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MODEL SYMULACYJNY RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH 

Strukturę aodelu tworzy dwuJ>C?zioaowy ukł.ad skł.adający się 
ze zbioru rynków eleaentarnych (jednoproduktowych) .oraz pozioau 
koord~cji. Kaidy z rynkóif eleaentainych traktowany jęst jako 
autonoaiczny. Problea przenoszenia popytu przez NABYWCOW usł.ug 
transeortowych oraz POdaty przez DOSTA~ usł.ug transportowycli 
pmtj.ęazy ~i eleaenł:arne rozwiąz~y jest na pozioaie koordy
nacji. Taka dekOllp?zycła rynku pozwala na aodelowanie zachowan1a 
się,~olejny«;:h rynków ę ~tamy~, a następnie pr9bleav- koordy
nacJi w swoisty. trybie interakcyJnYJI. Poszukuie się naJkorzyst
nieJszęgo rozwiązania z purllq:u w1dzenia CENTRUII (problea opt:yJ1a
lizacji) oraz z punktu widzenia katdego NABWCY i DOSTAWCY 
usł.ug (problea równowagi). 

1. Usł.uga transportowa jako produkt 

Produktea w transporcie jest usł.uga przewozowa albo szerzej 
usł.uga transportowa. Usł.uga ta jest sprzedawana przez przedsię-
biorstwo,które dział.alność taką prowadzi w ogólnYJI przypadku ja
ko jedną z wielu. Zał.otyay, .te dział.alność ta jest wydzielona w 
sensie analizy i rozliczania kosztów i podzielona na części w 
sensie sprzedały usł.ug transportowych tworząc zbiór podaiotóv 
gospodarczych,które będzieay nazywać (w braku lepszego ter.inu) 
Dostawca.i Usł.uq Transportowych, a w skrócie DOSTAWCAMI. 

Tak więc DOSTAWCA aote być saiodzieln}'ll przedsiębiorstwea w 
potoczn}'ll tego słowa znaczeniu lub częścią przedsiębiorstwa 

traktującą pozostał.e części jak konkurentów w grze rynkowej. Ha
byvcaai usł.ug transportowych są (nie koniecznie inne) podaioty 
gospodarcze kreujące zapotrzebowanie na transport skierowane na 
rynek, które będzieay nazywać (w braku lepszego ter.inu) Habyw
~ usł.uq transportowych, a w skrócie NABYWCAMI. 

Przejęcie określonej części istniejącego zapotrzebowania oraz 
inicjowanie nowych zainteresovaJ\ HABYWCOW jest z punktu widzenia 
DOSTAWCY celea dział.al\ -.arketinqowych :!f transporcie·. Wyrata to 
jednocześnie ogólną ideę gry zaierzającej do Zllliany stanu J;'.YDky 

w sposób korzystny dla określonego podaiotu gospodarczego. 
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2. Odwzorowane jaJtoaci usJ.ug transportowych 

NABYWCA postrzega jako systea transportowy zbiór DOSTAWCOW 
oferujących usługi transportowe w interesującym go obszarze 
działania . Z punktu widzenia NABYWCY styk z DOSTAWCAMI usług 
transportowych przebiega w trzech płaszczyznach, a ai.anovicie: 

- w przestrzeni, 
- w czasie, 
- w zrótnicovaniu środków transportu. 

Płaszczyzny te są wzajeanie powiązane tworząc układ charakte
ryzujący styk NABYWCOW z DOSTAWCAMI usl.ug transportowych w 
okreś1ony:a obszarze działania 

Wprowadzenie pojęcia układu jak wytej pozva1a na przyjęcie 
wygodnej procedury postępowania po1egającej na •przesuwaniu• 
styku w stronę NABYWCY 1ub w stronę DOSTAWCY usług we wszyst
kich płaszczyznach układu. Motna sfonru.łovać prob1ea poszukiwa
nia w warunkach gry rynkowej opty:aa1nego styku, d1a którego zysk 
okreś1onego DOSTAWCY ze sprzedały usług osiąga aakslllUJl przy 
ograniczonych środkach własnych. 

