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Od kartelu do wolnego rynku

Deregulacja sektora transportu lotniczego w USA

Funkcjonowanie amerykańskiego rynku wewnętrznego tradycyjnie już kojarzy 
się nam z pojęciem wolnej konkurencji i swobodą przepływu kapitału. Pojawiające się 
okresowo oznaki zakłóceń w działaniu tego mechanizmu, prowadzące do sytuacji kry-
zysowych w gospodarce USA jesteśmy skłonni składać, między innymi, na karb roz-
luźnienia procedur monitorowania i kontroli ze strony kompetentnych organów pań-
stwa. Trudno zatem zaakceptować myśl, że przez większą część XX w. szereg branż 
w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało pod ścisłym nadzorem administracji rządo-
wej, w sztywnym gorsecie narzuconych przez nią reguł i ograniczeń. Stopień ingeren-
cji w wielu przypadkach pozwala mówić nie tylko o sterowaniu całymi sektorami, ale 
wręcz o przeregulowaniu. Mimo wieloletniego procesu liberalizacji „ślady” tej działal-
ności niejednokrotnie pozostają widoczne i silnie odczuwalne aż do dnia dzisiejszego 
– przy czym (i dlatego umyka to naszej uwadze) mogą być jedynie skutkiem oddziały-
wania zewnętrznego otoczenia gospodarczego, a nie wewnętrznych uregulowań. Kla-
syczny przykład stanowi krajowy sektor lotniczych przewozów pasażerskich. 

Przepisy obowiązujące od 1938 r. organizowały komercyjny transport lotniczy Sta-
nów Zjednoczonych jak swojego rodzaju kartel, ściśle reglamentowany i nadzorowany 
przez państwo.1 Wprowadzono je w celu ograniczenia do minimum (a właściwie wyeli-
minowania) konkurencji i zapewnienia administracyjnie koncesjonowanym przewoź-
nikom niemal pełnej ochrony przed groźbą ewentualnego bankructwa2. Izba Lotnictwa 

1 Kongres w podobny sposób skartelizował m.in. transport kolejowy i ciężarowy (narzędziem była Międzysta-
nowa Komisja Handlu – Interstate Commerce Commission) oraz bankowość (poprzez Federalną Korporację 
Ubezpieczeń Wkładów – Federal Deposit Insurance Corporation). 

2 Akty prawne z tego okresu (bez względu na branżę, jakiej dotyczyły) odzwierciedlały obawy prawodawców 
i społeczeństwa przed powtórzeniem się Wielkiego Kryzysu z początku lat 30.
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Cywilnego (Civil Aeronautics Board – CAB), powołana do życia w 1937 r., regulowa-
ła zasady funkcjonowania krajowego transportu lotniczego w sposób przewidziany dla 
zakładów użyteczności publicznej. Decydowała, która linia lotnicza (z reguły jedna lub 
nie więcej niż dwie) uzyska prawo obsługi połączeń między dwoma miastami – i w ja-
kiej wysokości opłata3 ma być pobierana za przewóz. Ustalając w pełni arbitralnie obo-
wiązujące taryfy, CAB promowała przy tym przeloty na krótkich, krajowych trasach 
(short-haul), niejednokrotnie sztucznie zaniżając na nich poziom opłat pasażerskich, 
kosztem subsydiujących je tras długodystansowych (long-haul). 

Zbiurokratyzowana Izba postawiła sobie za cel zakonserwowanie istniejącego ukła-
du. Pod jej rządami żaden z już funkcjonujących przewoźników praktycznie nie od-
czuwał presji konkurencyjnej. Zgoda władz na utworzenie nowego towarzystwa lotni-
czego o zasięgu ponadstanowym była tożsama z przyznaniem quasi monopolistyczne-
go prawa do obsługi konkretnych połączeń. Nowych tras niemal nie uruchamiano, zaś 
uzyskanie koncesji na kolejną, już przez kogoś obsługiwaną, graniczyło z cudem. Po-
wszechnie przytaczany jest przypadek linii Continental Airlines, która uzyskała taką 
właśnie koncesję po 8 latach od złożenia wniosku – wyłącznie zresztą dzięki wyrokowi 
Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, który nakazał CAB zaaprobowanie aplika-
cji, uzasadniając swoją decyzję dopełnieniem przez towarzystwo wszelkich formalnych 
wymogów, a tym samym brakiem podstaw do odrzucenia wniosku.

Dopiero wydarzenia początku lat 70. ubiegłego wieku – na czele z kryzysem ener-
getycznym 1973 r. i stag+ acją – otworzyły temat urynkowienia sektora przewozów lą-
dowych i lotniczych4. Rada Doradców Ekonomicznych administracji Nixona, wspól-
nie z Departamentem Sprawiedliwości, zgłosiła w 1971 r. projekt rozwiązań prawnych 
rozluźniających gorset przepisów taryfowych i obniżających bariery wejścia w trans-
porcie kolejowym i drogowym. Silnym bodźcem do prorynkowego działania okazało 
się największe w historii kolejnictwa bankructwo w 1970 r. towarzystwa Penn Central 
Railroad. Obawiając się powtórzenia sytuacji, tym razem w lotnictwie, kolejna admini-
stracja (prezydenta Forda) doprowadziła do częściowej deregulacji przewozów towa-
rowych i zalegalizowała pojęcie cen zniżkowych (discount fares), stanowiących dotąd 
tematu tabu. Omijając niechętną zmianom senacką Komisję Handlu i jej Podkomisję 
Lotnictwa (Aviation Subcommittee of the Commerce Committee) administracja For-
da wsparła rozpoczęcie w 1975 r. przesłuchań przez bardziej liberalną senacką Komisję 
Ustawodawczą (Judiciary Committee), odpowiedzialną za prawo antytrustowe (w tym 
przepisy w zakresie konkurencji). 

3 Liczba pojedyncza („opłata”) została tu użyta nie bez powodu – na danej trasie obowiązywała wyłącznie jed-
na cena biletu, niezależnie od wyprzedzenia, z jakim została dokonana rezerwacja, momentu zakupu biletu, 
terminu przelotu (nie istniało pojęcie high season i low season, taryfy weekendowej itd.) oraz jakości oferty 
przewoźnika.

4 Tak jak w Europie dla określenia polityki rezygnacji z bezpośredniego regulowania danej dziedziny gospo-
darczej – a więc podjęcia kroków prawnych w kierunku jej urynkowienia – używa się określenia „liberaliza-
cja”, w Stanach Zjednoczonych jego odpowiednikiem jest termin „deregulacja”.
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Dodatkowymi argumentami na rzecz zmian były wyniki analiz funkcjonowania 
lotnictwa cywilnego na lokalnych (wewnątrzstanowych) rynkach nie poddanych jurys-
dykcji CAB. Panująca na nich relatywnie nieskrępowana konkurencja doprowadziła do 
drastycznej obniżki cen biletów już w latach 60. ubiegłego wieku.

Kiedy w 1977 r. prezydent Carter mianował Alfreda E. Kahna, profesora ekonomii 
Cornell University i zwolennika rozluźnienia przepisów, nowym szefem CAB, zmiany 
prawne były już właściwie przesądzone, trwały jedynie spory nad ich głębokością. Po-
pieranie deregulacji przewozów lotniczych stało się synonimem działalności prokonsu-
menckiej, za sprawą opinii publicznej spychając jej przeciwników na pozycje defensyw-
ne. 24 października 1978 r. prezydent podpisał historyczny pakiet przepisów Airline 
Deregulation Act (ADA)5. 

Deklarowanym celem całego pakietu prawnego było umożliwienie rozpoczęcia 
działalności operacyjnej kolejnym przewoźnikom, ułatwienie dostępu do nowych ryn-
ków dotychczasowym uczestnikom oraz wsparcie małych linii lotniczych. Miał on za-
pewnić zagęszczenie sieci połączeń w oparciu o porty lokalne i satelitarne, zapobie-
gając zarazem nadmiernej koncentracji skutkującej podwyżkami cen usług przewozo-
wych i wypychaniem z rynku słabszych konkurentów. Okres wdrażania ADA ustalono 
na 4 lata, z zakończeniem eliminowania ograniczeń na liniach krajowych przewidzia-
nym na 31 grudnia 1981 r. i likwidacją dotychczasowych regulacji taryfowych na tym-
że rynku do dnia 1 stycznia 1983 r.6. Izba Lotnictwa Cywilnego była stopniowo pozba-
wiana swoich uprawnień, m.in. w zakresie ustalania taryf, blokowania dostępu do tras 
(uzasadnianego nadużywanym pojęciem „interesu publicznego”) i wprowadzania no-
wych regulacji wobec przewoźników czarterowych – na koniec zaś rozwiązana z dniem 
1 stycznia 1985 r.

W swoich pierwotnych założeniach deregulacji miała towarzyszyć kontrola anty-
trustowa. Na mocy przepisów z 1938 r. została ona oddana w ręce CAB. Po jej likwidacji 
w 1985 r. przekazano ją w gestię Departamentu Transportu (U.S. Department of Trans-
portation – DOT), aby / nalnie, od 1989 r., jurysdykcję w zakresie fuzji w lotnictwie do-
łączyć do pozostałej działalności antytrustowej7 prowadzonej przez Departament Spra-
wiedliwości (U.S. Department of Justice)8. 

Przepisy deregulacyjne nie zlikwidowały dokuczliwej bariery „amerykańskiego 
pochodzenia” przewoźnika krajowego. Linię lotniczą mógł nadal zarejestrować jedynie 
obywatel USA, stały rezydent lub spółka, której wszyscy partnerzy mieli krajowe oby-
watelstwo, względnie korporacja zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, której dy-
rektor generalny (Chief Executive O!  cer – CEO) i 2/3 dyrektorów było Amerykanami, 

5 Public Law 95/504, October 24, 95th Congress, Washington D.C. 1978, 92 STAT, s. 1705-1754.

6 W praktyce czas trwania okresu dostosowawczego był krótszy.

7 Znajdującej źródła w Herman Antitrust Act (Ustawie Antymonopolowej Hermana) uchwalonej przez Kon-
gres w 1890 r.

8 Departament Transportu prezentował liberalne podejście do fuzji i przejęć. Polityka antytrustowa uległa za-
ostrzeniu po przekazaniu uprawnień Departamentowi Sprawiedliwości.
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zaś co najmniej 75 proc. kapitału akcyjnego znajdowało się w rękach obywateli USA. 
W pewnym sensie stanowiło to przeciwwagę wobec protekcjonistycznej polityki jedy-
nego realnie liczącego się globalnego konkurenta - europejskiej Wspólnoty - przy czym 
niektóre amerykańskie uregulowania prawne miały jeszcze bardziej restrykcyjny cha-
rakter (i, co więcej, uległy zaostrzeniu).

Szczelny parasol ochronny z czasów przedderegulacyjnych, nagle zwinięty przez 
Airline Deregulation Act, spowodował, że wielu amerykańskich przewoźników wkro-
czyło do świata wolnej konkurencji bez żadnego do tego przygotowania, z + otami sa-
molotów o zbyt dużej pojemności w stosunku do na nowo zde/ niowanych potrzeb 
i nieefektywnymi pracownikami zrzeszonymi w roszczeniowych związkach zawodo-
wych. Przyzwyczajeni do przerzucania rosnących kosztów operacyjnych na pasażerów 
(zamiast szukania rezerw i oszczędności)9 nie zawsze odnajdywali się w nowej rzeczy-
wistości i podejmowali chybione, nerwowe próby restrukturyzacji. 

Ich konsekwencje nie ominęły największych towarzystw, kluczowych dla funkcjo-
nowania amerykańskiego sektora transportu lotniczego10. Dochodziło do katastrofal-
nych – z ekonomicznego punktu widzenia – błędów w zakresie polityki zakupów no-
wej + oty (czego skutków doświadczyła chociażby linia Eastern11, do której w 1978 r. 
należało ok.11 proc. rynku przewozów pasażerskich). W ramach strategii „ucieczki do 
przodu” uruchamiano, bez odpowiedniego przygotowania, coraz to nowe połączenia 
(jak zrobiła to linia Brani; , ok. 4 proc. rynku) – licząc na cofnięcie przepisów deregula-
cyjnych i zachowanie zdobyczy pod przywróconym parasolem ochronnym CAB. Kla-
sycznym przykładem klinicznego wręcz braku zdolności adaptacyjnych okazała się li-
nia Pan Am12 (ok. 9 proc. rynku). „Przypisana” (pod rządami ustawy z 1938 r.) wyłącz-
nie do obsługi tras międzynarodowych z/do Stanów, usiłowała wypełnić krajową lukę 
w swoich połączeniach kupując wewnątrzamerykańskiego przewoźnika National Airli-
nes. Za wygórowaną kwotę 400 mln dolarów przejęta została linia, której zintegrowanie 

9 Koszt świadczenia usługi stanowiący punkt odniesienia przy kalkulacji cenowej nie był wery/ kowany pod 
kątem wysokości i racjonalności nakładów ponoszonych przez przewoźnika. Istotne było tylko, aby bene/ -
cjent systemu uzyskał dla siebie nadwyżkę / nansową ponad koszty (jakie by one nie były), określaną jako 
godziwą stopę zwrotu (reasonable rate of return).  

