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abstrakt. Przedstawiono zastosowanie metody aHP do oceny rozwoju transportu w polskich wojewódz-
twach. Zastosowanie metody AHP pozwoliło na przedstawienie problemu decyzyjnego w postaci struktury 
hierarchicznej. W pierwszym etapie badań zdefiniowano cel główny, kryteria i warianty. Zdefiniowano 
siedem kryteriów rozwoju transportu. Za najważniejsze kryteria uznano drogi publiczne na 100 km2 oraz 
linie kolejowe eksploatowane na 100 km2. Wszystkie województwa porównano w ramach poszczególnych 
kryteriów i ostatecznie stworzono ich ranking. Najlepszym województwem w zakresie rozwoju transportu 
jest województwo śląskie, które zawdzięcza pierwsze miejsce w rankingu bardzo dobrym wynikom w 
zakresie kluczowych kryteriów.

wstęp
Transport w ujęciu ekonomicznym to działalność, która polega na odpłatnym świadczeniu 

usług, których efektem jest przemieszczanie osób i ładunków oraz tworzenie usług pomocniczych, 
bezpośrednio z tym związanych [Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2008]. W literaturze wskazuje się 
na ścisłą zależność między rozwojem systemu transportowego a rozwojem gospodarki narodowej 
[Małek 1968]. Transport obsługuje bowiem przemysł, budownictwo oraz rolnictwo, a zatem jeśli 
rozwija się, to rozwijają się także pozostałe działy gospodarki. Rozwój infrastruktury transportu 
aktywizuje również działalność gospodarczą. Wzdłuż dróg i węzłów transportowych często po-
wstają nowe zakłady przemysłowe [Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2008]. Transport świadcząc 
usługi dla ludności wpływa także na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych, aktywizuje życie 
kulturalne oraz przyczynia się do rozwoju turystyki [Szczepaniak 1985].

W 2011 r. w Polsce przewieziono około 2 mld t ładunków, w tym ponad 1700 mln t ładunków 
transportem samochodowym. Przewozy osiągnięte przez transport samochodowy wyrażone w tkm 
dają Polsce 11-proc. udział w rynku UE-27, co lokuje kraj na 3. miejscu za Niemcami i Hiszpanią, 
natomiast w przewozach międzynarodowych Polska zajmuje 1. miejsce z około 19-proc. udziałem 
w rynku [Fechner, Szyszka 2012].  

Z uwagi na znaczenie transportu w rozwoju gospodarki narodowej warto przeanalizować, które 
regiony Polski charakteryzują się najwyższym poziomem rozwoju transportu, a tym samym mają 
szansę na szybszy rozwój gospodarczy. Celem badań było zatem zbudowanie rankingu polskich 
województw przy uwzględnieniu różnych kryteriów oceniających poziom rozwoju transportu.

Materiał i metodyka badań
Materiałem źródłowym do badań były dane GUS za 2010 r. na temat transportu w poszczegól-

nych województwach Polski opublikowane w roczniku Transport – wyniki działalności w 2010 r. 
[2012]. Badania przeprowadzono w oparciu o metodę AHP (Analytic Hierarchy Process), która jest 
wielokryterialną metodą hierarchicznej analizy problemu bazującą na zasadach wieloatrybutowej 
teorii użyteczności [Keeney, Raiffa 1993]. 
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Algorytm metody AHP składa się z czterech faz. W pierwszej fazie algorytmu tworzy się 
hierarchiczną strukturę procesu decyzyjnego definiując cel procesu (poziom hierarchii 0), kryte-
ria (poziom hierarchii 1) oraz warianty poddawane ocenie (poziom hierarchii t). Następnie  przy 
pomocy względnych ocen ważności kryteriów i wariantów określane są preferencje decydenta. 
Oceny te powstają przez porównywanie parami wszystkich elementów znajdujących się na danym 
poziomie hierarchii. Oceny wyrażane są przy pomocy wartości liczbowych według skali od 1 do 
9 (czasem do 7) zaproponowanej przez Saaty’ego [1980]. Na podstawie tak określonych ocen na 
każdym poziomie hierarchii tworzone są macierze preferencji, które cechuje spójność parami, tzn.:
 – dany element macierzy jest równoważny względem samego siebie: ai,i = 1,
 – wartość oceny elementu b względem elementu a jest odwrotnością oceny a względem b: 

 ai,j = 1/aj,i.
Ostatecznym rezultatem drugiej fazy algorytmu metody AHP są znormalizowane, bezwzględne 

oceny ważności kryteriów i wariantów. Ze względu na wprowadzoną normalizację suma bez-
względnych ocen ważności na każdym poziomie hierarchii wynosi 1 [Żak 2005].

