy Star Alliance (od 1997 r.), oneworld (od 1999 r.) i Skyteam
(od 2000 r.). Dzia³aj¹ te¿ bilateralne sojusze miêdzy liniami lotniczymi, w których kody s¹ dzielone, a bilety zamiennie sprzedawane. Dane IATA wskazuj¹, i¿
ponad 80% ruchu lotniczego przez Atlantyk i na Pacyfiku jest objêtych tymi
sojuszami, nieco mniejsze zaanga¿owanie jest miêdzy Europ¹ i Azj¹15. Alianse
lotnicze, egzogeniczny czynnik kszta³towania rynku, wzmacniaj¹ endogeniczne
aktywa rynkowe w procesie budowania, utrwalania wizerunku i reputacji przedsiêbiorstw lotniczych.
Analizuj¹c rynek us³ug lotniczych, mo¿na wskazaæ na przyk³ady struktur innych ni¿ konkurencja oligopolistyczna lub monopol. Do takich nale¿y rynek
przewozów regionalnych w Europie, gdzie operuje wiele linii lotniczych,
w wiêkszoœci przewoŸników zabezpieczaj¹cych dzia³alnoœæ wiêkszych przewoŸników zwi¹zanych z hubami. MegaprzewoŸnicy czêsto wykorzystuj¹ system
Hub-and-Spoke jako tzw. hub premium, w którym dany operator, dominuj¹c w okreœlonym porcie lotniczym, dyktuje warunki pozosta³ym uczestnikom rynku. Zazwyczaj
s¹ to sprzê¿one i wspólne interesy ekonomiczne portu lotniczego i operatora. Praktyki
ofert konkretnych slotów dla przylatuj¹cych i odlatuj¹cych operatorów lotniczych
mog¹ byæ narzêdziem wzmacniaj¹cym konkurencyjnoœæ linii lotniczej bazuj¹cej
w tym porcie. Przyk³adem jest lotnisko w Atlancie stanowi¹ce bazê dla amerykañskiej linii lotniczej Delta. W 1978 r. udzia³ rynkowy przewoŸnika w tym porcie
wynosi³ 49,7%, w 1993 r. wzrós³ do 83,5% ju¿ jako linii operuj¹cej z Atlanta-hub.
Dodatkowo Delta w tym okresie przejê³a czêœæ rynku portów w Cincinnati
(89,8% w 1993 r.) i Salt Lake City (71,4% w 1993 r.), monopolizuj¹c po³¹czenia na
bazie portów lotniczych, które szybko uleg³y przekszta³ceniu w struktury operacyjne typu hub16. W nawi¹zaniu do poruszonych problemów wa¿nymi endogenicznymi czynnikami kszta³towania rynku transportu lotniczego s¹ relacje
pomiêdzy jego podmiotami, oddzia³uj¹cymi na obs³ugiwane rynki.
Dope³nieniem endogenicznych uwarunkowañ rozwoju rynku transportu
lotniczego s¹ producenci samolotów komunikacyjnych. Œwiatowy rynek produkcji samolotów szerokokad³ubowych o pojemnoœci 100 miejsc (plus) jest duopolem zdominowanym przez dwa koncerny Boeing Company i Airbus Industrie.
W segmencie rynku producentów samolotów regionalnych dominuj¹ równie¿
dwaj producenci Bombardier (CRJ) i Embraer (ERJ). Odstêpstwem od standaryzacji produktów na rynku producentów mog¹ byæ nowatorskie konstrukcje
14

15
16

Worldwide Air Transport Conference (atconf), sixth meeting, ICAO, Montréal, 18 to 22 march
2013, s. 1.
Ibidem.
T.H. Oum, X. Fu, A. Zhang, Air Transport Liberalization and its Impact on Airline Competition and Air
Passenger Traffic, OECD International Transport Forum, 2009, s. 379.
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Boeinga i Airbusa, które wydaj¹ siê ró¿niæ ide¹ ich wykorzystania. S¹ to: super
pojemny A380 versus i mniejszy, ekonomiczny, ze zwiêkszonym zasiêgiem
i mo¿liwym dostêpem do wiêkszej liczby portów lotniczych B787. Ze wzglêdu
na zbli¿on¹ cenê obu produktów mechanizmy konkurencyjne ujawniaj¹ siê na
pozacenowej p³aszczyŸnie np. porozumieñ finansowych, dodatkowych opcji
oferowanych przez producentów i innych konkurencyjnych zachowañ wzglêdem oponentów.