 Ciekawym, choć wymagającym osobnego omówienia, jest temat rentowności amerykańskich linii lotniczych 
przed i po deregulacji. Według danych DOT stopa zysku z działalności operacyjnej w latach 1940-50 wynio-
sła 9,09 proc. (stopa zysku netto 1,64 proc.), zaś w kolejnych 10-leciach odpowiednio: 6,93 proc. (3,63 proc.), 
7,35 proc. (2,97 proc.), 3,37 proc. (2,97 proc.), 1,80 proc. (-0,18 proc.), 3,99 proc. (0,90 proc.). W okresie 
2001-03 rentowność operacyjna spadła (na skutek ataków terrorystycznych z 11 września) do -6,28 proc. (netto 
do -6,95 proc.). Powyższe dane wyraźnie potwierdzają wyższą dochodowość sektora przed deregulacją. Źródło 
danych statystycznych: Form 41 Filings, 1940-2003, US Department of Transportation, Washington D.C.

10 Zarówno w literaturze, jak i w potocznym użyciu wymieniona grupa przewoźników określana jest często 
jako „legacy” carriers (lub „legacy” airlines – linie „dziedziczące”), bądź też incumbent carriers (lub incumbent 

airlines, w skrócie: incumbents -  bene/ cjenci).

11 W momencie swojego upadku linia operowała 17 typami samolotów – każdy z nich wymagał oddzielnie 
szkolonych pilotów i mechaników oraz, w przypadku konieczności naprawy, innego zestawu części za-
miennych.

12 Pan American World Airways, jeden z pionierów i żywa historia lotnictwa pasażerskiego.
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z nabywcą było od początku praktycznie niemożliwe13. Mimo późniejszych zakupów 
następnych lokalnych przewoźników Pan Am’owi nigdy nie udało się stworzyć ogólno-
krajowej sprawnej sieci połączeń, tak samo, jak zmody/ kować dotychczasowy system 
operacyjny.14 Efektem kolejnych chybionych posunięć była strata ponad dwóch miliar-
dów (ówczesnych) dolarów w ostatnim dziesięcioleciu istnienia linii. Po stopniowej wy-
przedaży wszystkich aktywów15, nie mogąc pokryć narastającego zadłużenia, Pan Am 
w końcu upadł16. W spiralę długów wpadły także towarzystwa TWA (Trans World Air-
ways, ponad 12 proc. rynku) oraz Continental (ponad 4 proc.). Oba musiały skorzystać 
z dobrodziejstw Chapter 1117.

Wbrew obawom, seria bankructw i przejęć nie pociągnęła za sobą załamania po-
daży (dostępności połączeń) na rynku pasażerskiego transportu lotniczego. Grupę tra-
dycyjnych przewoźników – tych, którzy wykazali się na tyle dużą elastycznością i zdol-
nością adaptacyjną, aby nie tylko przetrwać, ale nawet przejąć niektórych upadających 
konkurentów – uzupełniła szybko rosnąca liczba nowych uczestników rynku (tzw. new-

entrants, newcomers), zarówno współpracujących, jak i konkurujących z dotychczaso-
wymi. Z chwilowego chaosu stopniowo zaczął wyłaniać się nowy porządek funkcjono-
wania branży, zmuszając każdego przewoźnika do zde/ niowania (lub zrede/ niowania) 
swoich aspiracji co do przyszłego pozycjonowania / rmy. To z kolei narzucało koniecz-
ność wyboru określonej, spójnej z założonymi celami strategii działania.

Z reguły, wiodącą (stymulującą) rolę w przemianach rynkowych przypisuje się no-
wym graczom - równie innowacyjnym, co agresywnym, zdobywającym dla siebie prze-
strzeń kosztem dotychczasowych bene/ cjentów. W tym jednak przypadku potencjał 
i pozycja wielkich towarzystw lotniczych dominujących w okresie przed deregulacją 
sprawiły, że w pierwszej fazie restrukturyzacji sektora to właśnie ich radykalne (uda-
ne lub chybione) zmiany organizacyjne były istotnym czynnikiem wymuszającym na 

13 Z powodu całkowicie niekompatybilnej + oty (w Pan Am samoloty L-1011 z silnikami Rolls-Royce, w Natio-
nal DC-10 z silnikami General Electric), niekompatybilnych połączeń (National posiadał tylko jeden hub, 
o skrajnej lokalizacji, w Miami), odmiennej kultury korporacyjny itd. Jedynym zwycięzcą w przetargu była 
konkurująca o zakup National linia Texas International Airlines, która, pobijając cenę, / nalnie zarobiła na 
odsprzedanym przez siebie mniejszościowym pakiecie akcji 45 mln. dolarów.

14 Na trasach długodystansowych (międzykontynentalnych) opóźnienia w przylocie rzędu jednej godziny były 
tolerowane przez znaczną część pasażerów, w przeciwieństwie do tras krajowych. Pan Am, operujący wcześ-
niej prawie wyłącznie na tych pierwszych, po przyłączeniu National nie potra/ ł m.in. utrzymać wymaganej 
dyscypliny czasowej na połączeniach wewnątrzamerykańskich. Rzecz jasna, nie był to jedyny problem orga-
nizacyjny tego przewoźnika, ale należał do uchybień najbardziej zauważanych przez pasażerów.

15 M.in. wieżowca PanAm Building na Manhattanie, sieci hoteli Intercontinental i + oty cargo.

16 Faktem, który ostatecznie przesądził o bankructwie, były skutki ataku terrorystycznego na samolot tej linii 
w grudniu 1988 r. (katastrofa nad Lockerbie). Federalny Zarząd Lotnictwa nałożył na przewoźnika karę 630 
tys. dolarów za luki w systemie bezpieczeństwa na lotnisku we Frankfurcie, zaś rodziny o/ ar wytoczyły ok. 
300 spraw sądowych o odszkodowanie. 

17 Przepis zapewniający ochronę przed wierzycielami w celu umożliwienia restrukturyzacji. Postanowienia 
Charter 11 pozwalały między innymi na zerwanie wcześniejszych umów zbiorowych dotyczących planów 
emerytalnych i podjęcie z załogą nowych rokowań bez warunków wstępnych (uwzględniania wcześniejszych 
zobowiązań – opcja zero). W szeregu przypadkach Charter 11 w praktyce oznaczał jednak co najwyżej opóź-
nienie momentu ogłoszenia bankructwa.  
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nowych przewoźnikach wybór określonej strategii działania. Mniejsi i słabsi zazwyczaj 
szukali dla siebie niszy, wybierając drogę kohabitacji (w roli tzw. feeders - sprawnych, 
pozbawionych nadmiernych ambicji podwykonawców „starszych braci”)18, bardziej 
agresywni stawiali na konfrontację, licząc na uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzię-
ki alternatywnym modelom biznesowym – dającym potencjalnemu klientowi wyraźny 
sygnał o ich, korzystnej dla niego, odmienności.

Tradycyjni przewoźnicy – boleśnie uświadamiając sobie fakt wejścia w życie no-
wych reguł gry premiujących przeżyciem i rozwojem jedynie najbardziej efektywne jed-
nostki – dość szybko podjęli próbę radykalnych zmian organizacyjnych. Pierwszą i jed-
ną z najważniejszych była rezygnacja przez nich z utrzymywania sieci połączeń w do-
tychczasowym klasycznym układzie liniowym typu point-to-point19, na korzyść syste-
mu hub-and-spoke20. Tworząc bazy (tzw. hubs), stanowiące centrum promieniście roz-
chodzących się tras komunikacyjnych do punktów docelowych i koncentrując w nich 
swoje operacje, przy okazji praktycznie zablokowali konkurentom dostęp do szeregu 
największych krajowych lotnisk, co zresztą było zamierzonym działaniem. Rekon-
/ guracji uległy + oty – na długich trasach Boeingi 747 ustąpiły miejsca mniejszym 
DC-10, te zaś z kolei (z czasem) bardziej ekonomicznym B767 i B757. Ekwiwalentem 
jednego lub co najwyżej dwóch rejsów dziennie na krótszych, drugorzędnych odcin-
kach21 obsługiwanych dotąd przez odrzutowe B737 i DC-9 stawała się większa ich 
liczba wykonywana małymi, tańszymi w eksploatacji turbośmigłowcami. Cedowano 
je najczęściej na wcześniej wspomnianych podwykonawców (linie lokalne i regional-
ne), z niektórymi zawierając umowy, innych wykupując – co pozwoliło tradycyjnym 
przewoźnikom, z jednej strony, na zagęszczenie tras dolotowych do wspomnianych 
baz (hubs), z drugiej zaś na wydłużenie szeregu „szprych” (spokes) o dalsze odcinki 
dolotowe, których eksploatacja przez ich zbyt duże samoloty byłaby ekonomicznie 
nieopłacalna.

W przeciwieństwie do linii, które oparły swój byt na koegzystencji z tradycyjny-
mi przewoźnikami, towarzystwo Southwest Airlines – prowadzące działalność już na 
kilka lat przed uchwaleniem ADA – uznało deregulację za realną szansę na podjęcie 
(wreszcie) równorzędnej rywalizacji z tymi ostatnimi. Historia Southwest z okresu 

18 Z czasem zaczęto tworzyć całe grupy linii regionalnych wyspecjalizowanych w wypełnianiu luk w sieciach 
„legacy” airlines (na ich zlecenie).

19 Bezpośrednio łączących początkowy punkt podróży z punktem docelowym.

20 Model funkcjonowania na bazie sieci połączeń typu hub-and-spoke („piasta i szprycha”) jest typowy dla du-
żych przewoźników zapewniających sobie tą drogą silną pozycję w jednym lub kilku wielkich portach lotni-
czych ( jak w przypadku British Airways na lotnisku London Heathrow). Pasażer, chcąc dostać się z lotniska 
A na lotnisko B (z których żadne nie jest tzw. hub’em, tj. lotniskiem centralnym linii, którą podróżuje) musi 
najpierw dolecieć do hub’u, po czym przesiada się na samolot w kierunku lotniska B. Omawiana strategia, 
multiplikująca starty i lądowania w danym hub’ie zapewnia tam przewoźnikowi dominującą pozycję, ale 
jednocześnie wydłuża czas podróży i wymusza wyższe ceny biletów (w porównaniu do tanich przewoźników 
stosujących odmienną strategię, opisaną poniżej). 

21 Najczęściej były to tzw. cienkie linie (thin markets) – trasy o dość ograniczonym potencjale przewozowym 
z punktu widzenia zgłaszanego popytu.
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przed 1978 r. jest zresztą najlepszym przykładem reguł rządzących ówczesnym amery-
kańskim rynkiem przewozów lotniczych. Mała lokalna linia22, założona w 1967 r. w celu 
obsługi połączeń między trzema teksańskimi miastami, została - jeszcze przed rozpo-
częciem przewozów - uznana przez ówczesnych bene/ cjentów rynku za „obce ciało” 
w systemie, intruza próbującego burzyć istniejące status quo w zakresie cen i standar-
dów usług23. Dyskredytował ją w oczach kartelu zarówno sam zamiar wejścia na trasy 
już przez niego obsługiwane, jak i głoszone przez nią hasło uczynienia podróży samo-
lotem tańszą od przejazdu samochodem24 - a konkretnie, prosty pomysł na tanie bilety 
przy jednoczesnym zachowaniu rentowności operacyjnej przez przewoźnika. Strategia 
oparta została na usunięciu z oferowanego pakietu wszystkiego, co wykraczało poza 
absolutne minimum (bezpłatnych posiłków, napojów i gazet na pokładzie, oddzielnych 
poczekalni dla uprzywilejowanych pasażerów, wreszcie samego uprzywilejowania, czy-
li podziału na klasę pierwszą, business i ekonomiczną – pozostać miała wyłącznie ta 
ostatnia)25, zarazem zaś na maksymalnym wykorzystaniu sprzętu (+ ota służy do prze-
wozu pasażerów, a nie parkowania na płycie lotniska)26. Dla Southwest samolot niczym 
nie różnił się od autobusu, tyle tylko, że był szybszy i potra/ ł latać. „Legacy” airlines sta-
nęły przed poważnym problemem: jak obronić swój stan posiadania?

Przepisy deregulacyjne odebrały bene/ cjentom starego systemu większość instru-
mentów prawnych pozwalających dotąd na blokowanie latami procedur rejestracyj-
nych kolejnych przewoźników. Bezpardonowo wykorzystywanym atutem uczyniły one 
w tej sytuacji system hub-and-spoke, dający realną możliwość zamknięcia potencjalnym 
konkurentom swobodnego – w wymiarze niezbędnym do normalnego funkcjonowania 
i rozwoju - dostępu do największych portów amerykańskich. Kartel, „wygnany” przez 
ADA z przestrzeni powietrznej, przeniósł się na pasy startowe lotnisk.

Przewoźnik posiadający w danym porcie dominujący udział w dostępie do termi-
nali i przydziałów czasów przylotów i odlotów (slots) jest w stanie zniechęcić lub co naj-
mniej osłabić konkurencyjność linii zamierzającej uruchomić z niego swoje połączenia. 
Czynniki sprzyjające supremacji można przy tym podzielić na dwie grupy: istniejące 

22 W momencie rozpoczęcia operacji dysponowała zaledwie trzema samolotami Boeing 737 (któremu to mode-
lowi, w kolejnych jego wersjach, pozostała wierna do dnia dzisiejszego).

23 W celu uziemienia konkurenta (uzyskania sądowego zakazu lotów) towarzystwa Brani; , United Airlines, 
Continental Airlines, Aloha Airlines i Trans-Texas rozpoczęły trzyletnią batalię prawną zakończoną wygra-
ną Southwest Airlines w Sądzie Najwyższym Stanu Teksas (Texas Supreme Court) i, / nalnie, odrzuceniem 
w dniu 7 grudnia 1970 r. apelacji pozywających przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (U.S. Supreme 
Court).