W kolejnej fazie algorytmu w celu zbadania spójności macierzy preferencji oblicza się współ-
czynniki spójności: CI (Consistency Index) oraz cr (Consistency Ratio) [Saaty 1980]. Indeks 
ci wskazuje poziom odchylenia od pożądanej spójności. Na podstawie tego indeksu buduje się 
współczynnik cr, który w procentach wyraża w jakim stopniu porównania elementów danego 
poziomu struktury są niezgodne względem siebie, czyli czy występuje brak konsekwencji w ich 
analizie. Dana macierz jest uważana za wystarczająco spójną w sytuacji, gdy wartość współ-
czynnika cr jest mniejsza od 0,1. W przypadku większych niespójności decydent powinien 
przedefiniować swoje preferencje.

Rezultatem końcowym  metody AHP jest ranking końcowy tworzony przez obliczanie dla 
każdego wariantu wartości agregującej funkcji użyteczności. Użyteczność każdego wariantu 
Ui jest sumą iloczynów bezwzględnych znormalizowanych ocen ważności wariantu względem 
wszystkich kryteriów oraz odpowiednich wag kryteriów. Użyteczność reprezentuje udział dane-
go wariantu w celu globalnym i jest syntetyczną, zagregowaną oceną wariantu określającą jego 
końcową pozycję wśród innych wariantów [Żak 2005].

wyniki badań
W I fazie badań zdefiniowano problem decyzyjny jako wielokryterialne zadanie szeregowania 

(rankingu) województw w zależności od poziomu rozwoju transportu. Następnie określono zestaw 
kryteriów oceniających poziom rozwoju transportu w poszczególnych województwach. Definiując 
kryteria zwrócono szczególną uwagę na spójność rodziny kryteriów, czyli na taki ich dobór, który 
gwarantuje kompletność oceny transportu, jak również eliminuje redundacje i wzajemne związki 
pomiędzy kryteriami. Zaproponowane kryteria przedstawiają się następująco:
1 – linie kolejowe eksploatowane na 100 km2 (km),
2 – drogi publiczne na 100 km2 (km),
3 – linie regularnej komunikacji autobusowej (liczba linii krajowych i międzynarodowych ogółem),
4 – liczba pojazdów samochodowych, samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych,
5 – przewozy ładunków nadanych transportem samochodowym (tys. t),
6 – przewozy pasażerów transportem samochodowym zarobkowym (tys. osób),
7 – liczba wypadków drogowych na 10 tys. pojazdów silnikowych.

Województwa były wariantami, które miały być uszeregowane od najgorszego do najlepszego pod 
względem poziomu rozwoju transportu. W wyniku opisanych działań powstała kompletna macierz 
ocen zawierająca wartości wszystkich kryteriów dla analizowanych wariantów – województw (tab. 1).

W ramach II fazy metody AHP określono ważność poszczególnych kryteriów oraz wrażli-
wość decydenta na zmiany ich wartości. Porównano parami wszystkie elementy hierarchicznej 
struktury procesu decyzyjnego, w następującej kolejności: najpierw porównano kryteria z uwagi 
na cel główny, a następnie warianty między sobą w odniesieniu do poszczególnych kryteriów. 
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Tabela 1. Macierz ocen  rozwoju transportu w polskich województwach
Table 1. The evaluation matrix of transportation development in Polish provinces
warianty 
(województwa)/
Variants (provinces)