Wysoka kapita³och³onnoœæ produkcji samolotów transportowych sprawia, ¿e
w perspektywie 10–15 lat nie pojawi siê szansa wejœcia innych producentów na
duopolistyczny segment rynku, o czym œwiadcz¹ bie¿¹ce zamówienia na tabor
lotniczy (np. przewoŸnicy chiñscy w 2017 r. z³o¿yli zamówienie na Airbusa 380
versus, mimo ¿e sami produkuj¹ samoloty wykorzystywane w obs³udze potrzeb
na regionalnych rynkach17.
Podobne zjawiska globalnej dominacji wystêpuj¹ wœród producentów i dostawców podzespo³ów konstrukcji lotniczych. Produkcja silników lotniczych
jest domen¹ wyspecjalizowanych firm. Na tym rynku wystêpuj¹ producenci silników: turbowentylatorowych, turboœmig³owych i do œmig³owców oraz samolotów pionowego startu. Rynek producentów silników lotniczych jest z natury
oligopolistyczny i skupia trzech g³ównych producentów: GE Aviation, Pratt
& Whitney i Rolls-Royce. Ocenia siê, i¿ w najbli¿szym dwudziestoleciu zapotrzebowanie na silniki lotnicze osi¹gnie wartoœæ 141 000 jednostek napêdowych
o wartoœci rynkowej 800 mld USD.

4. Czynniki endogeniczne rozwoju transportu lotniczego –
uwarunkowania biznesowe
Czynniki endogeniczne transportu lotniczego stanowi¹ równie¿ modele biznesowe podmiotów. Zmiany wewnêtrzne rynku ga³êzi w minionych trzydziestu latach spowodowa³y wykszta³cenie siê kilku modeli biznesowych wœród
operatorów lotniczych. Do podstawowych zalicza siê model: przewoŸnika tradycyjnego Full Service Network Carrier (FSNC), przewoŸnika niskokosztowego
(LCC), przewoŸnika regionalnego, przewoŸnika wakacyjnego (niekiedy uto¿samiany z czarterowym), tradycyjnego przewoŸnika cargo (Traditional Freight Carrier), integratora, hybrydowy oraz linii wirtualnej (Virtual Airline).
Dla operatorów lotniczych tradycyjnym modelem biznesowym jest FSNC,
jego podstawow¹ cech¹ jest oferowanie szerokiego zestawu us³ug towarzy- sz¹cych
np. pomieszczeñ typu longe przed i w czasie lotu, oferowanie ró¿nych klas
miejsc pasa¿erskich itp. Celem tych wysi³ków jest maksymalizacja rentownoœci
przez wypracowanie zysku na podstawie zró¿nicowania cenowego (price discri17

Zob. www.prtl.pl [dostêp 4.06.2017].
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mination) oraz dynamiczna maksymalizacja zysku (complex yeld management).
W wiêkszoœci przypadków dotyczy to dawnych przewoŸników pañstwowych
(Air France/KLM, Lufthansa, PLL LOT). Aktualnie przewoŸnicy FSNC s¹ w du¿ym stopniu poddawani procesowi prywatyzacji z pozostawieniem jednak
udzia³u skarbu pañstwa w strukturach ich kapita³u. Cech¹ tego modelu biznesowego jest ma³y stopieñ unifikacji floty statków powietrznych – od ma³ych,
regionalnych samolotów spe³niaj¹cych zadania dowozowo-odwozowe (feeder services) po du¿e szerokokad³ubowe konstrukcje (B747, B777, B787, A340, A380. Dysponuj¹c znaczn¹ si³¹ rynkow¹, oferuj¹ du¿¹ pulê po³¹czeñ (O&D’s – Origin and
Destinations)18.