24 Pamiętajmy, że był to początek lat 70., okres szoku cenowego na rynku paliw w USA – a więc hasło padało na 
podatny grunt.

25 Stąd potocznie używane określenie tej kategorii przewoźników jako„no-frills” (bez fanaberii), stosowane wy-
miennie z „low-fare airlines” (LFA – tanie linie) lub „low-cost carriers” (LCC – niskokosztowi przewoźnicy). 

26 Już w 1972 r. Southwest wdrożył słynny na całym świecie standard  “20-minute turn” (20 min. na ziemi). Przy-
czyna była nader prozaiczna: początkowe / nansowe trudności zmusiły linię do sprzedaży, w celu pokrycia 
bieżących wydatków, jednego z czterech posiadanych w tym czasie samolotów – pozostałe trzy musiały zatem 
od tej pory obsługiwać trasy przewidziane dla czterech maszyn.
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obiektywnie oraz wykreowane przez towarzystwo lotnicze27. Do pierwszych należy na-
turalne przeświadczenie potencjalnych pasażerów, że przewoźnik dysponujący rozbu-
dowaną siatką połączeń z danego lotniska jest w stanie zaoferować im przeloty lepiej 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Druga z kolei grupa to środki bezpośred-
niej i pośredniej „perswazji” (zachęty) ze strony linii lotniczej. Do najbardziej skutecz-
nych należą programy lojalnościowe (FFP – frequent-" yer programs)28, bezpośrednio 
zachęcające pasażerów do korzystania z usług danego przewoźnika i premiujące ich (po 
zebraniu odpowiedniej liczby punktów) bezpłatnymi przelotami. Linia dysponująca 
najszerszą ofertą połączeń z danego portu daje klientowi, rzecz jasna, największą szan-
sę uzyskania cennego bonusu. Pośrednio z kolei na wybór przewoźnika można wpły-
nąć premiując, w analogiczny sposób, agentów biur podróży (programy TACO – tra-

vel agent commission override programs).W ich przypadku przekierowanie klientów na 
„zaprzyjaźnioną” linię nagradzane jest zwiększoną prowizją (po przekroczeniu określo-
nego pułapu obrotów) lub bezpłatnymi biletami, które agent może sprzedać zachowu-
jąc cały przychód dla siebie29.

Funkcjonowanie bazy (hub) generuje znaczne koszty stałe, wyraźnie wyższe niż 
przy wcześniej stosowanym systemie point-to-point. Kompensuje je efekt ekonomii ska-
li – zarówno ich rozkład na dużą liczbę połączeń obsługiwanych z jednego portu, jak 
i możliwość wywarcia presji na zarząd lotniska przy negocjowaniu warunków korzysta-
nia z jego infrastruktury. W walce z konkurencją nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że 
o ile system hub-and-spoke wydłuża pasażerowi - w przypadku, gdy hub nie stanowi dla 
niego punktu docelowego - czas trwania podróży i naraża go na niewygodę przesiadki, 
jednocześnie jednak zapewnia mu ze strony danego przewoźnika bogatą ofertę skon/ -
gurowanych ze sobą połączeń, bez porównania szerszą, niż we wcześniej stosowanym 
układzie liniowym. System funkcjonujący w oparciu o centralną bazę może przy tym, 
zdaniem szeregu analityków, okazać się skuteczną strategią z góry zniechęcającą nowych 
konkurentów do wejścia na daną trasę, również w warunkach braku formalnych prze-
szkód, usuniętych przez proces deregulacji rynku. W ich ocenie30 (i zdaniem autora nie 
ulega to wątpliwości) przewoźnik działający w układzie hub-and-spoke analizuje efek-
tywność ekonomiczną połączenia między dowolnym lotniskiem A (na końcu „szpry-
chy”) i swoją bazą B uwzględniając w rachunku (obok uzyskiwanych na nim zysków lub 
ponoszonych strat) także jego wpływ na dochodowość innych, komplementarnych tras 

27 S. Borenstein, Hubs and high fares: dominance and market power in the U.S. airline industry, @ e Rand Journal 
of Economics, Autumn 1989; Vol. 20, No. 3, Santa Monica 1989, s. 344-356.

28 Funkcjonujące od 1980 r.

29 Na znaczny stopień skuteczności tego bodźca wskazują wyniki ankiety opublikowanej w 1988 roku w tygo-
dniku „Travel Weekly”. 24 proc. agentów podróży przyznało, że na dokonywany przez nich wybór przewoź-
nika zazwyczaj (usually) ma wpływ system TACO, dalsze 27 proc. - że dzieje się tak czasem (sometimes), 
13 proc. - rzadko (rarely), zaś 35 proc. - nigdy (never). Patrz: Travel Weekly, June 29, 1988, s. 94.

30 Patrz m.in.: K. Hendrics, M. Piccione, G. Tan, Entry and Exit in Hub-Spoke Networks, @ e Rand Journal 
of Economics, Vol. 28, 1997, s. 291-303; K. Hendrics, M. Piccione, G. Tan, Equilibria in Networks, Economet-
rica, Vol. 67, 1999, s. 1407-1434; T. Z. Oum, A. Zhang, Y. Zhang, Airline Network Rivarly, Canadian Journal 
of Economics, Vol. 28, 1995, s. 836-857.
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(z bazy B do portów C, D itd.), na których poziom tzw. load factor (współczynnika ob-
łożenia miejsc) zależy m.in. od liczby pasażerów rozpoczynających podróż już w punk-
cie A i, poprzez hub, dalej ją kontynuujących. Dla nowego konkurenta, nie dysponu-
jącego bazą na żadnym z tych lotnisk, połączenie między obu miastami funkcjonuje 
autonomicznie i samo w sobie musi być dochodowe (co tym bardziej może okazać się 
trudne do osiągnięcia przy zwiększonej liczbie współzawodniczących ze sobą operato-
rów). Przewoźnika silnie osadzonego sieciowo w porcie załadunku lub wyładunku stać 
na okresowe obniżenie cen poniżej progu opłacalności – z czego, co istotne, zdają sobie 
sprawę potencjalni kandydaci do wejścia. Przytaczana jest wypowiedź wiceprezesa ds. 
planowania linii Piedmont podczas przesłuchań w 1987 r. przed komisją kongresową, 
związanych z planowaną fuzją tego przewoźnika z USAir31. Richard James stwierdził, 
że nigdy nie przyszła im nawet na myśl próba wejścia na trasę Pittsburg-Washington, 
D.C. (National Airport) z powodu dominacji USAir na pierwszym z wymienionych 
lotnisk. Możliwości rywalizacji dawała za to, jego zdaniem, trasa do Pittsburga, tyle że 
z Baltimore, odległego od Washingtonu o niespełna godzinę jazdy samochodem. Rzecz 
w tym, że w Baltimore swoją bazę miał właśnie Piedmont – i wtedy „siła mogłaby się 
przeciwstawić sile” (w oryginale: „that is strength against strength”).

Southwest Airlines, mając zablokowane przez konkurencję niemal wszystkie głów-
ne lotniska amerykańskie, podjął decyzję o swoistej reaktywacji systemu point-to-point, 
porzuconego przez tradycyjnych przewoźników i, wydawało się, już powszechnie spi-
sanego na straty jako mniej efektywny. Sieć swoich liniowych połączeń oparł w pierw-
szym rzędzie na lotniskach drugorzędnych oraz satelitarnych - położonych w pobliżu 
największych portów i z tego też powodu wegetujących w ich cieniu. Southwest za-
proponował im transakcję wiązaną - setki uruchamianych nowych połączeń w zamian 
za preferencyjne warunki współpracy32. Szybki wzrost liczby rejsów był możliwy dzię-
ki strategii koncentrowania się na trasach krótkodystansowych, obsługiwanych każdego 
dnia w sposób niemal wahadłowy. Wybierając gęsto zaludnione obszary, linia wymuszała 
rywalizację na narzuconych przez siebie warunkach. Za każdym razem konkurujący „le-

gacy” carriers mieli do wyboru: drastycznie obniżyć ceny albo zlikwidować swoje połą-
czenie. W tym drugim przypadku w powstałą lukę z reguły natychmiast wchodzili nowi 
przewoźnicy (głównie regionalne linie niskokosztowe), utrwalając niższe taryfy cenowe.

Badania przeprowadzone przez Biuro Analiz Lotniczych Departamentu Transpor-
tu Stanów Zjednoczonych (O[  ce of Aviation Analysis, U.S. Department of Transpor-

31 USDOT, Docket 44719, USAir-Piedmont Merger Case, transcript p.615, testimony of Richard T.James, July 
23, Washington D.C. 1987, s. 615.

32 Trzydzieści lat później (w 2009 r.) tych rejsów będzie już ok. 3,5 tys. dziennie, a sam przewoźnik stanie się 
trzecią linią na świecie pod względem liczebności + oty (546 samolotów jednego modelu). Stanowi to od 
początku istnienia towarzystwa jeden z kluczowych elementów zapewniających mu przewagę konkurencyj-
ną. Bez dodatkowego szkolenia (a są one wyjątkowo drogie) każdy pilot jest w stanie siąść za stery każdego 
samolotu Southwest, każdy mechanik może naprawić usterkę w każdej maszynie (o ileż mniejszy jest przy 
tym magazyn części zamiennych). Warunki dostaw samolotów i podzespołów są negocjowane tylko z jednym 
producentem, co przy tej wielkości + ocie – całkowicie przy tym jednorodnej - stawia nabywcę w wyjątkowo 
uprzywilejowanej pozycji.
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tation), oparte na danych za rok / skalny 199133, potwierdzają skuteczność strategii 
Southwest koncentrującej prowadzone operacje głównie na krótkich trasach. Wynika 
z nich, że przewoźnik kontrolował w tym czasie lub co najmniej istotnie wpływał na 
ceny biletów zakupionych przez ponad 60 proc. pasażerów podróżujących na najsil-
niej eksploatowanych połączeniach krajowych o długości poniżej 500 mil34. Osiągniętą 
przez niego przewagę jeszcze lepiej ilustruje fakt zajmowania pozycji dominującej na 93 
ze 100 jego najbardziej aktywnych tras – przy czym w przypadku 80 z nich udział, jaki 
posiadał w rynku przekraczał 50 proc.

Nieustannie mody/ kowane taryfy przewozowe stały się – od momentu rozpoczę-
cia procesu deregulacji – jednym z głównych pól walki konkurencyjnej o zachowanie 
lub umocnienie pozycji rynkowej. Praktycznie w każdym opracowaniu omawiającym 
ten okres funkcjonowania sektora możemy bez trudu znaleźć dane statystyczne infor-
mujące o znaczącym spadku cen biletów i skali korzyści odniesionych przez amerykań-
skich pasażerów korzystających z przelotów na trasach krajowych. Według tzw. Rapor-
tu Skinner’a z 1989 r.35, w latach 1981-1988 ceny biletów lotniczych spadły średnio o 26 
proc. (z uwzględnieniem in+ acji), zaś w okresie 1978-2000 – jak wynika ze statystyk 
Zrzeszenia Transportu Lotniczego (Air Transport Association, ATA) – aż o 44,9 proc. 
(również z poprawką na in+ ację). W swoim opracowaniu z 2000 r. Cli; ord Winston 
i Steven Morrison z renomowanego Brookings Institution ocenili z kolei, że w tym cza-
sie ceny biletów były niższe o 22 proc., niż gdyby rynek był nadal regulowany przy uży-
ciu instrumentów prawnych sprzed 1978 r.36. Zdaniem Alfreda Kahna spadek ten, na 
poziomie (w sumie) 10-18 proc. za lata 1976-1990, przynosił amerykańskim pasażerom 
roczne oszczędności rzędu 5-10 mld dolarów37.

O ile trudno znaleźć jednoznaczne argumenty podważające generalnie pozytywny 
wpływ deregulacji na obniżanie kosztów podróży drogą powietrzną38, o tyle opieranie 

33 R.D. Bennett, J.M. Craun, # e Airline Deregulation Evolution Continues. # e Southwest E$ ect, O[  ce of Avia-
tion Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 4. Dla linii Southwest Airlines 
rok / skalny kończył się 30 września.

34 W opracowaniu Departamentu Transportu (DOT) są one określane jako “najbardziej gęste rynki” (the most 

dense markets), co oznacza połączenia, z których korzysta minimum 500 pasażerów dziennie.

35 1.440-stronicowy raport z czerwca 1989 r. opracowany przez grupę roboczą Departamentu Transportu po-
wołaną przez Sekretarza Transportu Samuela Skinnera w celu określenie poziomu konkurencji w sektorze 
transportu lotniczego na rynku wewnątrzamerykańskim (Secretary of Transportation’s Task Force on Com-
petition in the Domestic Airline Industry).

36 S.A. Morrison, C. Winston , # e Remaining Role for Government Policy in the Deregulated Airline Industry, w: 
Deregulation of Network Industries: What’s Next?, pod red. S. Peltzmana i C. Winstona, AEI Brookings Joint 
Center for Regulatory Studies, Washington D.C. 2000.

37 A. E. Kahn, Airline Deregulation, Library of Economics and Liberty, @ e Concise Encyclopedia of Economics, 
Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2002, s. 2. Bardziej precyzyjne wydają się dane DOT oceniające oszczędności 
uzyskane przez pasażerów dzięki pojawieniu się tanich linii (na trasach krajowych na obszarze kontynental-
nym) na, odpowiednio: 1,1 mld. dolarów w 1988 r., 2,6 mld w 1992r, 4,6 mld w 1994r. i 6,3 mld w 1995 r. 

