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Dzień bez samochodu.
Dlaczego w autobusie jest pusto?
– polemika

Przemysław Jedlecki | Dziennikarz
„Gazety Wyborczej”
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również w mniejszych miejscowościach:
Dobieszowicach, w gminie Bobrowniki, w gminie Wielowieś oraz w Siewierzu. Mieszkańcy Siemianowic Śląskich
z kolei będą mogli korzystać ze Śląskiego
Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, które powstanie w centrum miasta.
Dodatkowo w trzech dzielnicach miasta
powstaną mniejsze centra przesiadkowe.
Inne projekty to budowa buspasów, tras
rowerowych, obiektów typu bike & ride
i wypożyczalni rowerów łączących węzły
przesiadkowe”. To tylko część tej optymistycznej wyliczanki.
Wspaniale? Niekoniecznie. Może być
jak z „Dniem bez samochodu”. Będą
nowe autobusy i centra przesiadkowe,
ale puste. Bo mieszkańcy będą wciąż wybierać samochód. Dlatego jeśli zakupom
i wielkim inwestycjom nie będzie towarzyszyć gruntowna zmiana przebiegu niektórych linii autobusów, jeśli nie zmieni się gęstość siatki połączeń oraz taryfa
(nigdy nie przesiądę się w centrum przesiadkowym na pociąg, skoro jest znacznie droższy od dłużej jadącego autobusu), a także polityka parkingowa miast,
to część pieniędzy z tych 560 mln zł zostanie po prostu zmarnowana. Mam nadzieję, że prezydenci i burmistrzowie
miast to rozumieją.
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W społeczeństwach o coraz wyższym
dochodzie przypadającym na jedno gospodarstwo bezpłatne przejazdy w miastach nie wpłyną w sposób
istotny na ograniczenie ruchu samochodów osobowych. Rozwiązanie takie
wymyślili politycy samorządowi, którzy,
nie posiadając wiedzy ekonomicznej,
uważają, że przyczyni się ono do rozwoju miasta. Nie zdają sobie sprawy
ze skutków, jakie rozwiązanie takie niesie
po stronie podażowej, w zakresie majątku, kapitału, technologii podstaw tworzenia inteligentnego transportu, podejścia społecznego do dobra uzyskanego
za darmo i wielu innych nieprawidłowości, na przykład ograniczenia innowacji. Bezpłatna komunikacja publiczna to hamowanie zmian prowadzących
do unowocześniania komunikacji publicznej w danym mieście. Przy wielu
uwarunkowaniach znajduje zastosowanie na małym, wydzielonym obszarze,
w niektórych miastach europejskich. 
Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski |
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński
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szkola, dojazdu na zakupy, w celach
rozrywkowych itp. Właściciel (szerzej
gospodarstwo domowe) samochodu
podjął decyzję o zakupie samochodu,
aby mogła z niego korzystać cała rodzina. Przejazd własnym samochodem
jest dobrem normalnym, a usługi
komunikacji publicznej są dobrami
niższej użyteczności. Konsumenci korzystający z dóbr normalnej użyteczności nie są zainteresowani dobrami
niższej użyteczności. Z badań ekonomicznych wynika (także w obszarze
komunikacji publicznej), że obniżka
cen dóbr niższej użyteczności nie jest
przedmiotem zainteresowania konsumentów korzystających z dóbr normalnej użyteczności. Wskazuje się,
że im wyższe dochody w budżecie domowym konsumenta, tym mniejsze
zainteresowanie dobrami niższej użyteczności. Ponieważ samochód osobowy stał się dobrem powszechnym,
to nie należy się dziwić, że w przypadku darmowych przejazdów właściciele
samochodów osobowych nie wykazali
zainteresowania komunikacją publiczną. Wpływ na ograniczenie samozaspokojenia w pokonywaniu przestrzeni własnym samochodem na obszarze
miast wywierają jedynie usługi komplementarne, a te są zupełnie pomijane w polityce transportowej miast.

kto woli, potoki pasażerskie. Najważniejsze, aby to wreszcie porządnie zroen felieton piszę 23 września. bić i wyciągnąć wnioski...” – brzmi koDzień wcześniej można było lejny wpis.
za darmo jeździć autobusami,
Z tym wszystkim zbiegły się intramwajami i pociągami. Au- formacje o rozstrzygnięciu konkursu
tobusy w Katowicach były puste, a kor- na dotacje na komunikację publiczną
ki takie same, jak w każdy inny dzień. w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Przyznam szczerze, że nie wierzyłem Terytorialnych w aglomeracji katowicwłasnym oczom. Nagłośniony kon- kiej. Zostałem zasypany informacjami
ferencjami prasowymi, tekstami
od urzędów miast w tej sprana stronach internetowych miast
wie. Bo prawie wszędzie coś
oraz przewoźników „Dzień bez
będzie się dziać. W końcu 560
samochodu” powinien sprawić,
że wielu kierowców zostawi klu- Przegubowy, pachnący
czyki w domu i skorzysta z komunowością solaris był niemal
nikacji publicznej. W Katowicach
pojawili się nawet młodzi ludzie, pusty. Dwa razy liczyłem
którzy spacerowali po rynku z ta- pasażerów. W autobusie razem
blicami zachęcającymi do koze mną było szesnaście osób
rzystania z tej formy poruszania
się po mieście. Argumenty „za” (nie licząc kierowcy). Jeśli ktoś
to ogromna oszczędność, możli- w to cudowne zjawisko nie
wość rozmowy z innymi ludźmi,
wierzy, to uprzejmie informuję,
poczytania książki czy spokojnego wypicia porannej kawy w cza- że mam zdjęcia z tej podróży.
sie podróży.