Kolejny model biznesowy to LCC. Niskokosztowi przewoŸnicy koncentruj¹
wysi³ki na redukcji kosztów dzia³alnoœci lotniczej. Zastosowanie wzglêdnie nowych konstrukcji i przewa¿nie zunifikowanych pod wzglêdem typu w obrêbie
jednego przewoŸnika lotniczego pozwala na redukcjê kosztów nie tylko w zakresie
paliwa, ale tak¿e obs³ugi, personelu pok³adowego i zabezpieczaj¹cego. Zmniejszenie przestrzeni pomiêdzy fotelami pasa¿erskimi powoduje z pewnoœci¹ niedogodnoœci dla pasa¿erów, lecz pozwala na osi¹gniêcie zysków zwi¹zanych
z ekonomi¹ skali. Wykorzystywanie portów o mniejszej renomie, czêsto regionalnych i niezat³oczonych, wp³ywa na zmniejszenie opóŸnieñ. Skupienie siê na
po³¹czeniach typu point-to-point powoduje maksymalizacjê block hours i wzrost
produktywnoœci samolotów. Polityka cenowa przewoŸników LCC jest zwykle
elastyczna w czasie i oferuje profity dla pasa¿erów podczas zakupu biletów
z du¿ym wyprzedzeniem. Po³¹czone jest to równie¿ z ofert¹ odp³atnych us³ug
na pok³adach samolotów podczas lotu. Ostatnie tendencje pokazuj¹, i¿ przewoŸnicy LCC staraj¹ siê zaistnieæ na rynku medium-haul, rozszerzaj¹c swoj¹ ofertê
(po³¹czenia typu short-haul). Linie EasyJet i Ryanair rozpoczê³y obs³ugê po³¹czeñ
do Maroka na mocy porozumienia pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Marokiem (element procesu open sky).
Dwa zaprezentowane modele biznesowe uzupe³niane s¹ dzia³alnoœci¹
o charakterze wakacyjnym i regionalnym. PrzewoŸnikiem wakacyjnym jest linia
lotnicza oferuj¹ca us³ugê transportow¹ u¿ytkownikom w celach turystycznych.
Jeszcze niedawno model ten uto¿samiano z lini¹ czarterow¹, gdzie bilet lotniczy
by³ zawarty w pakiecie turystycznym. Do chwili obecnej jest to najbardziej
popularny sposób prowadzenia dzia³alnoœci transportowej w tym segmencie
rynku. W ostatnich latach pojawi³y siê te¿ mo¿liwoœci wykupienia sezonowego
regularnego po³¹czenia lotniczego z przeznaczeniem wakacyjnym. Niejednokrotnie g³ówn¹ si³¹ na destynacjach wakacyjnych s¹ przewoŸnicy LCC.
PrzewoŸnikiem regionalnym jest linia lotnicza bêd¹ca bardzo czêsto dowozowo-odwozow¹ typu fedder services dla mega przewoŸników. Realizuje on
18
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po³¹czenia lotnicze wykorzystuj¹c samoloty pasa¿erskie o pojemnoœci 20–100
miejsc, w ograniczonej przestrzeni geograficznej, obs³uguj¹c równie¿ niezale¿ne
po³¹czenia bezpoœrednie (point-to-point).
Odrêbn¹ kategoriê wœród czynników endogenicznych stanowi¹ przewoŸnicy
towarowi. Stosuj¹ oni dwa podstawowe modele biznesowe: tradycyjnego przewoŸnika towarowego i model integratora (integrator carrier). Obs³uguj¹ przewozy towarów i poczty na podstawie okreœlonego ³añcucha dostaw. W pierwszym
przypadku przewoŸnik towarowy kooperuje œciœle z podwykonawcami us³ugi
transportowej, realizuj¹c jedynie element przewozu drog¹ powietrzn¹. Wyró¿nia siê cztery podstawowe wzorce funkcjonowania firm przewozowych:
– model, gdzie us³ugi cargo s¹ elementem dzia³alnoœci np. tradycyjnych przewoŸników FSNC (przedzia³ baga¿owy cargo w samolocie pasa¿erskim jest
miejscem, które pozwala na przewóz ³adunku i generuje dodatkowe zyski
dla firmy (np. British Midland),
– model mieszany, w którym firma posiada na swym wyposa¿eniu zarówno
samoloty pasa¿erskie, jak i s³u¿¹ce do przewozu towarów (np. British Airways,
Air France, Lufthansa);
– model przeznaczony wy³¹cznie do przewozu towarów (np. firma Cargolux
posiadaj¹ca samoloty B747-400F i oferuj¹ca regularne oraz czarterowe po³¹czenia towarowe);
– przewoŸnicy realizuj¹cy us³ugi transportowe na zasadzie kontraktu na wybrane us³ugi (np. za³ogi, samoloty, ubezpieczenia, obs³uga).
W transporcie towarowym drog¹ powietrzn¹ tradycyjny ³añcuch dostawy
sk³ada siê z czêœci l¹dowej i powietrznej. Za transport l¹dowy odpowiedzialne
s¹ firmy kurierskie i spedycyjne dostarczaj¹ce towar na/z pok³adu przewoŸnika
lotniczego, natomiast przewoŸnik towarowy powietrzny odpowiada za przewóz towaru pomiêdzy portami lotniczymi.