Kryteria/Criteria*

1 2 3 4 5 6 7

Dolnośląskie 8,9 117,7 1 481 1 865 786 1 612 210 12 387 13,9
kujawsko-pomorskie 7 147,3 2 389 1 402 949 1 728 637 8 154 11,9
Lubelskie 4,1 135,4 1 725 1 467 565 1 103 235 5 741 13,8
Lubuskie 6,9 94,5 902 683 828 568 468 6 494 13,9
Łódzkie 5,8 140,3 957 1 778 274 1 155 638 7 980 26,5
Małopolskie 7,4 200 466 2 142 181 1 068 697 7 210 21,1
mazowieckie 4,7 147,1 2 556 4 088 824 3 415 929 15 745 14,7
opolskie 9,2 121,6 478 699 321 1 680 925 4 234 13,3
Podkarpackie 5,8 102,9 1 147 1 309 208 1 015 866 4 857 16,7
Podlaskie 3,8 119,9 844 774 742 1 022 917 4 231 12,1
Pomorskie 6,8 122 1 188 1 494 264 1 360 937 7 497 20,2
Śląskie 17,5 208,3 1 181 2 827 283 2 164 243 15 614 19,9
Świętokrzyskie 6,2 144,4 957 898 440 601 456 6 080 20,1
Warmińsko-mazurskie 5 93,4 890 876 776 868 324 4 673 22
wielkopolskie 7,1 135 1 504 2 652 781 1 514 326 12 864 12,5
zachodniopomorskie 5,3 82,6 1 181 1 057 325 718 535 8 247 15,8

* Oznaczenia w tekście/explanations in text
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on GUS

Tabela 2. Skala ocen w metodzie AHP 
Table 2. Marking scale in AHP method

Skala/Scale Objaśnienie/Explanation

1 Brak możliwości wyróżnienia elementu dominującego/Lack of ability of singling the 
dominant element out 

3 Jeden z elementów ma nieznacznie większe znaczenie/One of elements is playing a 
significant role slightly 

5 Wyraźna przewaga jednego z elementów nad drugim/Distinct majority of one of 
elements above second 

7 Bardzo znacząca przewaga jednego z elementów nad drugim/Majority very much 
meaning of one of elements above second 

9 Absolutna przewaga jednego z elementów nad drugim/Absolute majority of one of 
elements above second 

2,4,6,8
Wartości pośrednie (stosuje się gdy występuje problem z jednoznacznym użyciem 
któregoś z elementów skali powyżej/Indirect values - is applying when a problem with 
explicit using some of elements is appearing above the scale 

Odwrotności/ 
Reverses Dla porównań w przeciwną stronę/For comparisons the opposite way 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Saaty 2001a
Source: own study based on Saaty 2001a
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Ocenę tych porównań wyrażono za pomocą 9-stopniowej skali Saaty’ego [1980]. Umożliwiła 
ona w sposób ilościowy określenie przewagi jednego elementu nad drugim. Każdej z cyfr skali 
przyporządkowano definicję słowną (tab. 2). 

W wyniku określenia względnych ocen ważności kryteriów, wynikających z porównania mię-
dzy sobą siedmiu kryteriów (uwzględnionych w analizie województw) stwierdzono, że kryterium 2  
jest ważniejsze od wszystkich pozostałych (względne oceny ważności są większe od l), zaś kry-
terium 7 jest najmniej ważne (wszystkie względne oceny ważności mniejsze od l).  W kolejnym 
etapie algorytmu obliczono bezwzględne znormalizowane wagi poszczególnych kryteriów. Jak 
wynika z danych na rysunku 1, największy wpływ na realizację celu głównego, którym jest 
poziom rozwoju transportu w województwie ma kryterium 2, tj. drogi publiczne na 100 km2  
– waga  równa 0,36. Na następnych miejscach są: kryterium 1 – linie kolejowe eksploatowane 
na 100 km2 i kryterium 3 – linie regularnej komunikacji autobusowej (liczba linii krajowych i 
międzynarodowych). Najmniej istotne w przeprowadzonej analizie jest kryterium 7, czyli liczba 
wypadków drogowych na 10 tys. pojazdów silnikowych  (bezwzględna, znormalizowana waga 
wynosi 0,04). 