38 Jednym z nielicznych autorów zdecydowanie kwestionujących tezę o korzyściach dla pasażerów uzyskanych 
dzięki deregulacji jest Dawid B. Richards. Jego zdaniem właśnie utrzymanie systemu kontroli cen obowiązu-
jącego bezpośrednio przed wprowadzeniem ADA zapewniłoby im oszczędności w całym okresie do 2001 r., 
kiedy to, po atakach terrorystycznych z użyciem samolotów, linie lotnicze gwałtownie obniżyły ceny biletów. 
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się wyłącznie na danych o tak wysokim stopniu ogólności, jak wymienione wyżej, nie-
sie za sobą kilka istotnych pułapek. Analiza bardziej szczegółowych statystyk wyraź-
nie wskazuje na wysoką dynamikę i różnokierunkowość zmian w zachowaniu sekto-
ra w trakcie omawianego okresu. Które zatem segmenty rynku przewozów lotniczych 
(grupowane według przyjętych strategii, dystansów połączeń itd.) i w jakim stopniu ak-
tywnie współuczestniczyły w odnotowanym trendzie spadkowym? Czy fakt pojawienia 
się licznej grupy tzw. tanich linii (kopiujących model Southwest)39 i wywieranej przez 
nich presji konkurencyjnej był - co przecież, wydawałoby się, nie podlega dyskusji - 
decydującym czynnikiem w wymuszonym procesie obniżania cen biletów lotniczych? 
Spróbujmy ocenić, na ile skuteczną barierą dla konkurentów stała się, z jednej strony, 
agresywna polityka cenowa (będąca podstawą strategii tanich przewoźników), z drugiej 
zaś „okopywanie się” w bazach (fundament polityki „legacy” carriers).

Istotnym wyróżnikiem okresu po 1978 r. okazuje się zróżnicowanie taryf zarówno 
w ujęciu strukturalnym (w poszczególnych segmentach rynku) jak i czasowym (w ko-
lejnych latach po uchwaleniu ADA). Użytecznym instrumentem analitycznym, którym 
warto się posłużyć jest standardowy wskaźnik poziomu cen, SIFL (Standard Industry 

Fare Level), oznaczający opłatę za 1 milę przelotu w pełnopłatnej klasie ekonomicznej 
(unrestricted coach fare) określoną dla danego rynku (rozumianego jako wszystkie trasy 
w wybranym przedziale odległości, np. 0-250 mil). Oparto ją na wyliczonej w powiąza-
niu z kosztami najniższej cenie biletów na dzień 1 lipca 1977 r., uaktualnianej następ-
nie co pół roku o procentowy wskaźnik zmian kosztów w sektorze40. Rok po rozpoczę-
ciu deregulacji średnie realne (faktycznie płacone przez klientów) ceny biletów były 
zbliżone do poziomu SIFL jedynie na trasach o długości do 750 mil. W miarę wzrostu 
dystansu przelotu nożyce cenowe stopniowo się otwierały, przy odległościach powy-
żej 2000 mil osiągając wartości o 25 proc. niższe od wskaźnika. Oznacza to, że ogni-

Trend ten utrzymał się do końca 2005 r., po czym uległ odwróceniu w kierunku struktury relacji między ce-
nami biletów i wskaźnikiem SIFL typowej dla lat bezpośrednio po rozpoczęciu deregulacji. Jeżeli ta ostatnia 
tendencja się utrzyma, w ocenie Richardsa zniweluje wszelkie korzyści uzyskane uprzednio przez pasażerów. 
Patrz: D. Richards, Did Passenger Fare Savings Occur A% er Airline Deregulation?, Journal of the TRF, Vol-
ume 46, Number 1/Spring 2007, Transportation Research Forum, Fargo 2007, s. 8-11 (wersja internetowa 
artykułu).

39 Termin „tania linia” (inaczej „przewoźnik niskokosztowy”) w warunkach amerykańskich nie wydaje się 
aż tak jednoznaczny, jak sugeruje szereg istniejących opracowań. Do sprawy tej wrócimy w dalszej części 
tekstu.

40 SIFL wprowadzono pierwotnie jako wskaźnik bazowy do wyznaczania obligatoryjnych widełek cenowych 
dla taryf w pełnopłatnej klasie ekonomicznej. Z czasem ograniczenia te uległy rozluźnieniu, a od 1983 r. SIFL 
ma charakter czysto statystyczny. Należy wyraźnie podkreślić, że wskaźnik ten pokazuje średnią cen zawy-
żoną w stosunku do realiów, gdyż nie uwzględnia różnego typu dodatkowych rabatów (night coach, discount 

fares) oferowanych przez przewoźników walczących o rynek. Pamiętajmy również, że w pierwszym okresie 
notowań SIFL (1977-1978) ceny w klasie ekonomicznej miały jedynie „odniesienie” do kosztów (cost related), 
a nie były ustalane na ich bazie (cost based). W praktyce oznaczało to zaniżenie ceny na najkrótszych odle-
głościach o 22,5 proc. w stosunku do kosztów, stan równowagi na dystansie 400 mil i stopniowy wzrost do 
poziomu 2-4 proc. ponad ponoszone koszty w miarę dalszego zwiększania się długości przelotu. Patrz: R.D. 
Bennett, J.M. Craun, # e Airline Deregulation Evolution Continues. # e Southwest E$ ect, O[  ce of Aviation 
Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 5.
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skiem walki cenowej stały się, dotąd bardzo dochodowe, połączenia długodystansowe - 
zaś jej uczestnikami w pierwszym rzędzie dominujący na nich tradycyjni przewoźnicy, 
w okresie przed deregulacją znacznie zawyżający swoje taryfy właśnie na trasach typu 
long-haul. 

Wejście na rynek grupy nowych przewoźników41, z ich zróżnicowanymi koncep-
cjami biznesowymi i agresywną polityką cenową, zostało wyraźnie odnotowane w po-
staci większych niż uprzednio rabatów przyznawanych pasażerom podróżującym za-
równo na krótkich odcinkach (0-500 mil) jak i na dystansach 1.001-2.000 mil42. Od-
zwierciedla to ówczesną strategię najbardziej dynamicznych tanich linii, koncentrują-
cych swoją uwagę nie tylko na lokalnych połączeniach, ale również wybranych, bardzo 
dochodowych trasach długodystansowych. Doskonałym przykładem mogą być działa-
nia niezwykle popularnego w tym okresie w Stanach Zjednoczonych towarzystwa PE-
OPLExpress Airlines, które zainaugurowało swoje operacje rejsami z lotniska Newark 
do Bu; alo, Columbus i Norfolk, ale już dwa lata później zaczęło obsługiwać trasę do 
Londynu (Gatwick Airport), oferując tak niską cenę (149 dolarów), że w ciągu 24 godz. 
od rozpoczęcia rezerwacji zabrakło biletów na kilka miesięcy naprzód.

W ocenie Biura Analiz Lotniczych DOT pierwsza dramatyczna zmiana w struktu-
rze cenowej nastąpiła w trakcie kolejnych czterech lat (1984-1988). Dla ciągle potężnych 
tradycyjnych przewoźników był to szczytowy okres rozbudowy baz (hubs). W 1988 r. 
ich pozycja była już na tyle silna, że mogły skutecznie blokować dostęp do infrastruk-
tury „swoich” lotnisk innym konkurentom i kontrolować ceny połączeń z tych portów, 
szczególnie w promieniu 500 mil. W efekcie średni koszt biletu w połączeniu krajowym 
wzrósł do poziomu, odpowiednio, z górą 35 proc. powyżej SIFL w przypadku tras do 
250 mil i ponad 20 poc. dla przedziału 251-500 mil. Jednocześnie jeszcze bardziej po-
głębiło się już wcześniej istniejące odwrotne rozwarcie nożyc przy przelotach na odle-
głość ponad 2.000 mil (30 proc. poniżej SIFL). Zdaniem Bennetta i Crauna oba wymie-
nione trendy cenowe można uznać za zmianę we właściwym kierunku w porównaniu 
ze stanem z okresu przedderegulacyjnego – chociaż, prawdopodobnie, stanowiły one 
nadmierną korektę (overcorrection), pozostawiając ceny biletów na rynkach krótkody-
stansowych na zbyt wysokim poziomie, na długodystansowych zaś - na zbyt niskim 
(w stosunku do kosztu własnego świadczonej usługi)43.

Do kolejnego przełomu doszło w 1991 r. Za jego źródło uznaje się wojnę taryfo-
wą rozpoczętą przez towarzystwo Southwest Airlines, wsparte przez działania grupy 
mniejszych linii niskokosztowych. W efekcie nastąpił dramatyczny spadek cen biletów 

41 M.in. PEOPLExpress, Southwest, America West, Air Cal, New York Air, Paci/ c Southwest.

42 W 1984 r. w przedziale 0-250 mil średnie realne ceny biletów zeszły do poziomu ok. 5 proc. poniżej SIFL 
(w 1979 r. – 0 proc.), zaś przy odległościach 1.001-2.000 mil – aż 20 proc. poniżej SIFL (poprzednio minus 
12-15 proc.). Wyraźna zmiana in plus nastąpiła za to w przedziale 501-750 mil (ponad 15 proc. powyżej SIFL; 
w 1979 r. średnia realna cena była na poziomie nieco poniżej SIFL), co oznacza, że na tym rynku to nie ceny 
stanowiły wówczas podstawowy instrument walki konkurencyjnej.

43 R. D. Bennett, J. M. Craun, # e Airline Deregulation Evolution Continues. # e Southwest E$ ect, O[  ce of Avia-
tion Analysis, U. S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, s. 5.
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na trasach obsługiwanych przez tego przewoźnika (do poziomu 20 proc. poniżej SIFL 
na rynkach 0-250 mil, około minus 42 proc. - dla  przedziału 251-500 mil, około minus 
36 proc. - dla rynków 501-750 mil i 1.001-1.500 mil oraz blisko minus 30 proc. - dla 
połączeń o długości 751-1.000).44 W tym samym czasie realne ceny biletów na rynkach 
nie obsługiwanych przez Southwest wręcz wzrosły w porównaniu z poziomem sprzed 
2-3 lat (do plus 65 proc. ponad SIFL na trasach do 250 mil i ok. plus 35 proc. w przedzia-
le 251-500 mil). Dualizm ten oznaczał, z jednej strony, podjęcie przez Southwest walki 
o pełną dominację na wszystkich rynkach, które uznał za żywotne dla siebie, z drugiej zaś 
utrzymanie przez „legacy” carriers kontroli nad połączeniami wychodzącymi z ich baz (co 
pozwalało na zachowanie wysokiego poziomu cen, także na krótkich odcinkach). 

Zakładając scenariusz ścisłego i konsekwentnego naśladowania przez kolejne tanie 
linie (low-cost carriers, LCC) niezwykle efektywnego modelu biznesowego Southwest, 
nieuchronne wydaje się doprowadzenie przez mechanizmy wolnorynkowe do stopnio-
wej marginalizacji lub konieczności zmiany modus operandi przez tradycyjnych prze-
woźników. Zejść do poziomu taryf przewoźników niskokosztowych  na dłuższą metę 
nie byli oni w stanie, z bardzo prostej zresztą przyczyny – ponoszonych kosztów funk-
cjonowania. Według danych Biura Analiz Lotniczych DOT jednostkowy koszt opera-
cyjny wielkich tradycyjnych towarzystw (w przeliczeniu na 1 dostępne miejsce pasażer-
skie / 1 milę) był w latach 1991-1992 o 50 do 70 proc. wyższy niż w Southwest Airlines 
(niespełna 6 dolarów w Southwest wobec ponad 9 dolarów w Delta, TWA, Northwest 
i American Airlines oraz blisko 10 dolarów w USAir i United Airlines). Jedyną linią 
typu „full service” o w miarę zbliżonej efektywności była America West, ale i jej koszty 
jednostkowe były wyższe o ponad 20 proc. (powyżej 7 dolarów)45. W efekcie cenowego 
konkurowania z Southwest dochody niektórych „legacy” carriers spadły o połowę. Obli-
czenia tegoż Biura z 1993 r. wskazują, że przy zachowaniu poziomu cen nie uwzględnia-
jącego obniżek wymuszonych przez wyżej wymienionego taniego przewoźnika docho-
dy całego sektora z tras krajowych byłyby w 1992 r. wyższe o 2,5-3,0 mld. dolarów46. 

Strategia niskich cen wymaga olbrzymiej dyscypliny / nansowej oraz organizacyj-
nej – i dlatego największym przeciwnikiem low-cost carriers) okazywało się z reguły ich 
własne zachłyśnięcie się początkowym sukcesem, po czym przeinwestowanie. Za kla-
syczny przykład może posłużyć zaledwie sześcioletnia burzliwa kariera PEOPLExpress 
Airlines (zwanego potocznie People Express, PEx). Linia, założona w kwietniu 1981 r., 
tylko w początkowym stadium rozwijająca się organicznie, z czasem w znacznym stop-
niu oparła swoją strategię sztucznie przyspieszonego wzrostu na wchłanianiu innych, 
lokalnych (Britt Airways) i regionalnych (Provincetown-Boston Airlines, PBA) prze-
woźników. Po zakupie w 1985 r. linii Frontier Airlines, People Express stał się piątym co 

44 W 1992 roku w przypadku tras pozbawionych znaczącej obecności tego towarzystwa średnia cena biletu 
wynosiła 109,92 dolara dla przelotów na odległość do 250 mil oraz 130,32 dolara przy dystansie 251-500 mil. 
Na trasach zdominowanych przez niego było to odpowiednio 56,29 dolara i 57,61 dolara.