W modelu biznesowym integratora jest nim firma przewozowa oferuj¹ca
transport towaru na zasadzie door-to-door, niekorzystaj¹ca z poœredników realizuj¹cych czêœæ transportow¹ inaczej ni¿ drog¹ powietrzn¹. Jako ¿e operuj¹
g³ównie z du¿ych i œrednich hubów, gwarantuj¹ dostawy w skali globalnej
w krótkim czasie (czêsto 24-godzinna dostawa – overnight). Realizuj¹ po³¹czenia
g³ównie w nocy, wykorzystuj¹c woln¹ przepustowoœci tras i portów lotniczych.
Do g³ównych przedstawicieli tego segmentu nale¿¹ firmy DHL, UPS, TNT, FedEx.
Istotnym faktem endogenicznego wp³ywu na przeobra¿enia rynku us³ug lotniczych jest zmiana klasycznego modelu biznesowego typu flag carrier (ang.
NLC, Network Legacy Carrier), w wiêkszoœci badanych przypadków s¹ to „spadkobiercy” dawnych przewoŸników narodowych (ang. Low Fares Airlines, LFA) na
rzecz modeli: LCCs (Low Cost Carriers), holiday carriers, regional carriers, integrators,
hybrid carriers. Innowacyjnym rozwi¹zaniem rynkowym jest model biznesowy
linii wirtualnej (virtual carrier), która operuje na zasadach outsourcingu, np.
przez leasing samolotów, za³óg i kupowanie miejsc (pooling).
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Ewolucja modeli biznesowych na rynku objawia siê równie¿ zmianami struktur kosztów dzia³alnoœci przewoŸników lotniczych np. przesuniêcie g³ównego
ciê¿aru z kosztów sta³ych na zmienne w nastêpstwie odchodzenia od posiadania w³asnego parku maszynowego (taboru) na rzecz leasingu. Raty leasingowe
wliczane s¹ do struktury kosztów operacyjnych i traktowane jako jedno z g³ównych obci¹¿eñ. W po³¹czeniu z kosztami zmiennymi w postaci op³at za paliwo
w du¿ej mierze decyduj¹ o rentownoœci prowadzenia operacji lotniczych.

5. Czynniki endogeniczne rozwoju transportu lotniczego –
uwarunkowania techniczno-technologiczne
Znacz¹cy wp³yw na zachowania przedsiêbiorstw lotniczych maj¹ wykorzystywane technologie i zmiany w ich zakresie, takie jak nowoczeœniejsze rozwi¹zania infrastrukturalne, rozwój samolotów komunikacyjnych o zwiêkszonej
pojemnoœci przewozowej, szybsze prze³adunki, bardziej efektywne silniki lotnicze. Powoduj¹ one zmiany struktur kosztów przedsiêbiorstw, co wp³ywa na ich
wzajemn¹ konkurencjê, jak i cenê oferowanego produktu.
Szczególnie wa¿nym czynnikiem endogenicznym kszta³tuj¹cym rozwój rynku transportu lotniczego s¹ wewn¹trzsektorowe zmiany technologiczne. Dla
przedsiêbiorstw lotniczych czynnik technologiczny zawsze by³ wa¿nym impulsem rozwoju warunków konkurencji i procesów przeobra¿eñ.
Podstawowym efektem wdra¿ania technologii by³y sprawniejsze i bardziej
pojemne samoloty przyczyniaj¹ce siê do wzrostu poziomu œwiadczenia us³ug,
wiêkszego bezpieczeñstwa i bardziej ekonomicznego wykorzystania taboru.
W pierwszych latach rozwoju i w okresie powojennym wykorzystywano ró¿ne
konstrukcje lotnicze i oferowano ró¿ne standardy us³ug. Wraz z rozwojem
transportu lotniczego coraz wiêksz¹ rolê zaczê³a odgrywaæ standaryzacja technologiczna. Podobne rozwi¹zania konstrukcyjne pozwalaj¹ sprostaæ coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom u¿ytkowników, a tak¿e z zakresu emisji
spalin, ha³asu, sprawnoœci silników. W zwi¹zku z tym ewolucja technologiczna
transportu lotniczego by³a, jest i ci¹gle bêdzie wynika³a z prostego rachunku
ekonomicznego firm przewozowych: sprawniejsze silniki to mniejsze op³aty za
paliwo lotnicze, samoloty szerokokad³ubowe to efekt korzyœci wynikaj¹cy z ekonomii skali, zasiêgu i koncentracji.
