Us∏ugi logistyczne

Arkadiusz Kawa1

Bran˝a KEP ciàgle si´ rozwija
WartoÊç polskiego rynku przesy∏ek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) wynosi oko∏o 1,5 mld z∏. Mimo, ˝e
z roku na rok odnotowuje coraz wi´kszy wzrost, nadal pozostaje daleko w tyle za zachodnimi rynkami. Analitycy
bran˝y zgodnie stwierdzajà, ˝e dalszemu rozwojowi rynku
ma sprzyjaç dobra lokalizacja Polski w Europie, stosunkowo du˝y wzrost gospodarczy i coraz wi´ksza ch´ç przedsi´biorstw do zlecania na zewnàtrz procesów dystrybucji.

Aleksander Morozowski,
prezes DHL Express (Poland)
Polski rynek przesy∏ek ekspresowych
dynamicznie si´ rozwija, zmieniajà si´
udzia∏y poszczególnych firm – jest to
skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Ten wzrost w Polsce jest wy˝szy,
ni˝ w innych krajach i na pewno utrzyma si´ na takim poziomie przez najbli˝szych par´ lat. Gdy wzrosty wyrównajà
si´, a UE i poszczególne kraje b´dà na
mniej wi´cej tym samym poziomie, nastàpi stabilizacja rynku
i pewien jego podzia∏. Wielcy gracze, którzy ju˝ sà na rynku,
b´dà walczyç o du˝ych klientów, konkurujàc ze sobà w pewnych obszarach.

Wed∏ug danych Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(URTiP), w bran˝y KEP dzia∏a 114 podmiotów. Jeszcze niespe∏na trzy lata temu tych firm by∏o dwa razy mniej. Dane te nie
oddajà jednak rzeczywistego obrazu rynku. Z jednej strony
spoÊród firm, które znajdujà si´ w rejestrze URTiP-u, tylko
czeÊç Êwiadczy us∏ugi kurierskie na rzecz innych podmiotów.
Z drugiej jednak strony szacuje si´, ˝e przewoêników ekspresowych w rzeczywistoÊci jest znacznie wi´cej. Kilkadziesiàt,
a nawet kilkaset firm dzia∏a bez stosownego wpisu do rejestru
URTiP-u. Sà to m. in. korporacje taksówkowe, niewielkie lokalRównie˝ podane przychody bran˝y sà szacunkowe. Nie istne przedsi´biorstwa transportowe, czy nawet grupa m∏odych
nieje rzetelne êród∏o, które by dok∏adnie je przedstawia∏o. Firgoƒców rowerowych.
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Tab. 7. Przewozy samochodów i naczep w porcie
gdyƒskim

ze sobà powiàzane i gwarantujàce realizacje pe∏nych ∏aƒcuchów logistycznych. Klient tych us∏ug oczekuje kompleksowego podejÊcia do procesu
transportowego, polegajàcego na wyborze optymalnej kombinacji ró˝nych
Êrodków transportu. Nieuniknione
jest wi´c tworzenie partnerskich wi´zi przy ich realizacji, opartej na Êcis∏ej

