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Opinia dotycząca opracowania p.t. 

Analiza kosztów i korzyści społecznoekonomicznych dla Wieloletniego Programu  

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 

Opracowanej przez Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska 
 

W opinii skoncentrowano się na błędach i zagadnieniach budzących wątpliwości.  

Wśród celów programu (obok celów związanych z transportem, turystyką i bezpieczeństwem) 

wymieniono odbudowę i rewitalizację potencjału społeczno-gospodarczego Elbląga jako 

regionalnego ośrodka rozwoju. Tymczasem z prezentowanych dalej wyliczeń wynika, że 

sektor portowy, przemysłowy i logistyczny daje zaledwie 6 % ogółu korzyści. Zdecydowaną 

większość korzyści ma dać transport morski, na drugim miejscu jest turystyka. Jak zostanie 

dalej wykazane, korzyści z transportu morskiego budzą poważne wątpliwości, a z turystyki są 

wielokrotnie przeszacowane. Wśród celów wymieniono poprawę sytuacji na rynku pracy 

utożsamianą ze zmniejszeniem tempa przyrostu bezrobocia. Dane o bezrobociu w 

opracowaniu analizowano do 2013 r. Od tego czasu sytuacja na rynku pracy mocno zmieniła.  

W punkcie 9.6 oszacowano korzyści społeczno-ekonomiczne. Ponad 40% przychodów to 

oszczędności finansowe powodowane przez transport multimodalny - zmiana środka 

transportu w niektórych relacjach z samochodu na statek korzystający z portu w Elblągu i 

przekopu. Wykorzystano w szacunkach Studium wykonalności z roku 2007. Przyjęte tam 

stawki jednostkowe oszczędności poddano waloryzacji o wskaźnik inflacji w kolejnych 

latach. Przyjęto znacznie bardziej pesymistyczne założenia odnośnie prognozowanych 

wielkości przeładunków w porcie elbląskim. Skorzystanie z wyliczeń z 2007 należy jednak 

uznać za błąd, ponieważ oszczędności są bardzo wrażliwe na relacje cen w transporcie (z nich 

wynikają), a te zapewne uległy zmianie. Jeszcze większym błędem jest uwzględnienie relacji 

Hamburg – Białoruś (17% udział w oszczędnościach). W 2007 r. oceaniczne linie 

kontenerowe kończyły się w Rotterdamie lub Hamburgu, skąd kontenery do Polski i krajów 

sąsiednich transportowane były samochodami. Zastąpienie samochodów statkami na odcinku 

Hamburg – Elbląg dawało oszczędności. Sytuacja diametralnie zmieniła się po zrealizowaniu 

w Gdańsku terminala (DTC). Przychody jako oszczędności z tytułu zmiany środka transportu 

należy zatem pomniejszyć o 17%.  

Poważne zastrzeżenie budzi wykazanie oszczędności w kosztach transportu poprzez 

skrócenie drogi morskiej między portami w Elblągu i Gdańsku lub Gdyni z 15,5 godz. 

(przez Cieśninę Piławską) do 5,5 godz. (przez projektowany kanał). Są to oszczędności 

teoretyczne, ponieważ przewozy w tych relacjach odbywają się głównie samochodem lub 

koleją. Co więcej, przejęcie części ładunków z transportu samochodowego przez transport 

morski wydłuży czas przewozu z 1 godziny do 5,5 godz. 

Pozostaje też kwestia interpretacji obu wyżej analizowanych rodzajów korzyści związanych z 

transportem. Ich uwzględnianie jest zgodne z metodyką, ale przy ocenie ważności inwestycji 

z punktu widzenia społecznego i gospodarczego warto zadać pytanie, kto faktycznie odnosi 

korzyści z obniżenia kosztów transportu. Zapewne rozkładają się one na korzyści odbiorców i 

nadawców towarów i przewoźników (polskich i zagranicznych), w pewnym stopniu korzystać 

może część społeczeństwa, jeśli (w znikomym stopniu) wpłynie na obniżkę cen. Pojawia się 



2 

 

pytanie, w jakim stopniu tego typu „rozmyte” korzyści uzasadniają wydatkowanie środków 

publicznych i dopuszczenie strat środowiskowych. 