45 R.D. Bennett, J.M. Craun, # e Airline Deregulation Evolution Continues. # e Southwest E$ ect, O[  ce of Avia-
tion Analysis, U.S. Department of Transportation, Washington D.C. 1993, wykres, s. 10.

46 J.w., str. 6.
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do wielkości amerykańskim towarzystwem lotniczym. Rzecz w tym, że nie był w stanie 
zintegrować wspomniane linie, z których żadna w momencie przejęcia nie należała do 
kategorii LCC. Narastające zadłużenie i presja konkurentów wymusiły na przewoźniku 
zmianę / lozo/ i funkcjonowania i odejście od dotychczasowych, ściśle przestrzeganych 
zasad low-cost – do kabin samolotów powróciła pierwsza klasa, wcześniejsza prosta 
struktura cen ustąpiła miejsca taryfom zbliżonym do klasycznych47. Próby wyjścia ze 
spirali zadłużenia nie przyniosły jednak rezultatu i w 1987 r. People Express ze swoimi 
81 Boeingami (i długami) został wykupiony przez korporację Texas Air Corp i wchło-
nięty przez należące do niego towarzystwo Continental Airlines – paradoksalnie, jed-
nego z największych w Stanach tradycyjnych przewoźników.

Błyskawiczny rozwój PEx dowodzi, że w okresie po rozpoczęciu deregulacji tzw. 
tanie linie stworzyły (w oczach wielu pasażerów) realną, atrakcyjną alternatywę wobec 
bene/ cjentów starego systemu48. Większość z nich padała jednak o/ arą własnego suk-
cesu i, na skutek zbyt agresywnego inwestowania na kredyt – któremu nie towarzyszyły 
odpowiednio wysokie dochody z działalności operacyjnej – po zaledwie kilku latach 
znikała z rynku, bankrutując bądź stając się obiektem przejęć przez silniejsze / nansowo 
towarzystwa. Walka na taryfy była, bez wątpienia, niezwykle wyczerpująca dla trady-
cyjnych przewoźników, ale też, o czym się często zapomina, miała dla nich szereg za-
let. Zmusiła ich ona do bez porównania większej niż uprzednio dyscypliny / nansowej 
i przejścia z kalkulacji cenowej „cost related” do w pełni rynkowej „cost based” – a więc 
uznania cenotwórczej roli kosztów. Choć w mniejszym stopniu niż tanie linie, stały się 
też one bene/ cjentami tzw. efektu Southwest („Southwest E$ ect”), oznaczającego nie-
spotykany w przeszłości wzrost liczby podróżujących w wyniku dramatycznego spadku 
cen biletów (co w pewnym stopniu zrekompensowało im spadek dochodów liczonych 
na jednego pasażera). 

Również system hub-and-spoke okazał się w miarę odporny na próby przełamania 
go przez tych uczestników rynku, którzy wybrali inną strategię rozwoju. Praktycznie 
jedynie największy z nich, Southwest Airlines, był w stanie skutecznie i długofalowo go 
zneutralizować. Innym konkurentom udawało się to na okres nie dłuższy niż kilka lat 
(albo w ogóle). Co więcej, nie będzie pomyłką stwierdzenie, że „legacy” carriers okaza-
li się daleko bardziej konsekwentni w rozwijaniu swoich sieci połączeń koncentrują-
cych się promieniście wokół kolejno uruchamianych baz (hubs),  niż low-cost carriers 

– w ortodoksyjnym utrzymywaniu klasycznego układu point-to-point. Wbrew nazwie, 

47 W tym samym 1985 r. bezpośredni konkurent PEx, tradycyjny przewoźnik American Airlines rozpoczął 
wdrażanie systemu zarządzania rentownością (tzw. yield management), opartego na bardzo agresywnej kon-
cepcji struktury cen, poprzez ich zróżnicowanie pozwalającej na lepsze wykorzystanie dostępnego potencjału 
przewozowego i maksymalizację zysku. Wysoka skuteczność tego systemu w znacznym stopniu zniwelowała 
efekty przewagi cenowej linii People Express, zmniejszyła jej dochodowość i zdolność do spłacania zaciągnię-
tych kredytów.

48 Oczywiście, nie wszystkim odpowiadały spartańskie warunki panujące w samolotach People Express i ko-
nieczność dopłacania praktycznie za wszystko – każdą sztukę odprawianego bagażu, napoje na pokładzie 
(z wodą włącznie), itd. Stąd do przewoźnika przylgnęło złośliwe określenie „People Distress” (ludzka nędza, 
rozpacz).
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ten ostatni nie wyklucza ogniskowania części obsługiwanych tras na lotniskach o pod-
stawowym znaczeniu dla operacji danego przewoźnika (tzw. focus city) – taki układ po-
łączeń sprawia jedynie, na mapie, wrażenie bardziej chaotycznego niż hub-and-spoke. 
Problem tkwi w proporcjach. W dwóch portach (Las Vegas i Phoenix) pełniących po-
wyższe zadanie Southwest skupiał w 2004 r. 18,2 proc. swoich tras49. Ale już w przypad-
ku taniej linii JetBlue (11. miejsce w USA w ówczesnym rankingu według liczby prze-
wiezionych pasażerów) określenie hub narzuca się samo – 77,3 proc. jej bezpośrednich 
połączeń zaczynało się lub kończyło w tym okresie w jednym z dwóch miast, Nowym 
Jorku lub Long Beach50. Procentowo udział ten był wyższy, niż przypadający na dwa do-
minujące porty u szeregu wielkich tradycyjnych przewoźników (przykładowo, lotniska 
Dallas/Fort Worth i Chicago O’Hare jako punkt docelowy obsługiwały znacznie mniej, 
bo 42 proc. tras American Airlines, największego z ówczesnych „legacy” carriers).51 

O żywotności amerykańskiego systemu hub-and-spoke może świadczyć zachowa-
na do dzisiaj dominacja grupy bene/ cjentów z okresu przedderegulacyjnego w szeregu 
amerykańskich wielkich portów lotniczych. Trudno określić jako incydentalne te przy-
padki, w których ich udział w ogólnej liczbie startów i lądowań na danym lotnisku osią-
gał lub przekraczał poziom określany jako monopol (70 proc.). Dla tego typu sytuacji 
stworzono termin „baza-forteca” (fortress hub). Klasycznym przykładem mogą być linie 
US Airways52, które w 2005 r. były wyłącznym użytkownikiem 72 z 85 bramek (gates) 
działających na lotnisku Charlotte/Douglas International Airport i obsługiwały około 
90 proc. całego ruchu pasażerskiego w tym porcie. Podobne „fortece” (i to więcej niż 
jedną), pozwalające na skuteczne blokowanie konkurencji i dyktowanie wyższych cen 
posiadają wszyscy bez wyjątku wielcy tradycyjni przewoźnicy53.

49 W szeregu opracowaniach oba te lotniska określane są jako hubs (bazy) linii Southwest, a nie focus cities. 
Można to tłumaczyć skalą operacji prowadzonych przez tego przewoźnika – z Las Vegas obsługiwał on w tym 
czasie 35 bezpośrednich połączeń (non-stop) z innymi miastami, zaś z Phoenix – 34. Według danych z lipca 
2009 r. Southwest ma obecnie 7 focus cities z minimum 30 trasami non-stop z każdego nich (i szereg dalszych 
z mniejszą ilością połączeń). 

50 Paradoksalnie, możemy się tu spotkać z sytuacją odwrotną - część autorów opisujących działalność JetBlue 
używa dla wspomnianych portów terminu focus city. Do pewnego stopnia uzasadnione jest to skalą operacji 
tego przewoźnika – z Nowego Jorku JetBlue obsługiwał w omawianym okresie 13 tras non-stop, zaś z Long 
Beach – zaledwie 4. Określenie hub ma tu zatem tylko czysto systemowe uzasadnienie.

51 Oczywiście, obrazuje to jedynie stopień koncentracji siatek połączeń poszczególnych przewoźników. O ile 
w przypadku JetBlue przypisanie mu typowego dla tanich linii systemu połączeń „point-to-point” staje się 
w tej sytuacji mocno ryzykowne, powyższe dane nie podważają faktu stosowania przez American Airlines 
modelu „hub-and-spoke”. Dallas/Fort Worth i Chicago to najważniejsze dla tej linii, ale nie jedyne bazy (po-
zostałymi są Miami oraz New York Kennedy, plus dwie bazy regionalne – New York La Gwardia i St. Louis).

52 Do 1996 r. działające pod nazwą USAir.

53 Fakt istnienia znaczących różnic cenowych potwierdzają m.in. dane DOT za III kw. 1987 r. Przykładowo, 
średnia opłata za przelot liniami TWA z/do St.Louis (82 proc. udział w liczbie pasażerów na rejsach krajo-
wych odprawianych z tego portu) wynosiła w tym czasie 18,5 centa za milę, podczas gdy na trasach TWA nie 
zaczynających się lub kończących w tym mieście – zaledwie 10,86 centa. Przewoźnik był w stanie skutecznie 
kontrolować sytuację, mimo że operujący z tego portu konkurenci oferowali średnią cenę 14,41 centa za milę. 
W analogiczny sposób swoją przewagę eksploatował m.in. USAir na trasach z/do Pittsburga (udział 84 proc., 
średnia cena biletów odpowiednio 20,32 oraz 17,42 centa za milę, cena biletów konkurencji z/do Pittsburga 
– zaledwie 12,61 centa!). Patrz: Origin and Destination Survey, U.S. Department of Transportation, Research 
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Pakiet deregulacyjny ADA z 1978 r. otworzył dziesiątkom nowych towarzystw do-
stęp do amerykańskiego rynku przewozów lotniczych. Fakt ten jest powszechnie pod-
kreślany, tak samo jak oczywiste korzyści dla pasażerów, wynikające z rosnącej konku-
rencji między liniami. Podczas gdy w 1979 r. zaledwie 28 proc. miast dysponujących 
komercyjnymi lotniskami było obsługiwanych przez trzech lub więcej przewoźników, 
w 1988 roku odsetek ten wyniósł już 55 proc.54. 

Przedmiotem sporu może być natomiast kwestia, w jakim stopniu (jeżeli w ogó-
le) na deregulacji zyskali bene/ cjenci systemu sprzed 1978 r. Zwykle eksponowane są 
wyłącznie straty, jakie ponieśli – utratę gwarancji braku konkurencji, godziwego zysku 
(reasonable pro& t), zaś w przypadku pracowników – hojnych pakietów emerytalnych. 
Wydaje się jednak, że gorset kartelowych ograniczeń nie wszystkim z nich w pełni od-
powiadał. Wystarczyło jego usunięcie, aby American Airlines zwiększyły liczbę rynków 
(bezpośrednich połączeń między krajowymi portami) z 50 w 1979 r. do 173 w 1988 r., 
zaś United Airlines, analogicznie, z 80 do 16955. Mimo kilku głośnych bankructw, po-
zostali wielcy tradycyjni przewoźnicy byli w stanie przez szereg lat nader skutecznie 
kontrolować sytuację w sektorze. Doprowadzili do upadłości, zmarginalizowali, wchło-
nęli lub zwasalizowali niemal wszystkich konkurentów (około 150), którzy pojawili się 
w pierwszym dziesięcioleciu po wprowadzeniu ADA. Jedyną linią lotniczą wyznającą 
inną niż oni / lozo/ ę funkcjonowania, która przetrwała i skutecznie podważyła ich do-
minację, był Southwest. 

Mechanizm rynkowy uruchomiony przez deregulację umożliwił przewoźnikom 
elastyczny dobór taryf i bieżącą selekcję eksploatowanych rynków (bez administracyj-
nej ingerencji regulatora). Nie ulega oczywiście wątpliwości, że okres czasu niezbęd-
ny na opracowanie, wdrożenie lub zmody/ kowanie nowej strategii w przypadku wiel-
kich tradycyjnych towarzystw jest bez porównania dłuższy, niż w lokalnej linii lotni-
czej (commuter airline) – dysponującej niewielką liczbą samolotów i personelu, nie ob-
ciążonej zarówno potężnym majątkiem trwałym, jak i równie dokuczliwym „garbem” 
w postaci utrwalonej kultury korporacyjnej, zobowiązań z tytułu zawartych układów 
zbiorowych itp. Przy wszystkich tych zastrzeżeniach warto jednak pamiętać, że „legacy” 

carriers również stali się bene/ cjentami nowych rozwiązań prawnych i, po kilku latach 
swoistego szoku organizacyjnego, potra/ li je wykorzystać. Wymieniając najważniejsze 
wdrożone przez nich innowacyjne rozwiązania służące zrównoważeniu atutów, jaki-
mi dysponowały tanie linie, bardzo często ogranicza się ich listę jedynie do systemu 
hub-and-spoke. W rzeczywistości, począwszy od połowy lat 80., instrumentarium to 

and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, Databank 1A, third quarter, 
1987, domestic + ights only, College Park 1988, grupa zapisów 0467.

54 Status Report: Airline Competition and Concentration Since Deregulation, Secretary of Transportation’s Task 
Force on Competition in the Domestic Airline Industry, U.S. Department of Transportation, Washington 
1989 (dane statystyczne patrz:, S.A. Hodge, Skinner’s Mandate: To Complete Airline Deregulation, Updating 
Backgrounder No. 717, @ e Heritage Foundation, Washington D.C. 1990, s.2).