O tym istotnym znaczeniu technologii dla transportu lotniczego œwiadcz¹
wysi³ki g³ównych producentów lotniczych w zakresie projektowania i udoskonalania konstrukcji lotniczych. Najnowsze modele Airbusa (A380 i A350) i Boeinga (B787) charakteryzuj¹ siê du¿ym udzia³em nowych materia³ów i rozwi¹zañ
konstrukcyjnych, niezawodnoœci¹ i uproszczonym harmonogramem obs³ugowym. Pozwala to na bardziej produktywne wykorzystanie taboru i zwiêkszenie
bezpieczeñstwa jego eksploatacji.
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Ewolucjê techniczn¹ samolotów najbardziej widaæ na przyk³adzie silników
lotniczych. Przyjmuj¹c jako bazê aktualny poziom efektywnoœci wykorzystywania paliwa lotniczego przez silniki lotnicze (np. Boeing 767-200), okazuje siê, i¿
silniki montowane w latach 1955–1970 w samolotach komunikacyjnych typu
Boeing 707-320 charakteryzowa³y siê o 70% mniejsz¹ sprawnoœci¹. Nowe konstrukcje lotnicze, np. Boeing 787, s¹ o 20% sprawniejsze od silników wykorzystywanych przez Boeinga 767-200. Ten olbrzymi skok technologiczny odzwierciedla
wp³yw rozwoju technologicznego na ekonomiê zarz¹dzania przedsiêbiorstwami lotniczymi i ewolucjê rynku transportu lotniczego.
Stopieñ zaawansowania technologii w konstrukcjach i infrastrukturze lotniczej wp³ywa poœrednio na inne problemy w transporcie lotniczym, np. na œrodowisko naturalne przez emisjê spalin, ha³asu, udzia³ w powstawaniu efektu
cieplarnianego (zwiêkszenie albedo warstw chmur przez produkcjê coraz wiêkszej liczby smug kondensacyjnych, zaburzenia w formowaniu siê i powstawaniu
systemów chmurowych, emisja CO2, H2O, NOx i innych gazów cieplarnianych).
W Unii Europejskiej w latach 1990–2012 emisja gazów cieplarnianych
z dzia³alnoœci transportowej wzros³a o ok. 34%, przy czym 12,8% ca³kowitej
emisji generuje transport lotniczy; 13,5% transport morski; 0,7% transport kolejowy; 1,8% ¿egluga œródl¹dowa, a 71,3% transport drogowy”. St¹d niezbêdne
staje siê zwiêkszanie efektywnoœci silników lotniczych oraz zmniejszanie iloœci
spalanego paliwa lotniczego19.
Projektowanie samolotów o zmniejszonej emisji spalin i wiêkszej sprawnoœci
silników zbli¿a siê do granicy, poza któr¹ konwencjonalnymi metodami nie zredukuje siê œladu w atmosferze do po¿¹danego minimum. W kontekœcie prognozy potrojenia wielkoœci ruchu lotniczego do 2030 r. zagadnienie emisji spalin
oraz zagêszczenia operacji lotniczych nabiera jeszcze wiêkszego znaczenia
(zgodnie z przewidywaniami czo³owych producentów lotniczych, takich jak
Boeing liczba samolotów w 2032 r. ulegnie w skali œwiatowej podwojeniu – do
41 240). Badania w Stanford University okreœlaj¹ potencjalny zysk redukcji
efektu cieplarnianego do 5–10% dziêki technicznemu doskonaleniu konstrukcji
silników. W przysz³oœci wiêksze znaczenie bêdzie mia³o przeprojektowanie profilu operacji lotniczych przez planowanie lotów z prêdkoœciami zdecydowanie
poni¿ej prêdkoœci dŸwiêku i na ni¿szych ni¿ dotychczas pu³apach, poniewa¿
w kontekœcie powstawania efektu cieplarnianego wp³yw emisji spalin na atmosferê jest wówczas znacznie ni¿szy. Wyniki badañ wskazuj¹, i¿ zmniejszenie o 30%
efektu cieplarnianego bêdzie mo¿liwe przy wzroœcie kosztów operacji o 1%
i planowaniu lotów na pu³apach do 29 tys. stóp z prêdkoœciami do Ma = 0,7720.