wspó∏pracy pomi´dzy przewoênikami
i innymi podmiotami uczestniczàcymi
w procesie obs∏ugi logistycznej. Rolà
paƒstwa jest wp∏ywanie na prawid∏owy rozwój sieci transportowej i logistycznej kraju, tak by jej oddzia∏ywanie na Êrodowisko naturalne by∏o jak
najmniej szkodliwe. W koƒcowym
rozrachunku spowoduje to, i˝ ogólne
koszty post´pu technologicznego
i rozwoju gospodarczego b´dà najni˝sze. Czy potencja∏ techniczny oraz
mo˝liwoÊci organizacyjne tworzenia
wzajemnych ∏aƒcuchów transportowych, w których ekologiczne formy
transportu, takie jak kolej, czy ˝egluga morska odgrywaç b´dà dominujàcà rol´, zale˝y od nas samych. Sprawdzianem tego mogà staç si´ wspólne
projekty w ramach tworzenia „autostrad morskich”, dla powodzenia których znaczenie b´dzie mia∏a zarówno
infrastruktura portowa, jak i infrastruktura zaplecza transportowego
wewnàtrz kraju. Majàc jednak na uwadze fakt, i˝ w rywalizacji o klienta cz´-
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sto czynnikiem decydujàcym jest czas
stworzenia odpowiednich ∏aƒcuchów
logistycznych, nale˝y zastanowiç si´,
czy nie powinno si´ bardziej wykorzystaç posiadany potencja∏ w postaci
dobrze rozwini´tej sieci linii kolejowych. Wymaga ona modernizacji, lecz
z pewnoÊcià mo˝na to przeprowadziç
szybciej i taniej, ni˝ wybudowanie autostrad i dostosowanie sieci naszych
dróg do przewozu du˝ych potoków
∏adunków, co niewàtpliwie jest potrzebne. Chodzi jedynie o skal´ przedsi´wzi´cia i czas realizacji.
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Robert Mianowski, dyrektor
generalny TNT Express Poland
ÂwiadomoÊç klientów dotyczàca korzystania z firm kurierskich wzrasta, choç
nadal trudno jej poziom nazwaç satysfakcjonujàcym. Zwi´ksza si´ grupa przedsi´biorców, Êwiadomych faktu, i˝ to w∏aÊnie
firma kurierska jest w stanie zapewniç
klientowi gwarantowany czas realizacji
us∏ugi. Skorzystanie z serwisu kurierskiego staje si´ wi´c nieodzowne wówczas,
gdy klient musi mieç pewnoÊç terminowego dostarczenia
towaru – nie tylko dokumentów, czy paczek. Dobra firma
kurierska jest w stanie przetransportowaç wszystko, co –
pozostajàc w zgodzie z obowiàzujàcymi przepisami – ma
status towaru pilnego lub super-pilnego, w tym przesy∏ki
ponadgabarytowe, niebezpieczne w transporcie, czy bardzo nietypowe, jak choçby – w przypadku TNT Express –
substancje organiczne.

rezultatów tak˝e i w naszym kraju, co Êwiadczy o tym, ˝e potencja∏ rynku polskiego nie jest jeszcze w pe∏ni wykorzystany – podkreÊla Rafa∏ Naw∏oka, dyrektor generalny Masterlink
Express. Przyk∏adowo w Hiszpanii, którà zamieszkuje podobna liczba ludnoÊci, liczba przesy∏ek na jednà osob´ jest
kilkukrotnie wy˝sza. Natomiast w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Beneluksu, gdzie rynek kurierski jest
bardzo dobrze rozwini´ty, wspó∏czynnik ten jest nawet kilkunastokrotnie wy˝szy. – Ró˝nica ta wynika m. in. ze znacznego rozdrobnienia dystrybucji w tych krajach – zamówienia zawierajà mniejsze iloÊci towarów. W Polsce nadal przewa˝a wysy∏ka
∏adunków ca∏opojazdowych oraz ∏adunków na paletach. Poza
tym, w Polsce dostawy do osób prywatnych nie sà a˝ tak popularne, jak na Zachodzie, gdzie sprzeda˝ poprzez Internet odbywa si´
na znacznie wi´kszà skal´ – zaznacza R. Naw∏oka.
Krzysztof Zdziarski, dyrektor generalny UPS Polska uwa˝a,
˝e te ró˝nice b´dà maleç, a bran˝a kurierska w najbli˝szych
latach wcià˝ b´dzie pomyÊlnie si´ rozwijaç. Ma temu sprzyjaç dobra koniunktura gospodarcza. – Polska, która jest najwi´kszym krajem i rynkiem w Europie Ârodkowej, charakteryzuje
si´ bardzo szybkim wskaênikiem rozwoju w UE. Prognoza na rok
2005 zak∏ada∏a wzrost gospodarczy o ok. 4,5% – dodaje.