55 A.E. Kahn, Airline Deregulation, Library of Economics and Liberty, @ e Concise Encyclopedia of Economics, 
Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2002, s. 3 (wersja internetowa hasła).
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było znacznie bogatsze i, przy tym, bardzo skutecznie pozwalało wykorzystać potencjał 
wielkich przewoźników. Nowatorski system tzw. zarządzania rentownością (yield ma-

nagement)56, wdrożony w 1985 r. przez wielkiego tradycyjnego przewoźnika American 
Airlines, opracowany został w celu powstrzymania ekspansji bezpośredniego konku-
renta, taniej linii People Express. Skonstruowano agresywną, doskonale przemyślaną 
taryfę cenową (program Ultimate Super Saver), której efekt najlepiej opisują słowa Do-
nalda Burr’a, ówczesnego prezesa PEx, cytowane w książce Boba Cross’a „Revenue ma-
nagement”: „Stanowiliśmy tętniącą (życiem – dop. JZ), dochodową spółkę od 1981 do 
1985 r., a następnie po prostu się przewróciliśmy, tracąc 50 mln dolarów miesięcznie... 
Byliśmy rentowni od dnia, w którym zaczęliśmy, aż American dotarł do nas z Ultimate 

Super Saver”. Oblicza się, że system yield management przyniósł towarzystwu American 
Airlines 1,3 mld. dolarów dodatkowego dochodu w ciągu trzech lat od jego wdrożenia 
(i cenioną nagrodę Franz Edelman Award for Achievement in Operations Research and 

the Management Sciences).57 
American Airlines była zarazem pierwszą na świecie linią, która w 1964 r. – a więc 

jeszcze przed ADA – wdrożyła efektywny system automatycznej rezerwacji miejsc (Air-

line Reservation System – ARS), zwany (od nazwy projektu uruchomionego wspólnie 
z IBM) Semi-Automatic Research Environment (SABRE). Koszty samej tylko fazy ekspe-
rymentalnej (do 1960 r.) przekroczyły gigantyczną kwotę 40 mln. ówczesnych dolarów 
(ok. 350 mln. w cenach z 2000 r.). Na taki wydatek mogły sobie pozwolić wyłącznie „le-

gacy” carriers – w efekcie, w momencie rozpoczęcia deregulacji58 jedynie one były właś-
cicielami systemów automatycznych, z czasem przekształconych we współczesne sy-
stemy komputerowe (computer reservations systems – CRS). Udostępnienie ich biurom 
podróży zapewniło właścicielom ARS i (potem) CRS  tak wielką przewagę w tym zakre-
sie nad konkurentami, że zmusiło Departament Transportu do wprowadzenia w 1984 r. 
rygorystycznych regulacji umożliwiających niedyskryminacyjny (choć oczywiście od-
płatny) dostęp do tych systemów59. Uchylono je dopiero w 2004 r., w erze powszechne-
go dostępu do Internetu.

56 Zarządzanie rentownością jest koncepcją opartą na zrozumieniu, przewidywaniu i wpływaniu na zachowania 
konsumentów w celu maksymalizacji dochodów (zysków) czerpanych przy wykorzystaniu określonej puli za-
sobów. Ich dostępność musi być ograniczona w czasie, nie wykorzystane całkowicie tracą wartość (stąd termin 
„perishable”, „psujące się”) – w rzeczy samej, puste miejsca w samolocie po jego starcie nie są już w stanie wyge-
nerować żadnego dochodu. Klient musi być gotów zapłacić różną cenę za ten sam towar (tu: przelot). Prostym 
przykładem yield management jest taryfa lotnicza uwzględniająca tańsze bilety weekendowe lub pozasezonowe 
(o$ -peak), co zwiększa obłożenie miejsc w okresach dotąd rzadziej wybieranych przez pasażerów.

 Termin yield management używany jest wymiennie z revenue management, zaś w języku polskim „zarządza-
nie rentownością” -  z „zarządzaniem dochodowością” lub „zarządzaniem zyskiem”.

57 Przyznawaną przez Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).

58 Delta Air Lines  uruchomiła swój system DATAS (Delta Automated Travel Account System) w 1968 roku, 
United Airlines – APOLLO (Apollo Reservation System) w 1971 r., w tym samym roku Trans World Airlines 
(TWA) – system Programmed Airline Reservation System (PARS).

59 Reakcją wielkich towarzystw było zawieranie porozumień typu code sharing ze współpracującymi z nimi 
przewoźnikami, w ramach których rejs samolotem należącym do jednego z uczestników umowy (tzw. opera-

ting carrier) był przez pozostałych (tzw. marketing carriers) sprzedawany jako ich własny (pod ich numerem 
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Southwest, ze swej strony, odpowiedział uruchomieniem w marcu 1995 r. (jako 
jeden z pierwszych przewoźników) własnej strony (web site) nazwanej „Southwest Air-

lines Home Gate”, która z czasem uczyniła go światowym liderem pod względem wyso-
kości dochodów ze sprzedaży biletów w systemie online.

Analizy przekształceń amerykańskiego rynku przewozów pasażerskich, zarów-
no wcześniejsze jak i obecne, często przeciwstawiają sobie dwie grupy przewoźników 
– z jednej strony tradycyjne towarzystwa („legacy” carriers) i ich system hub-and-spo-

ke, z drugiej zaś tanie linie (low-cost carriers) z sieciami połączeń point-to-point. We 
wcześniejszym fragmencie tego opracowania w pewnym sensie podążaliśmy tropem 
powyższego, dominującego w literaturze sposobu rozumowania. Podział ten wydaje się 
jednak anachroniczny i już od wielu lat nie oddający obrazu rzeczywistych procesów 
zachodzących w sektorze.

Zgodnie z przyjętą powszechnie metodologią biznesową przewoźnik klasy/ kowa-
ny jako low-cost carrier (no-frills, discount carrier, budget airline) powinien maksymal-
nie „ciąć” koszty operacyjne. Niskie ceny przelotu oferowane w ramach uproszczonej 
taryfy pasażer okupić musi spartańskimi warunkami tak podczas odprawy w porcie, jak 
i w trakcie lotu (komfort ograniczony do minimum, włącznie z węższymi fotelami lot-
niczymi i zmniejszeniem odstępu między rzędami). Tani przewoźnik stara się uniknąć 
nawet korzystania z tzw. rękawa w terminalu, wybierając tańsze rozwiązanie w postaci 
samojezdnych schodów przystawionych do samolotu stojącego na płycie lotniska.60

Ilość amerykańskich linii lotniczych określanych mianem low-cost carrier w rzeczy-
wistości nigdy nie była zbyt duża, rzadko kiedy przekraczając liczbę dziesięciu działa-
jących jednocześnie. Dość łatwo zatem ocenić stopień ich kompatybilności z rozwiąza-
niem modelowym. Przyjmując, że w pierwszej połowie 2009 r. funkcjonowało na rynku 
dziewięciu niskokosztowych przewoźników61, okazuje się, że co najmniej w przypadku 
czterech z nich trudno raczej mówić o systemie point-to-point. Najlepszym przykładem 
odejścia od tego modelu jest linia Frontier Airlines, z ponad 90 proc. operacji skupiony-
mi w jednej bazie w Denver. Zaledwie trzech przewoźników ma obecnie w pełni zuni/ -
kowaną + otę – przy czym liczy się wśród nich tylko jeden, Southwest Airlines  (544 Bo-
eingi, wyłącznie model 737, chapeau bas). Pozostali dwaj dysponują zaledwie 28 (Spirit 
Airlines) i 16 maszynami (Sun Country Airlines). 116 Boeingów 737 (i żadnego innego 

rejsowym). W efekcie, na monitorze komputera systemu rezerwacyjnego pojawiał się (tyle że pod różnymi 
numerami i zajmując kolejne linijki na ekranie) ten sam rejs – wypychając konkurentów.

60 Niższe koszty funkcjonowania zapewnić ma m.in. zuni/ kowana + ota oparta na jednym modelu samolotu 
(bez podziału na klasy na pokładzie), trasy w układzie point-to-point między drugorzędnymi, mniej zatłoczo-
nymi portami, minimalny czas postoju w porcie, zminimalizowanie liczby personelu (pracownicy przygoto-
wani do wykonywania różnych zadań). Z punktu widzenia pasażera LCC oznacza to odpłatność za posiłki, 
napoje i rozrywkę, minimalną ilość bagażu bez dodatkowych opłat (najczęściej tylko torba pokładowa) i bez-
pośrednią sprzedaż biletów (głównie przez Internet). 

61 W różnych źródłach ich liczba waha się od ośmiu do dziesięciu. W powszechnej ocenie „pewniakami” wydają 
się: AirTran Airways, Allegiant Air, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines, 
Sun Country Airlines i Virgin America. W niektórych opracowaniach na liście pojawiają się również Horizon 
Air i USA3000 Airlines.
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typu samolotu) latających w barwach tradycyjnego przewoźnika Alaska Airlines wyglą-
da, na tle tych ostatnich, nader imponująco.

Wbrew modelowi LCC trzy linie niskokosztowe wydzieliły na pokładach swoich 
samolotów dwie lub trzy klasy - w Virgin America i Sun Country Airlines ich obecna 
wersja First Class z bezpłatnymi posiłkami i napojami (także alkoholowymi), skórza-
nymi rozkładanymi fotelami oraz oddzielnymi stanowiskami odprawy na lotniskach 
niemal niczym nie różni się od standardów „legacy” carriers. Z wyjątkiem Allegiant 
Air cała wymieniona grupa oferuje pasażerom własne programy lojalnościowe (FFP), 
kalkę autorskiego wynalazku wielkich przewoźników z pierwszych lat po rozpoczęciu 
deregulacji62. Frequent-" yer programs są sprzeczne z modelem LCC – zakładającym, 
że jedynie wczesne wykupienie biletu może być źródłem bonusu – okazało się jednak, 
że nawet tak potężny przewoźnik jak Southwest nie może sobie pozwolić na zignoro-
wanie tej idei. Przyznał to wprost ówczesny szef tej linii, Herb Kelleher,  stwierdzając 
w swoich wspomnieniach: „Nie chcieliśmy programów lojalnościowych. Dotarło jed-
nak do mnie, że FFP zasysają biznes z dala od nas. Zadziałaliśmy defensywnie i myślę, 
że gdybyśmy tego nie zrobili, ponieślibyśmy straszne straty”63.

Deregulacja i zmieniające się warunki gry rynkowej spowodowały, że w modelu 
biznesowym amerykańskiego low-cost carrier doszło, na przestrzeni lat, do znacznego 
rozmycia reguł jego funkcjonowania, w efekcie czego wyraźnie odszedł on – w róż-
nych zresztą kierunkach – od swojego pierwowzoru. Zgodne z istniejącymi realiami 
bardziej prawidłowe wydaje się zatem użycie określenia „odmienne (niszowe) mode-
le biznesowe”. 

Przeciwstawianie sobie amerykańskich tradycyjnych towarzystw i tanich linii – 
z założenia, wręcz automatycznie traktowanych jako zwalczający się antagoniści - nie 
ma sensu również z innego fundamentalnego powodu. Nie jesteśmy w stanie odseparo-
wać ich od siebie, wyznaczyć linię podziału. Odpowiedzią „legacy” carriers na agresyw-
ną strategię low-cost carriers nie była bowiem, w żadnym okresie, jedynie przysłowio-
wa obrona „oblężonej twierdzy”, jaką szybko stałby się każdy hub. Równolegle prowa-
dzonymi działaniami (choć z różnym skutkiem) były operacje „zaczepne”. W okresach 
szczególnego zagrożenia tradycyjne towarzystwa tworzyły tzw. „airline within an air-

line” („linia w linii”) – wydzielone struktury organizacyjne64, których głównym zada-
niem było zneutralizowanie, przy użyciu własnej broni przeciwnika, skutków działań 
niskokosztowych przewoźników bezpośrednio z nimi konkurujących. W 1996 r. Del-
ta wyodrębniła w tym celu ze swojej + oty 20 wąskokadłubowych Boeingów 737. Pod 
marką Delta Express wiernie kopiowały one ówczesny model biznesowy tanich linii. 

62 Pomysłodawcami byli Neal J.Robinson i Ja;  Krida, wiceprezesi linii Brani;  Airways (1980 r.). American 
Airlines rozpoczęło swój program bonusowy AAdvantage w maju 1981 r., zaledwie kilka miesięcy przed ko-
lejnymi: Mileage Plus (United Airlines) i SkyMiles (Delta).

63 History of Frequent Flier Programs, Frequent Flier.com.

64 Dość powszechne nazywanie ich liniami lotniczymi od strony formalnej (prawnej) nie ma żadnego uzasad-
nienia. Mimo wyodrębnionej organizacyjnie + oty i personelu stanowiły one jedynie marki (brands), stąd 
prawidłowe jest określenie ich jako „low-cost airline brand”, „airline divisional brand” lub „no-frills brand”.



STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH

194

Dwa lata później US Airways - naciskane od zachodu przez Southwest, od południa 
zaś przez tanie AirTran Airways (ale i Delta Express), uruchomiły swój niskokosztowy 
MetroJet. Posunięcie nie okazało się zbyt udane. Wystąpiło zjawisko kanibalizacji – za-
miast od konkurencji MetroJet  zaczął przejmować pełnopłatnych pasażerów od linii 
macierzystej.