Największe błędy dotyczą prognozowanych efektów i szacowanych korzyści w dziedzinie 

turystyki. Stwierdzono, że „kanał żeglugowy może być swoistą atrakcją turystyczną 

przyciągającą ruch turystyczny (jachty, żaglówki, wodoloty) ale także stanowi dogodny 

dojazd do gmin nadzalewowych”. Z powyższych stwierdzeń tylko wzmiankę o wodolotach 

można uznać za prawdziwą. Stwierdzenie „dogodny dojazd” jest całkowicie nieuzasadnione 

(z jakich kierunków?). Natomiast żeglarstwo należy widzieć w podziale na segmenty 

związane z parametrami jednostek i kwalifikacjami. Kanał stanowić będzie granicę dwóch 

środowisk i typów żeglarstwa: morskiego i zalewowego. Dla jednostek morskich zalew jest 

za płytki, a pływanie torem wodnym, zdaniem żeglarzy, nie stanowi atrakcji, zwłaszcza dla 

żeglarzy morskich. Z kolei dla wielu, może i większości, żeglarzy pływających po zalewie 

wyjście w morze stanowiłoby zbyt wielkie wyzwanie. Na przeszkodzie mogą też stać 

parametry jednostek, kwalifikacje, przepisy. Ponadto: odległości powodują, że dotarcie z 

wielu portów i przystani nadzalewowych (Frombork, Tolkmicko, Elbląg) do kanału, wyjście 

w morze i powrót to wyprawa mogąca nie zamknąć się w jednym dniu (zależnie oczywiście 

od warunków). W opiniowanym opracowaniu oszacowano, że w wyniku realizacji Programu 

możliwy jest wzrost ruchu turystycznego o ok. 5 % rocznie. Oszacowano wzrost ruchu 

turystycznego o 120 tys. turystów w gminach nadzalewowych (w większości na Mierzei 

Wiślanej) bez realizacji programu, a o 264 tys. z realizacją programu, czyli o 144 tysiące 

więcej. Nie podano metody szacowania ani żadnych innych założeń i uzasadnień. Taką liczbę 

turystów można uznać za prawdopodobną, ale ze względu na główne atrakcje przyciągające 

turystów nad morze (plażowanie, kąpiele). Trudno dopatrzeć się logicznego powiązania 

szacowanego przyrostu z kanałem, zwłaszcza w świetle wyżej omówionej segmentacji 

żeglarstwa. Założono średni pobyt turysty na 5 dni, co daje przyrost 720 tys. osobodni rocznie 

z powodu realizacji kanału. W Studium wykonalności z 2007 r. oszacowano ten przyrost na 

maksimum 85 tys. osobodni rocznie, przeprowadzając obszerny wywód uzasadniający. 

Liczba ta stanowi zaledwie 12% wielkości przyjętych obecnie. 

Mocno przeszacowany szacunek liczby turystów powoduje, że i przyrostu liczby miejsc pracy 

o ok 2160 w sektorze turystycznym i o ok. 590 w sektorze około turystycznym, nie można 

przypisać realizacji kanału. Zatem i korzyści z zatrudnienia (ograniczenie zasiłków dla 

bezrobotnych i z pomocy społecznych, wpływy z PIT) są mocno przeszacowane.  

Podjęto próbę korekty przychodów (w załączonym arkuszu xls) poprzez: 

 Rezygnację z oszczędności na skróceniu drogi morskiej (skoro z tej dłuższej prawie 

nie korzysta się)  

 Zmniejszenie oszczędności na zmianie środka transportu o 17% (rezygnacja z relacji 

Hamburg – Białoruś ze względu na powstanie DTC) 

 Zmniejszenie korzyści z zatrudnienia, poprzez przypisanie tylko 12% szacowanego 

przyrostu realizacji kanału. 

Przy wprowadzeniu tych korekt wartość zdyskontowana przychodów (w latach 2015-2045) 

stanowiłaby tylko 53% wartości wyliczonej w opracowaniu, a suma bez dyskonta (2015-

2045) – 52%. Zatem wewnętrzna stopa zwrotu (ERR), wyliczona na 6,22% , uległoby 

znaczącej zmianie i byłaby niższa od oczekiwanego, 5%, co oznaczałoby, że 

przedsięwzięcie nie jest korzystne i nie powinno być realizowane. 

W załączeniu: arkusz Przekop.xls  