my logistyczne, które spoÊród wielu us∏ug Êwiadczà tak˝e KEP poprawia konkurencyjnoÊç
us∏ugi ekspresowej dystrybucji, nie rozgraniczajà swoich
przychodów ze wzgl´du na êród∏o pochodzenia. DodatkoFirmy z bran˝y KEP niewàtpliwie odgrywajà istotnà rol´
wym problemem jest równie˝ to, ˝e wi´kszoÊç przewoêników w funkcjonowaniu przedsi´biorstw, które korzystajà z ich
ekspresowych nale˝y do mi´dzynarodowych korporacji, które us∏ug. – Przewoênik ekspresowy przyspiesza i umo˝liwia rozwój
w ró˝ny sposób ksi´gujà swoje przychody ze sprzeda˝y.
przedsi´biorstwa. Mamy przyk∏ady kilkunastu firm, w których jako operator logistyczny wspó∏uczestniczyliÊmy w rozwijaniu zaNienasycony rynek
kresu, jak równie˝ zasi´gu dzia∏alnoÊci. Efektywne dostarczanie
przesy∏ek buduje wiarogodnoÊç firmy, wp∏ywa na sieç klientów
Najwi´kszy wzrost bran˝y odnotowano w po∏owie lat 90. oraz na ich zadowolenie. Wymienione elementy majà wp∏yw na
Wtedy te˝ powstawa∏o najwi´cej firm, które poczàtkowo budowanie przewagi konkurencyjnej przedsi´biorstwa na rynku,
Êwiadczy∏y proste us∏ugi kurierskie. Mimo, ˝e czasy, gdy ry- jak równie˝ na optymalnà polityk´ kosztowà, wynikajàcà z outsonek KEP wzrasta∏ w tempie 50 – 60% dawno ju˝ min´∏y, to je- urcingu dystrybucji – twierdzi Aleksander Morozowski, prezes
go dynamika nadal pozostaje na wysokim poziomie. Anality- DHL Express (Poland).
cy bran˝y uwa˝ajà, ˝e pod wzgl´dem wartoÊci, jak te˝ liczTo w∏aÊnie outsourcing w zakresie dystrybucji pozwala
by przewo˝onych przesy∏ek, potencja∏ tej bran˝y nie zosta∏ firmom zrezygnowaç z w∏asnych Êrodków transportu, majeszcze wyczerpany. – Bioràc pod uwag´ obrót, jaki generuje ta gazynów itp. na rzecz znacznie taƒszego rozwiàzania. –
bran˝a w Europie Zachodniej, mo˝na si´ spodziewaç podobnych Dzi´ki pewnym i terminowym dostawom ekspresowym zamawiajàcy towar zmniejsza swój poziom zapasów, które stanowià zwykle znaczny koszt funkcjonowania przedsi´biorstwa. Towar doRafa∏ Naw∏oka, dyrektor
starczany jest bowiem cz´Êciej i w mniejszych partiach. W ten
generalny Masterlink Express
sposób wspieramy naszych klientów w realizacji ich potrzeb
w zakresie logistyki, oni natomiast mogà skoncentrowaç si´ na
Firmy kurierskie oferujà klientom mo˝li- swoich kluczowych zadaniach, czyli na rozwijaniu swojej podstawoÊç pozbycia si´ w∏asnej floty na rzecz wowej dzia∏alnoÊci. W efekcie, firmy obok zmniejszania zapasów
znacznie taƒszego rozwiàzania. Dzi´ki mogà zredukowaç dzia∏y zwiàzane z transportem, spedycjà i lokompleksowoÊci oferty przewoêników, fir- gistykà, a to wszystko przyczynia si´ do zmniejszenia kosztów
my mogà zrezygnowaç z utrzymywania funkcjonowania przedsi´biorstwa oraz poprawy p∏ynnoÊci finandu˝ej infrastruktury, magazynów, prze- sowej – mówi K. Zdziarski.
Usprawnienie p∏ynnoÊci finansowej jest mo˝liwe g∏ównie
chodzàc na system kontrolowanej dystrybucji. Gdy zamówienie klienta jest realizo- dzi´ki us∏udze za pobraniem (ang. Cash on Delivery). – Us∏uwane na drugi dzieƒ, nie ma koniecznoÊci ga ta umo˝liwia klientom bardzo ∏atwà kontrol´ sp∏ywu nale˝nozape∏niania magazynów, a tym samym posiadania du˝ych Êci, jak równie˝ planowanie sprzeda˝y na najbli˝szy okres. Ponadzapasów. Firmy kurierskie dostarczajà szczegó∏owe rapor- to firmy kurierskie sà bardzo dobrze „wyposa˝one”, jeÊli chodzi
ty danych, na podstawie których bardzo ∏atwo jest kontro- o ewentualne ubezpieczenie towarów. Klient mo˝e byç pewien, ˝e
w przypadku jakiegokolwiek problemu, jego towar jest ubezpielowaç zapasy w ca∏ym kraju.
czony i kontrolowany, a w ka˝dej chwili mo˝e monitorowaç jego
los – dodaje R. Naw∏oka. Przewoênicy ekspresowi majà te˝
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niepodwa˝alne znaczenie dla procesów produkcji. Niejednokrotnie przestój linii produkcyjnej powy˝ej kilku godzin powoduje ogromne koszty, na które producenci nie mogà sobie pozwoliç. Niezb´dne staje si´ wtedy korzystanie z us∏ug
firm gwarantujàcych terminowe i ekspresowe dor´czenie
cz´Êci zamiennych lub komponentów do produkcji.