Finalizując II fazę badań dokonano wzajemnego porównania rozpatrywanych wariantów 
(województw) względem poszczególnych kryteriów. Określono względną pozycję konkretnego 
województwa w stosunku do innych województw, ocenianych według poszczególnych kryteriów. 

W fazie III obliczono indeks ci (Consistency Index) oraz współczynnik cr (Consistency Ratio). 
Wyniki przeprowadzonej analizy spójności dowodzą, że zaproponowana procedura definiowa-
nia preferencji decydenta w metodzie AHP zapewniła wysoką spójność uzyskiwanej informacji 
preferencyjnej. We wszystkich macierzach wartość wskaźnika cr nie przekroczyła 0,1. Biorąc 
to pod uwagę uzyskaną informację preferencyjną uznano za odpowiednią i  przystąpiono do IV 
fazy obliczeń. 

W IV fazie obliczono użyteczność każdego wariantu Ui,. na rysunku 2 przedstawiono usze-
regowanie końcowe wariantów (województw) od najlepszego do najgorszego według malejącej 
użyteczności. Wartości użyteczności są również informacją o względnej „odległości” pomiędzy 
wariantami. W rozważanym przypadku widać, że województwo śląskie przewyższa pozostałe 
warianty (użyteczność 0,1082). Różnica pomiędzy nim a pozostałymi wariantami jest stosunkowo 
duża. W dalszej kolejności znajduje się województwo mazowieckie (użyteczność 0,0886) oraz 
kujawsko-pomorskie (użyteczność 0,0745). Z kolei na ostatniej pozycji uszeregowania znalazło 
się województwo warmińsko-mazurskie (użyteczność 0,0412). 

Rysunek 1. Wagi poszczególnych kryteriów w realizacji celu głównego wygenerowane w ramach metody AHP
Figure 1. Absolute weights of criteria in accomplishing the main purpose generated in the AHP method
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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podsumowanie i wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań wykorzystując metodę AHP stworzono ranking polskich 

województw uwzględniając poziom rozwoju transportu w poszczególnych regionach. Przodu-
jącym wariantem w rankingu okazało się województwo śląskie, które swoją najlepszą pozycję 
zawdzięcza bardzo dobrym wynikom w zakresie kluczowych kryteriów – dużej gęstości linii 
kolejowych oraz dróg publicznych. Parametry infrastruktury transportowej w tym wojewódz-
twie mogą stanowić benchmark dla innych badanych województw. Najgorszy wariant rozwoju 
transportu ma województwo warmińsko-mazurskie. 

Metoda AHP jest często krytykowana w literaturze m.in. za [Saaty 2001b, Steiguer i in. 2003, 
McCaffrey 2005]:
 – brak teoretycznych podstaw konstruowania hierarchii, co w przypadku identycznych sytuacji 

decyzyjnych umożliwia konstruowanie różnych hierarchii, a tym samym generowanie różnych 
rozwiązań, 

 – dużą subiektywność rankingów końcowych, związaną z subiektywnością ocen oraz wyko-
rzystaniem umownej skali ocen,

 – błędy w procedurze agregacji ocen, 
 – brak dostatecznego potwierdzenia w statystyce.

W ramach dalszych badań w zakresie wielokryterialnego szeregowania wariantów warto 
zatem przetestować inne metody. Ciekawym zagadnieniem z punktu metodologicznego może 
być weryfikacja czy różne metody w zakresie tego samego problemu dają podobne rezultaty. 

Rysunek 2. Ranking końcowy polskich województw bazujący na  metodzie AHP
Figure 2. Final ranking of Polish provinces based on  AHP method
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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Summary
The paper presents the application of the AHP method to the evaluation of transportation development in 

Polish provinces. The AHP method allows the analysis by presenting a problem in the form of a hierarchical 
structure. The presented example pinpointed the main objective, criteria and variants. The author define a 
consistent family of criteria that allows to evaluate  transportation development in Polish provinces. The 
most important criteria are: total public roads per 100km2, operated railway lines per 100 km2. All provinces 
are evaluated by criteria and finally ranked from the best to the worst. The best provinces is śląskie, which 
owes the top position in the ranking to the very good performance on key criteria.
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