W 2003 r. Delta powtórzyła swój manewr, tym razem pod marką Song. Na iden-
tyczne posunięcie (w tym samym roku) zdecydowało się towarzystwo United Airlines, 
desygnując, pod nazwą Ted, 57 Airbusów A-320. Trudno wręcz uwierzyć, ale na siedem 
ówczesnych amerykańskich tzw. tanich linii operujących w pełni zuni/ kowanymi + o-
tami (jedno z podstawowych założeń tego modelu biznesowego), czterema (Delta Ex-
press, MetroJet,  Song i Ted) były tak naprawdę tzw. brands, bynajmniej nie konkurują-
ce z „legacy” carriers, ale ich własność.

Większość opracowań, skupiając się wyłącznie na nośnym temacie rywalizacji tra-
dycyjnych i tanich przewoźników, pomija w ten sposób trzeci, równie istotny segment 
amerykańskiego komercyjnego lotnictwa pasażerskiego – linie regionalne. Pewnego ro-
dzaju wyróżnikiem tej grupy przewoźników jest ograniczony zasięg rynków, na jakich 
działają oraz fakt eksploatowania tzw. regionalnych samolotów, o ograniczonej liczbie 
miejsc (do 99 pasażerów). Linie regionalne w Stanach Zjednoczonych pełnią z reguły 
(w sposób bardziej lub mniej sformalizowany) funkcje feeder carriers – uzupełniają sie-
ci połączeń wielkich towarzystw o trasy, które byłyby nierentowne dla tych ostatnich65. 
Pociąga to za sobą określone konsekwencje. Jednorodny model biznesowy w przypad-
ku linii regionalnych właściwie nie istnieje – zależnie od specy/ ki rynku, stopnia praw-
nej i organizacyjnej samodzielności bądź narzuconych wymagań kontraktowych upo-
dabniają się one (w miniaturze) do „legacy” carriers albo też, z równym powodzeniem, 
przejmują dużą część rozwiązań typowych dla modelu LCC66. Deregulacja zdecydowa-
nie ułatwiła im dostęp do rynku, zarazem jednak, w większości przypadków, pozosta-
wiła rolę podwykonawców.

Równo ćwierć wieku po podpisaniu przez prezydenta Cartera pakietu Airline De-
regulation Act (ADA) na czele rankingu największych amerykańskich przewoźników 
(klasy/ kowanych pod względem liczby pasażerów) znajdował się Southwest, linia, która 
wdrożyła i przez cały czas przestrzegała reguł modelu low-cost carriers. Nadal jednak ko-
lejne sześć pozycji zajmowali wielcy tradycyjni przewoźnicy. Właściciel ostatniego z nich, 
US Airways Group, już rok później (2005) doprowadził do fuzji z holdingiem America 
West Holdings Corporation, do którego należała w tym czasie ósma w rankingu Ameri-
ca West Airlines, druga co do wielkości amerykańska tania linia67. Wynik operacji okazał 

65 Tylko nieliczne z nich obsługują trasy point-to-point, w których oba miasta pozostają poza zasięgiem sieci 
wielkich tradycyjnych towarzystw lub linii Southwest Airlines. 

66 Do tego stopnia, że w niektórych opracowaniach linie Horizon Air i USA3000 Arlines identy/ kowane są jako 
tanie linie, w innych zaś – jako linie regionalne.

67 Umowa przewidywała, żę America West Holdings Corporation zostanie przejęta przez Barbell Acquisition 
Corporation należącą do US Airways Group. Dla celów księgowych America West Holding został określony 
jako / rma przejmująca, stąd też pojawiające się w literaturze sprzeczne informacje.
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się na swój sposób zaskakujący - kierownictwo US Airways straciło pracę, ale to bardziej 
znany „legacy” carrier stał się podmiotem dominującym68. Reklamując fuzję Doug Parker, 
dyrektor generalny America West, stwierdził, że stworzy ona „pierwszą w kraju tradycyj-
ną linię z przyjazną dla klientów strukturą cen taniego przewoźnika”.

W 2004 r. Southwest przewiózł na liniach krajowych ponad 81 mln pasażerów, 
America West – 20 mln. Tak więc, w sumie, na tanie linie sklasy/ kowane w pierwszej 
dziesiątce amerykańskich przewoźników przypadło 101 mln pasażerów. Wspomniane 
sześć wielkich tradycyjnych towarzystw (plus 10. w rankingu Alaska Airlines, także be-
ne/ cjent poprzedniego systemu) – ponad 342 mln. Pozostaje jeszcze dziewiąty na li-
ście American Eagle Airlines, największy ówczesny przewoźnik regionalny na świecie 
(z górą 14 mln. pasażerów). Model biznesowy American Eagle to niskie ceny biletów, 
brak podziału na klasy i odpłatne posiłki, a więc cechy typowe dla low-cost carriers. Fakt 
operowania wyłącznie + otą niewielkich samolotów regionalnych (37-70 miejsc), o ma-
łym stopniu uni/ kacji, oddala z kolei tego przewoźnika od powyższego modelu. 

Casus American Eagle stanowi doskonały wstęp do próby zrozumienia wpływu de-
regulacji na przekształcenia kapitałowe w sektorze. Z reguły, nie zagłębiając się w skom-
plikowane struktury właścicielskie, na jednej szali kładziemy Southwest Airlines (i kil-
ka innych, mniejszych tanich linii), na drugiej zaś potężne tradycyjne towarzystwa: US 
Airways, Delta Air Lines, United Airlines, Continental Airlines, American Airlines. 
Przewoźników, a nie grupy kapitałowe, do których należą! Przy okazji giną nam gdzieś 
pozostałe segmenty sektora (bądź też fakt ich istnienia sygnalizowany jest marginal-
nie). W rzeczywistości stanowią one integralny i zarazem istotny element układanki 
zwanej przemysłem lotniczym69.

Okazuje się, że organizacyjnie i kapitałowo sektor komercyjnych przewozów lot-
niczych w Stanach Zjednoczonych jest daleko bardziej skonsolidowany, niż wynika to 
z powyższych statystyk70. Towarzystwo American Airlines stanowi tylko element (to 
prawda, że spory) grupy kapitałowej AMR Corporation. Ta zaś jest zarazem właścicie-
lem wspomnianych już American Eagle Airlines. A zatem, analizując istniejące relacje 
w sektorze, powinniśmy raczej wziąć pod uwagę siłę konkurencyjną i potencjał sieci 
połączeń obsługiwanych nie przez + otę 602 samolotów American Airlines, a 869 ma-
szyn obu tych linii, nawzajem uzupełniających się w ramach grupy71.

Potężne samo w sobie towarzystwo US Airways należy do holdingu US Airways 
Group, obejmującego również PSA Airlines oraz Piemont Airlines. Ten z kolei, jak pa-

68 W momencie fuzji ów tradycyjny model biznesowy US Airways był już nieco zachwiany – w 2003 r. linia 
zaprzestała wydawania darmowych posiłków na trasach krajowych.

69 W Stanach Zjednoczonych termin „przemysł lotniczy” jest znacznie szerszym pojęciem obejmującym zarów-
no producentów samolotów jak i ich komercyjnych użytkowników.

70 Dla których warunkiem wyodrębnienia podmiotu w rankingach jest posiadanie przez niego osobowości 
prawnej. Stosunki właścicielskie i powiązania kapitałowe (a tym bardziej organizacyjne) nie są analizowane.

71 American Airlines operuje znacznie większymi samolotami (136-247 miejsc) niż American Eagle Airlines, 
w związku z czym zadaniem drugiej z wymienionych linii jest tzw. feeder service (dowóz pasażerów do połą-
czeń AA).
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miętamy, od 2005 r. związany jest z America West Holding Corporation, właścicielem 
America West Airlines. Znaczącym udziałowcem US Airways Group jest ACE Aviation 
Holdings, posiadające kontrolny pakiet akcji linii Air Canada.

Sieć połączeń towarzystwa Delta Airlines zagęszczają należący do niego regional-
ni przewoźnicy Comair i Compass ze swoimi 192 maszynami. Oferowane przez nie 10 
tysięcy miejsc pasażerskich to w sumie niezbyt dużo porównując z potencjałem Del-
ty – ale też niemal dwukrotnie więcej niż możliwości całego PLL LOT (59 samolotów 
i niecałe 6 tysięcy miejsc).

Rozwikłanie wszystkich powiązań i zależności wystarczyłoby jako temat na spo-
rą książkę. Tym bardziej, że wszyscy „legacy” carriers w szerokim zakresie korzystają 
na swoich trasach dowozowych z outsourcingu72. Feeder service dla US Airways wy-
konuje – w barwach tej linii, pod marką US Airways Express - ponad 200 samolotów 
należących do sześciu zewnętrznych przewoźników regionalnych73. Analogiczny brand 
w przypadku Delta Air Lines i American Airlines to, odpowiednio, Delta Connection 
i American Connection, zaś dla United Airlines i Continental Airlines – odpowiednio 
United Express i Continental Express.

Dopiero uwzględnienie powyższych współzależności pozwala zorientować się, jak 
wysoki stopień konsolidacji panuje w tym sektorze. W okresie po uchwaleniu ADA 
przez amerykański rynek komercyjnego transportu lotniczego przewinęły się dziesiąt-
ki przewoźników. Większość, po krótkim okresie funkcjonowania, przestała istnieć 
– zbankrutowała lub została wchłonięta kapitałowo lub organizacyjnie. Tak, jak przed 
1978 r., sektorem rządzi zaledwie kilka towarzystw, tyle że obecnie są one znacznie po-
tężniejsze, a ich powiązania strukturalne bardziej skomplikowane.

Kartel z okresu przed deregulacją stworzyło i kontrolowało państwo. Ten współ-
czesny jest dziełem samych przewoźników, chociaż administracja federalna ma swój 
znaczący udział w jego podtrzymywaniu.

Waszyngton, mamy problem74

Transport lotniczy jest przemysłem sieciowym o decydującym znaczeniu dla no-
woczesnej gospodarki – tak samo jak transport kolejowy, przesył energii i telekomu-
nikacja. Składają się na niego dwa elementy: dynamiczny, jakim jest przepływ (ruch), 

72 W USA funkcjonuje kilka holdingów skupiających linie regionalne wyspecjalizowane w feeder service (m.in. 
Republic Airways Holding, Pinnacle Airlines Corp. i Mesa Air Group). Poszczególni przewoźnicy często 
dzielą swoje + oty realizując usługi równolegle na rzecz kilku konkurujących ze sobą wielkich „legacy” carriers. 
Przykładem może być linia Chautauqua Airlines, której 95 samolotów (w sumie) lata w barwach American 
Connection, Continental Express, Delta Connecion, United Express i US Airways Express.

73 Według danych statystycznych z maja 2008 r. liczba samolotów obsługujących trasy w barwach US Airways 
Express – licząc zarówno linie należące do holdingu jak i outsourcing - była niewiele mniejsza niż cała + ota 
właściwego US Airways.

74 Śródtytuł pochodzi z tzw. raportu Minety, z grudnia 1997 r., o którym mowa w dalszej części tekstu. Orygi-
nalny podtytuł wstępu do tego raportu brzmi: Washington, we have a problem. Patrz: Avoiding Aviation Grid-

lock and Reducing the Accident Rate, A Consensus for Change, National Civil Aviation Review Commission, 
Washington D.C. 1997.
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oraz statyczny – czyli tzw. siatka75. Samoloty stanowią mobilny składnik systemu. Kry-
tyczne dla funkcjonowania statycznej jego części (siatki) są lotniska i kontrola ruchu 
powietrznego.

Uchwalony przez Kongres pakiet deregulacyjny z 1978 r. odniósł się wyłącznie do 
sfery funkcjonowania przewoźników powietrznych, ignorując kwestię urynkowienia 
obsługi naziemnej i usuwania wąskich gardeł w zakresie działania portów lotniczych 
i służb kontroli ruchu (Air Tra[  c Control – ATC). Ograniczając lub znosząc wcześniej 
istniejące sztuczne bariery wejścia deregulacja otworzyła rynek dla dziesiątków nowych 
linii lotniczych. W tym samym czasie, tworząc i rozwijając swoje bazy w i tak najbar-
dziej ruchliwych portach lotniczych (major hub airports), wielcy tradycyjni przewoźni-
cy zablokowali je nie tylko dla konkurencji (o czym była już wcześniej mowa), ale – co 
gorsza – w ogóle. W efekcie już w 1993 r. 23 porty określane były jako „nękane proble-
mem opóźnień” (tzw. Delay-Problem Airports)76. 

Southwest i nowi przewoźnicy (new entrants), chcąc ominąć „zatkane” lotniska 
(congested airports), przesunęli swoje operacje do portów drugorzędnych i satelitar-
nych, tańszych i zarazem żywotnie zainteresowanych pozyskaniem kolejnych użytkow-
ników i, co za tym idzie, wpływów / nansowych. Wspomniane porty były nie tylko za-
interesowane, ale – w wielu przypadkach, co wkrótce wyszło na jaw – także niewydolne 
infrastrukturalnie. Problem przeciążenia struktury naziemnej lotnictwa stał się jeszcze 
bardziej powszechny.

Okazało się, że amerykański system ATC – zbiurokratyzowany i opłacany z limito-
wanej puli środków budżetowych przyznawanych corocznie przez Kongres, a nie bez-
pośrednio z opłat wnoszonych przez rosnącą liczbę usługobiorców – nie jest w stanie 
technicznie i organizacyjnie sprostać nowym wyzwaniom. Uzmysłowił to szczególnie 
największy w historii strajk generalny kontrolerów ruchu powietrznego w 1981 r.77, 
w efekcie którego wprowadzono system swoistego racjonowania ruchu lotniczego (tzw. 
" ow control), dostosowującego jego wielkość do ograniczonej wydolności przestarzałe-

75 Fred L.Smith Jr. i Braden Cox określając wymienione elementy przemysłu sieciowego (network industry) 
używają, odpowiednio, terminów " ow i grid. Patrz: Smith F.L.Jr., Cox B., Airline Deregulation, Library of 
Economics and Liberty, @ e Concise Encyclopedia of Economics, Liberty Fund, Inc., Indianapolis 2008, s. 1 
(wersja internetowa hasła).