Brak dróg, niespójne prawo i drogie paliwo

Krzysztof Zdziarski, dyrektor
generalny UPS Polska.
W najbli˝szym czasie firmy kurierskie
zmierzaç b´dà do zakupów przedsi´biorstw wyspecjalizowanych, bàdê te˝
tworzenia spó∏ek – córek, oddelegowanych do zapewniania okreÊlonych typów
us∏ug. Taki model dzia∏ania, zwany
„one-stop shopping”, zapewnia klientom pe∏ne portfolio produktów wraz
z us∏ugami dodatkowymi w obr´bie jednej firmy. UPS te˝ dzia∏a w takim modelu, poprzez firm´ UPS
SCS (UPS Supply Chain Solutions). Specjalizuje si´ ona m. in.
w logistyce i dystrybucji, magazynowaniu, cargo lotniczym,
frachcie morskim i oferuje pe∏ne rozwiàzania w zakresie zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw.
Silna jest tak˝e tendencja do outsourcingu us∏ug logistycznych przez firmy i Êcis∏ej specjalizacji. Powstajà i w dalszym
ciàgu powstawaç b´dà firmy, wyspecjalizowane w okreÊlonych segmentach rynku, np. transport medykamentów, ˝ywnoÊç, elektronika itd.

Pomimo ogromnego potencja∏u rozwoju, jaki ma przed sobà bran˝a przesy∏ek ekspresowych, warto zwróciç uwag´ na
pewne czynniki hamujàce go. Przewoênicy ekspresowi jednog∏oÊnie przyznajà, ˝e najwi´kszym ograniczeniem dla
bran˝y jest obecny stan sieci drogowej. – W Polsce brakuje dobrych dróg i autostrad. Jest to ucià˝liwe zw∏aszcza po akcesji Polski do UE, kiedy znacznie wzrós∏ wolumen przesy∏ek. Oznacza to
dla naszego kraju koniecznoÊç podj´cia znacznych inwestycji
w rozbudow´ infrastruktury drogowej. Dodatkowo, proces integracji transportowej sieci krajowej z siecià europejskà implikuje koniecznoÊç dostosowania tej infrastruktury do standardów obowiàzujàcych w krajach Unii Europejskiej – zaznacza A. Morozowski.
– Kolejnym czynnikiem utrudniajàcym efektywne prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej sà sztywne i zawi∏e regulacje prawne –
dodaje Naw∏oka.
Niekorzystny jest tak˝e wysoki poziom biurokratyzacji
urz´dów administracyjnych. – Czynnikiem, który z pewnoÊcià kilka mniejszych firm kurierskich o du˝ym potencjale oraz ustabinie u∏atwia pracy nie tylko firmom kurierskim, lecz równie˝ spedy- lizowanej pozycji, które sà bardzo atrakcyjnymi podmiotami do
cyjnym i przewoênikom lotniczym, jest niestabilna sytuacja na przej´cia przez firmy z kapita∏em zachodnim.
rynkach paliw – mówi Robert Mianowski, dyrektor generalny
TNT Express Poland.