Wprowadzone pojęcie styku NABYWCOW z DOSTAWCAMI usl.ug tran
sportowych jest uściś1eniea pojęcia dostępności usl.ug transpor
towych wygodniejszy:a w interpretacji i1oaciovej. z pojęciea sty
ku wiąteay pojęcie agreacji usług w przestrzeni, czasie i zrót
nicowaniu techno1ogii jako charakterystyki styku. 

Jednocześnie z punktu widzenia NABYWCY charakterystyka styku 
z DOSTAWCAMI usług tr~portowych jest widziana jako jakość us
ług transportowych. Tak więc prob1ea poszukiwania opty:aa1nej ja
kości usług jest ty:a ~ prob1e11e11 badawczy:a co poszukiwanie 
opty:aa1nego styku przy załoteniu, te zakres odwzorowania jakości 
ograniczaay do dostępnoaci usług w przestrzeni, czasie i zrótni
covaniu środków transportu. 

Jakość jest jedny:a z dwóch składników •iary utyteczności us
ługi. Druga składnikiea jest cena usługi. Utyteczność usług de
cyduje o wie1koaci popytu, a przy uwzg1ędnieniu za1etności ryn
kowych decyduje takte o rozłoteniu popytu poai.ędzy DOSTAWCOW us
ług. D1a wybranej płaszczyzny styku (np w przestrzeni) związek 
~iędzy popytea i stopniea agregacji i1ustruje rysunek 1. 
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Rys.1 Związek ~ędzy popytea i stopnie. agregacji 



Początkowy wzrost popytu wynika z obnitającej się ceny 
(zwiększanie stopnia agregacJi jest korzystne dla DOSTAWCY). 
Następujący po ni.Jl spadek popytu wynika z pogarszającej się ja
kości, której nie •ote jut zrównowatyć dalej malejąca cena . 

3 . Koncepcja badał\ eksperymentalnych 

Dla wybranego DOSTAWCY związek po•iędzy ceną i jakością us
ł.ug oraz skierowanym do niego oczekiwanym popytem na usł.ugi 
transportowe wyznacza kierunki i zakres angatowania środków i 
podstawę dział.al\ marketingowych. Wyznaczenie tego związku w spo
sób analityczny obecnie nie jest jeszcze •otliwe. 

Dla badania tego problemu •etodaai eksperymentalnymi przygo
towano ZAKLADZIE TECHNOLOGII I ORGANIZACJI TRANSPORTU Wydział.u 
Transportu Politechniki Warszawskiej system symulacji .rvnkY us
ł.ug transportowych. Badania są prowadzone z punktu widzenia 
określonego DOSTAWCY przy ustalonych reguł.ach gry rynkowej. 

Zakł.ada się peł.ną informację o charakterystykach popytowo
cenowych HABYWCóW oraz charakterystykach podatowo-kosztowych 
DOSTAWCOW usł.ug transportowych. Dla wybranego DOSTAWCY zmieniane 
są charakterystyki podatowo-kosztowe w sposób odwzorowujący an
gatowanie środk6w z•ieniające cenę i jakość , usł.ugi i badana jest 
reakcja rynku wyratona popytem skierowanym do tego DOSTAWCY. W 
cyklu eksperyaent6w jak wytej charakterystyki wszystkich HABYW
COW i pozostał.ych DOSTAWCOW pozostają niez•ienne. Cel badał\ •ot
na formuł.ować w dwóch ujęciach: 

przy ograniczonych środkach uzyskać największy popyt na 
usł.ugi lub największą wartość sprzedanych usł.ug, 
uzyskać zadane zwiększenie popytu na usł.ugi lub zadaną 
wartość sprzedanych usł.ug •iniaalnymi środka.i. 

4. Zasady realizacji systeau 

Rynek usł.ug transportowych jest odwzorowany w strukturze 
hierarchicznej zawierającej pozie• rynków elementarnych oraz po
ziom koordynacji - rysunek 2. Rynek elementarny odwzorowuje 
związki pomiędzy podatą i popytem dla jednego produktu. Poziom 

koordynacji odwzorowuje przenoszenie popytu przez HABYWCOW oraz 
przenoszenie podaty przez DOSTAWCóW pomiędzy rynka.i elementar
nymi. 