76 Dane z raportu Federalnego Zarządu Lotnictwa. Patrz: FAA Preliminary Listing of Airports Located Near 23 

Delay-Problem Airports, 1993, Airports, March 22, Washington D.C. 1994, s. 114. 

77 3 sierpnia 1981 r. blisko 13 tys. kontrolerów ruchu lotniczego (członków związku zawodowego PATCO – Pro-
fessional Air Tra[  c Controller Organization) odeszło od stanowisk pracy łamiąc klauzulę „no-strike” (zakazu 
strajku - obowiązującą ich jako pracowników federalnych), z nadzieją na sparaliżowanie ruchu powietrznego 
w całym kraju. Strajk, nie poparty przez inne grupy zawodowe, trwał zaledwie dwa dni, w czasie których 
FAA udało się opanować sytuację. 5 sierpnia prezydent Reagan nakazał zwolnienie w trybie dyscyplinarnym 
11.359 strajkujących kontrolerów, którzy odmówili przerwania strajku i powrotu na stanowiska pracy. Z tej 
liczby przywrócono zaledwie około 1,2 tys. „skruszonych” strajkujących.

 Raport komisji kongresowej ogłoszony w dwa miesiące po strajku zwrócił uwagę na fakt braków kadrowych 
w nadzorze ruchu powietrznego sięgających 1/3 personelu niezbędnego do pełnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania systemu – i zalecił przywrócenie do pracy części wyrzuconych kontrolerów. Administracja jedno-
znacznie odmówiła. Braki stopniowo uzupełniano nowymi pracownikami, jednak jeszcze rok później były 
one na poziomie 20 proc.
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go wyposażenia systemu kontroli ATC i braków kadrowych. Trudno o lepszy przykład 
skrajnie złego posunięcia – nakazowego, koncesyjnego oddziaływania na element dy-
namiczny przemysłu sieciowego (przepływ - " ow), zamiast usuwania ograniczeń w jego 
elemencie statycznym (siatce - grid). 

Współczesny system regulowania ruchu powietrznego w Stanach Zjednoczonych 
pochodzi z 1969 r., a więc powstał jeszcze w okresie przed deregulacją – kiedy to Fe-
deralny Zarząd Lotnictwa (FAA) określił dla każdego lotniska maksymalną bezpiecz-
ną ilość operacji na godzinę, przydzielając je jako tzw. time slots. Jedyna bodaj istotna 
zmiana w okresie liberalizowania sektora78 miała miejsce w 1985 r. i wiązała się z przy-
znaniem liniom lotniczym prawa do kupowania i odsprzedawania czasów operacji 
w poszczególnych portach („buy-sell” rule)79. Zezwalając na to Departament Transpor-
tu jeszcze raz przypomniał wszystkim uczestnikom rynku, że to on jest właścicielem 
owych „slots” i w każdej chwili może każdego przewoźnika ich pozbawić. 

Przepustowość portu lotniczego zależy od liczby i układu pasów startowych oraz 
sprawności systemu naprowadzania. W przypadku Stanów Zjednoczonych jego utrzy-
manie wymaga olbrzymich inwestycji (wystarczy uświadomić sobie fakt lokalizacji na 
ich terytorium około 3,4 tys. komercyjnych lądowisk różnej wielkości). Jak i ile inwesto-
wać – wiedzą najlepiej władze lotnisk. Część portów lotniczych - szczególnie te wielkie, 
najbardziej zatłoczone - ma na to, de facto, wystarczające środki / nansowe ze specjal-
nych lotniczych podatków akcyzowych płaconych przez przewoźników i pasażerów80. 
Rzecz w tym, że porty są państwowe, a ich / nansami rządzi FAA. Ta zaś jest elementem 
administracji federalnej, a więc podlega regułom budżetowym – co oznacza koniecz-
ność uzyskania zgody Kongresu i podpisu prezydenta na wydatkowanie każdego dola-
ra. Będące ich źródłem wspomniane podatki i opłaty lotnicze deponowane są na koncie 
założonego w 1970 r. funduszu Airport and Airway Trust Fund. Służyć mają / nansowa-
niu wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę portów i systemu kontroli lotów. Sta-
tutowa zasada funduszu limituje środki przeznaczane na cele operacyjne, utrzymując 
je w odpowiedniej proporcji do wydatków inwestycyjnych. W warunkach de/ cytu bu-
dżetowego te ostatnie są jednak ograniczane z powodu konieczności „zatykania” dziury 
budżetowej, zaś zadania operacyjne uzyskują priorytet81. Co gorsza, uchwalanie w Kon-

78 Przy analizowaniu procesu wdrażania działań deregulacyjnych konieczne jest przyjęcie pewnych ram czaso-
wych, z których tylko moment formalnego ich rozpoczęcia (1978) nie podlega dyskusji. Niniejsze opracowa-
nie, z powodu jego ograniczonej objętości, generalnie nie wykracza poza horyzont czasowy połowy lat 90. XX 
w. Pewnego rodzaju podsumowaniem osiągnięć administracji federalnej jest zatem raport Minety. Zmiany, 
jakie zaczęto wprowadzać w późniejszym okresie wymagają osobnej prezentacji.

79 Punktem wyjścia był stan „posiadania” czasów operacji przez poszczególne linie na dzień 16 grudnia 1985 r. 
(tzw. grandfather’s rights).

80 Takich jak podatek od biletów lotniczych (aviation ticket tax), tzw. podatek od przelotu odcinka trasy (" ight 

segment tax), podatek przewozowy od ładunków (cargo waybill tax), opłaty z tytułu międzynarodowych star-
tów i lądowań (international departure and arrival fees), podatki paliwowe (fuel taxes) itd.

81 W roku / skalnym 1995 nadwyżka na koncie funduszu wyniosła 5 mld. dolarów, tymczasem decyzją Kon-
gresu wydatki ograniczono o 4 proc. (w stosunku do roku poprzedniego). Istniejący system nie dawał przy 
tym gwarancji, że część nadwyżki nie zostanie przeznaczona na inne cele, np. edukacyjne. Od 2001 r. sytuacja 
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gresie zmian w strukturze podatków tra/ ających do funduszu jest nader czasochłonne. 
W połowie lat 90., podczas kolejnej okresowej próby mody/ kacji, debata trwała blisko 
dwa lata, zanim ustalono nowe ich poziomy (tzw. reauthorization of the tax structure). 
W czasie, kiedy Kongres dyskutował, stare przepisy podatkowe wygasły, co kosztowało 
system lotniczy blisko 5 mld dolarów, których nigdy nie odzyskano.

Okres wdrażania mechanizmów deregulacyjnych przyniósł nie tylko nowy ład 
w powietrzu, ale też utrwalił stan niedoinwestowania w przestarzałej infrastrukturze 
portów. Jako że nadzorujący ich / nanse Federalny Zarząd Lotnictwa nie pozwalał na 
regulowanie wielkości popytu na usługi lotnicze przy pomocy wysokości opłat lotni-
skowych82, jako rozwiązanie problemu „zatykania się” lotnisk pozostał jedynie arbi-
tralny przydział czasów startów i lądowań (slots) w czterech najbardziej zatłoczonych 
portach83 i ich racjonowanie w pozostałych. Z punktu widzenia wolnego rynku trudno 
o działanie bardziej absurdalne. Logiczna, wydawałoby się, koncepcja częściowego roz-
ładowania tłoku w godzinach szczytu poprzez zniechęcająco wyższe opłaty dla prze-
woźników (tzw. peak-prices, inaczej congestion prices) spotkała się jednak z odmową 
administracji federalnej84. O ile w przypadku dużych samolotów nie byłby to zapewne 
element wystarczający do przesunięcia czasu przylotu lub odlotu, dla części ruchu lo-
kalnego i niekomercyjnego (commuter and general aviation " ights) nowe ceny mogłyby 
się okazać skuteczną barierą. Z punktu widzenia służb kontroli lotów naprowadzenie 
tak Boeinga 747 (Jumbo Jet’a), jak i jednoosobowej awionetki zabiera tyle samo czasu.

Krytyczna sytuacja, w jakiej od szeregu lat znajdują się amerykańskie porty i sy-
stem kontroli ruchu, znalazła potwierdzenie w co najmniej kilku kluczowych raportach 
opracowanych przez wyłonione w tym celu komisje. Jednym z najbardziej dramatycz-
nych wezwań do zmian jest tzw. Raport Minety z 1997 r., przygotowany dla Departa-
mentu Transportu (DOT) i Federalnego Zarządu Lotnictwa (FAA)85. Raport wskazuje, 
że już w 1995 r. spóźnienia w odlotach i przylotach spowodowane niewydolnością sy-
stemu kosztowały cały sektor około 2,5 mld dolarów (i z każdym rokiem rosły). Musiały 
rosnąć, gdyż na przestrzeni lat 1992-1997 wartość inwestycji infrastrukturalnych zma-

uległa odwróceniu – wydatki FAA osiągnęły poziom znacząco wyższy niż dochody z podatków. Fundusz 
zaczął „zjadać” zapasy, które w okresie 2001-2005 zmniejszyły się z poziomu 7,345 mld dolarów do zaledwie 
1,940 mld (i dalej malały).

82 Prawo federalne ogranicza wysokość pobieranych opłat za starty i lądowania do poziomu określanego jako 
„fair and reasonable” (uczciwy i uzasadniony). Mimo, że zasada ta ma charakter niedyskryminacyjny, w prak-
tyce nie zapewnia odpowiednich środków na remonty i inwestycje w portach lotniczych.

83 Chicago O’Hare (ORD), New York Kennedy (JFK), New York LaGuardia (LGA) i Ronald Reagan Washington 
National (DCA).

84 Także zdaniem szeregu przewoźników wpływ zróżnicowania opłat na nierównomierne wykorzystanie poten-
cjału lotnisk byłby znikomy. 

85 Komisja została powołana w 1996 r. decyzją Kongresu Stanów Zjednoczonych (na mocy Federal Aviation 
Reauthorisation Act). Powodem był brak konsensusu co do kierunku przyszłych działań w zakresie moder-
nizacji sektora lotniczego. Dwuczęściowy raport dotyczył niewydolności systemu i spraw bezpieczeństwa 
lotów (w kontekście wpływu na gospodarkę narodową). Patrz: Avoiding Aviation Gridlock and Reducing the 

Accident Rate, A Consensus for Change, National Civil Aviation Review Commission, December 11, 1997, 
Washington 1997. 
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lała o około 20 proc., podczas gdy środki na działalność operacyjną wzrosły o 10 proc. 
Upraszczając, oznaczało to, że zapewniono fundusze na drogie naprawy coraz bardziej 
antycznego sprzętu, ale zabrakło pieniędzy na jego wymianę na nowoczesny. 

Raport Minety (podobnie jak inne, wcześniejsze86) nie spowodował rewolucji, choć 
zmusił zainteresowane strony do podjęcia pewnych działań. Problem w tym, że gdy 
szereg krajów dysponowało już skomercjalizowanym systemem ATC funkcjonującym 
w oparciu o prawa popytu i podaży (a więc rzetelną wycenę świadczonych usług ATC), 
Kongres Stanów Zjednoczonych przyznawał dopiero Federalnemu Zarządowi Lotni-
ctwa87 mandat do wprowadzenia efektywnego, wiarygodnego i wszechstronnego syste-
mu księgowania kosztów (e$ ective, reliable and comprehensive cost accounting system), 
pozwalającego, między innymi, na ową wycenę – w miejsce wcześniejszych, całkowicie 
arbitralnych zasad ustalania wysokości opłat. W czasie, gdy wyspy Fidżi kończyły wdra-
żanie systemu nawigacji satelitarnej dla celów lotnictwa cywilnego, Międzynarodowa Or-
ganizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) czuła 
się zmuszona rozważać na swoim forum kwestię ewentualnego odebrania Stanom Zjed-
noczonym - z powodu braku dostatecznie nowoczesnego sprzętu - odpowiedzialności za 
system ATC na obszarze oceanicznym i delegowania tych obowiązków na inny kraj.

Trudno doprawdy nie przyznać racji autorom jednego z bardziej znanych opraco-
wań na temat deregulacji amerykańskiego sektora lotniczego, że wybrali dla niego pod-
tytuł „Niedokończona rewolucja” (Un& nished revolution)88. Amerykańskim decyden-
tom zabrakło wyobraźni, konsekwencji i rewolucyjnego zapału, aby sprawnie i kom-
pleksowo doprowadzić dzieło do końca – a może dokładnie wiedzieli, co robią i jaki to 
przyniesie skutek.

86 M.in. raporty National Commission for a Strong Competitive Airline Industry (1993), Air Tra/ c Control 
Corporation Study (1994), @ e White House Commision on Safety and Security (1997), Coopers & Lybrand 
FAA-Independent Financial Assessment (1997).

87 Na mocy Federal Aviation Reauthorisation Act z 1996 r.

88 R.W. Poole, Jr., V. Butler, Airline Deregulation: # e Un& nished Revolution, Reason Public Policy Institute (Rea-
son Foundation), Los Angeles 1998.