19
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D. Ruciñska, Strategiczne problemy rozwoju i funkcjonowania transportu w Unii Europejskiej w XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2012, nr 44, s. 16.
Skrót Ma (ang. Mach number), Mach 1 równa siê prêdkoœci dŸwiêku. Mach 0,65 to 65% prêdkoœci
dŸwiêku (poddŸwiêkowa), a szybkoœæ Mach 1,35 jest o 35% szybsza ni¿ prêdkoœæ dŸwiêku (naddŸwiêkowa).
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Analogicznie, zysk 50% bêdzie mo¿liwy do osi¹gniêcia przy zwiêkszeniu kosztów operacyjnych o 1,5% i planowaniu operacji lotniczych do pu³apu 26 tys.
stóp z prêdkoœciami do Ma = 0,75. Powstawanie efektu cieplarnianego bêdzie
mo¿liwe do ograniczenia w 70% w sytuacji wzrostu kosztów operacyjnych
o 2,3% w stosunku do dzisiejszych wyników przy planowaniu lotów na pu³apie
do 22 tys. stóp z prêdkoœciami do Ma = 0,71. Tak wiêc wprowadzenie nowych
procedur operacyjnych, wdro¿enie automatyzacji w zarz¹dzaniu ruchem lotniczym i wiêkszy udzia³ nowoczesnych materia³ów w konstrukcjach lotniczych
bêd¹ w nadchodz¹cych latach okreœla³y technologiczne uwarunkowania rozwoju rynku transportu lotniczego21.
Istotne zmiany techniczno-technologiczne postêpuj¹ tak¿e w portach lotniczych. Wyra¿aj¹ siê one stosowaniem nowoczesnych systemów operacyjnych,
monitorowania ruchu lotniczego, doskonaleniem technologii obs³ugi pasa¿erów
i ³adunków oraz wizualizacji otoczenia. Najczêœciej s¹ to inwestycje wyprzedzaj¹ce aktualne zapotrzebowanie dyktowane d³ugofalow¹ polityk¹ rozwojow¹
ga³êzi. Zmiany te odnosz¹ siê równie¿ do doskonalenia obs³ugi transportowej
tych obiektów przez inne ga³êzie transportu – kolejowy (airport link) i drogowy.
Nowoczesne porty lotnicze s¹ multimodalnymi wêz³ami transportowymi, gwarantuj¹cymi wysoki poziom obs³ugi potrzeb transportowych pasa¿erów linii
lotniczych, spe³niaj¹cymi oczekiwania pracowników.
Efektem tych przeobra¿eñ jest wzrost ich atrakcyjnoœci dla u¿ytkowników,
procesy inwestycyjne, wzrost konkurencyjnoœci, rozwój struktur portowych
i ich otoczenia. Nowoczesne porty lotnicze s¹ lub staj¹ siê elementami struktur
okreœlanych mianem Airport City i Aerotropolis oraz Ÿród³em rozwoju lotniczych, a czêsto tak¿e nielotniczych funkcji.

Podsumowanie
Czynniki endogeniczne oddzia³uj¹ w sposób bezpoœredni na funkcjonowanie, rozwój i przeobra¿enia wspó³czesnego transportu lotniczego. Dodatkowo
uwarunkowania techniczno-technologiczne oddzia³uj¹ na inne sfery gospodarowania i ¿ycia spo³ecznego, w tym na œrodowisko naturalne. Przedstawione
uwarunkowania kszta³tuj¹ rynek transportu lotniczego i jego otoczenie. Tempo
rozwoju ga³êzi wzmacnia znaczenie omówionych czynników endogenicznych.
Du¿¹ rolê przypisuje siê te¿ procesom deregulacji i liberalizacji dzia³alnoœci
w transporcie lotniczym, których ze wzglêdu na rozleg³oœæ merytoryczn¹ nie
analizowano w prezentowanym opracowaniu.
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K. Madej, Obs³uga pasa¿erów lotniczych w erze nowych technologii informatycznych: wyzwania i nowe
standardy, red. T. Dziedzic, Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, Warszawa 2016, s. 174–194.
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Wspó³czesne tendencje przeobra¿eñ portów lotniczych w kierunku Airport
City i Aerotropolis aktywuj¹ nowe si³y wewnêtrzne przedsiêbiorstw lotniczych.
W efekcie ujawniaj¹ siê nowe czynniki endogeniczne wp³ywaj¹ce na przemiany
tych struktur, dostosowane do preferencji i oczekiwañ wszystkich u¿ytkowników transportu lotniczego.
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