Brzmi nieźle. Dlatego zdumiony byłem, gdy 22 września jechałem po- mln zł to kwota niebagatelna i za takie
rannym autobusem z południa Katowic pieniądze zdecydowanie można poprado centrum. Były godziny szczytu, by- wić działania komunikacji publicznej
łem więc przekonany, że tym razem nie na terenie KZK GOP i nie tylko (nie
poczytam książki i nie sprawdzę spokoj- zapominajmy o Jaworznie i Tychach).
nie poczty elektronicznej i najnowszych
Z każdej informacji prasowej tchnie
wiadomości, ponieważ w autobusie bę- optymizmem. „W Katowicach planuje
dzie tłoczno i raczej – zamiast trzymać się zakup 100 nowych autobusów spełw ręku na zmianę czytnik i smartfon – niających najwyższe standardy emisji spatrzeba będzie łapać się rurek.
lin. W Sosnowcu mieszkańcy do końca
Ale wcale tak nie było. Zdjęciami 2017 roku otrzymają aż 81 nowych auz tej podróży podzieliłem się z moimi tobusów do użytkowania. W Jaworzznajomymi. Przyznam, że nie spodzie- nie z kolei konsekwentnie inwestuje się
wałem się tak intensywnej dyskusji, w autobusy elektryczne. Miasto w law której wzięli udział również urzęd- tach 2016-2017 zakupi kolejne 22 takie
nicy i politycy. Warto prześledzić nie- pojazdy oraz zbuduje kilka stacji do ich
które głosy.
ładowania. Gliwice zamierzają rozbu„Część linii autobusowych ma nostal- dować do końca 2017 roku system degiczne trasy, wiodące do nieistniejących tekcji w mieście oraz zmodernizować
zakładów przemysłowych, wraz z godzi- sygnalizację świetlną. W Tychach wpronami odjazdów dopasowanymi do nie- wadzi się podobne innowacyjne rozwiąistniejących szycht. (…). Może czas zanie. Miasto Katowice za kwotę ponad
na audyt tras i napełnień?” – proponuje 177,9 mln zł zrealizuje budowę trzech
jeden z nich.
centrów przesiadkowych, w: Brynowie,
Jak bumerang wracał też temat Ślą- Zawodziu i Ligocie. Węzły przesiadkowe
skiej Karty Usług Publicznych. „ŚKUP- komunikacji autobusowej z elementami
-em można badać napełnienia, czy jak park & ride oraz bike & ride powstaną
PRZEMYSŁAW JEDLECKI
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przypadku, gdy popyt
na dane dobro wzrasta wraz z dochodami
kupujących, a spada
w przypadku zmniejszających się
dochodów, uznaje się, że jest to dobro zwykłe. Natomiast, gdy popyt
na dane dobro maleje, a dochody kupujących rosną, mamy do czynienia
z dobrami niższego rzędu. W przypadku substytucyjnych dóbr, różniących się cenami, kupujący dokonując
wyboru oprócz ceny kieruje się użytecznością produktu (szerzej wartością). Jeśli kupujący oceni, że dane dobro jest
dla niego bardziej użyteczne, pomimo
wysokiej ceny, a posiada budżet zezwalający na taki wydatek, to dokona zakupu.
Samochód osobowy jest sam w sobie,
jako rzecz, pewnym dobrem o określonej wartości wyrażonej w złotówkach,
ale także wartości, jaką daje użytkowanie. Kupujący samochód uznaje,
że stać go na eksploatację pojazdu
w celu użytkowania go na obszarze
miasta. Walorem użytkowym jest elastyczność przemieszczania się w przestrzeni geograficznej miasta „o każdym
czasie, tam, gdzie jest droga, od drzwi
do drzwi”. Celowość użytkowania przejawia się w możliwości dojazdu do pracy, dowozu dzieci do szkoły, przed-
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Obserwacje, które poczynił autor zadanego pytania
w dniu, gdy można było podróżować bezpłatnie komunikacją publiczną, potwierdzają w praktyce to, co jest
objaśnione i wytłumaczone przez ekonomistów. Tacy
profesorowie, jak Krugman i Wells, czy Samuelson
i St. Marks, ale również wielu innych naukowców, podają,
że popyt na zakupy dóbr jest silnie skorelowany z dochodami kupującego, a nie tylko ceną. W nauce ekonomii
przyjęto, że na rynku występują dobra zwykłe, dobra niższego rzędu i dobra luksusowe.