Wyznaczenie 
rakterystykach 
trudności. 

równowagi rynku elementarnego przy znanych cha
HABYWCOW i DOSTAWCóW nie przedstawia powatnych 

Istotnym problemem są algorybly substytucji popytu i podaty 
usł.ug w transporcie określające dział.anie pozio•u koordynacji. w 
tej części system jest otwarty i eksperyaentowane są rótne roz
wiązania od najprostszych do stosunkowo zł.otonych. 
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Rys.2 Struktura llOdelu rynku 

o-ni rynek 
eleaent:arny 

5. Równowaga rynku elmaentarnego 

Dla danych charakterystyk popytu NABYWCOW usług oraz danych
charakterystyk poda:ty DOSTAWCOW usług transportowych obliczany 
jest punkt równowagi w sensie HASH'a, to znaczy stan taki, :te: 

I \ I \ ( wllcxłl> = P " ain P ) , 
:a€M z:11>0 

l: ~(p) = x(p), 
IIEII 

li - zbiór nmaerów (nazw) DOSTAWCOW usług, 
xłl - popyt skierowany do •-tego DOSTAWCY, 
wił - cena usługi •-tego DOSTAWCY, 
p - cena równowagi rynku elmaentarnego, 
x(p) - łączny popyt NABYWCOW. 

Cena usług DOSTAWCY włącza aierzalne czynniki jakości istotne z 
punktu widzenia NABYWCY - stopiel\ agregacji usług (przeciwiel\
stvo dostępności) w przestrzeni, czasie i zró:tnicovaniu techno
logii. Dla •-tego DOSTAWCY charakterystyki usług są dobierane 
tak, :te: 

wllcxłl) = c• cxli) + a•, 
c/A - kosztowy składnik ceny usługi, 
a• - jakościowy składnik ceny usługi. 

DOSTAWCY, dla których wll(xli) > p są eli• inovani z rynku przez 
ustalenie się xłl = o w punkcie równowagi. 

W realizacji nmaerycznej do punktu równowagi dochodzi się 
przez •nasycanie• sieci potokiea poczynając od • alej wartości 
początkowej do wartości, której odpowiada aini• alna cena p. 

6. Problea koordynacji 

Tablice współczynników konwersji popytu i poda:ty poaiędzy 
ryruca.i eleaentarny• i 

G = [ gijl, B = [ hijl, i,jEK, gij•hij =<O, 1>, 
K - zbiór nmaerov (nazw) rynków eleaentarnych. 

Wartość gij lub odpoviedno hij = 1 oznacza dopuszczalność prze
noszenia popytu lub dpoviednio poda:ty z rynku i-tego na rynek 

252 



j-ty. Warunki przeni-ienia są badane gdy: 
. 9ij = 1 A Pi> Pj dl.a DBYWCOlr, 

bij - 1 A Pi< Pj dla DOSTAlfOOlr, 
Pi,Pj - ceny rÓIRlOn.gi rynkóv i,jEI 

Jednocześnie aoćlyfiltovane są charakterystyki popytu i podaSy v 
sposób odpoviadaj,acy ZlllaJlOII technologii. Koordynacja osi,aga cel 
gdy: 

l: l: z'li Pi -> .az, 
iEI :a€Mi 

gdzie: z'li - popyt skierowany do .-tego DOSTAWCY na i-ty.a rynku 
eleaentarnya. Odpowiada to ~lnya obrotoa na rynku usług 
transportowych. Dla określonego DRIAN'1'0 charakterystyk DBYWC'Olf 
i DOSTAlfC'Olf cel ten j-t osi,agany przez sekwencyjne planowanie 
eksperyaentóv. 

Analiza ró&nych lfAlUAIIR01f charakterystyk poda&y wybranego 
DOS'l'A1fCY stanowi podstawę planowana takigo zaaga&ovania ograni
czonych lltodkóv, które v najviększya stopniu zviększaj,a ;popyt 

skierowany do tego DOSTAWCY i jego zysk ze llhliadczonych usług. 
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