Wzrost zapewniony
Mimo tych ograniczeƒ, w kolejnych latach przewidywany
jest dalszy rozwój bran˝y KEP.
– Oczekujemy, ˝e wzrost gospodarczy, wp∏ywajàc na intensyfikacj´ wymiany towarowej, zwi´kszy tym samym zainteresowanie
rodzimych przedsi´biorców us∏ugami ekspresowego transportu.
W kontekÊcie dalszego rozwoju bran˝y, prognozy TNT Express
przewidujà, i˝ szczególnie dynamicznie rozwija∏ si´ b´dzie rynek
przesy∏ek krajowych, zaÊ w transporcie mi´dzynarodowym – sektor przesy∏ek drogowych. Zapewne b´dziemy Êwiadkami dalszego
wzrostu znaczenia us∏ug specjalistycznych, dostosowanych do precyzyjnie zdefiniowanych sektorów – przekonuje R. Mianowski
Wed∏ug K. Zdziarskiego, rozwój bran˝y kurierskiej odbywaç si´ b´dzie g∏ównie w kierunku wzrostu jakoÊci us∏ug. –
Ze wzgl´du na to, ˝e zainteresowania klientów przesuwajà si´
w kierunku oczekiwaƒ jakoÊciowych, a nie najni˝szej ceny, firmy
dà˝yç b´dà do poszerzania oferty, by móc zaproponowaç klientom
kompleksowe us∏ugi. Klienci majà coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç, ˝e
najwy˝sza jakoÊç i najni˝sza cena sà trudne do pogodzenia –
twierdzi Zdziarski.
Czo∏owi przedstawiciele bran˝y nie spodziewajà si´ w najbli˝szym czasie powstania nowych firm oraz wi´kszych ruchów na rynku. – Co najwy˝ej dochodziç mo˝e do dalszej konsolidacji, która jest w ostatnim czasie najbardziej znaczàcym trendem na polskim rynku us∏ug kurierskich. Tak spektakularne fuzje,
jak po∏àczenie DHL i Servisco, a w minionym roku tak˝e UPS
i Messenger Service Stolica SA, to dowód na rozkwit tego trendu
– dodaje. Dalszych procesów konsolidacyjnych spodziewa si´
tak˝e Aleksander Morozowski. – Na polskim rynku funkcjonuje
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Klaus Conrad, chief operating
officer General Logistics
Systems B. V., Amsterdam

Dotychczasowa granica mi´dzy us∏ugami kurierskimi, okreÊlanymi dotychczas jako zwyk∏e i ekspresowe, uleg∏a
przesuni´ciu. To, co wczeÊniej mo˝liwe
by∏o jedynie w ramach us∏ugi ekspresowej, dziÊ realizowane jest jako standard. W ramach us∏ugi standardowej
mo˝liwy jest 24-godzinny czas realizacji
zamówienia, równie˝ w regionach przygranicznych. WczeÊniej by∏ to klasyczny produkt ekspresowy.

Nowe mo˝liwoÊci
Du˝à szansà rozwoju dla przewoêników ekspresowych
sà planowane inwestycje na terenie naszego kraju. –
Polska staje si´ w ostatnim czasie idealnà lokalizacjà dla centrów dystrybucji w Europie Ârodkowo – Wschodniej, stàd spodziewamy si´ powstawania w naszym kraju ponadnarodowych
centrów logistycznych. Cz´Êç firm b´dzie te˝ z pewnoÊcià zainteresowana przeniesieniem centralnych europejskich magazynów
do Polski, nie tylko dzi´ki naszej lokalizacji, ale tak˝e niskim
kosztom pracy – stwierdza Zdziarski. – W najbli˝szych latach
na Dolnym Âlàsku planowane sà du˝e zagraniczne inwestycje
gospodarcze. B´dzie to oczywiÊcie mia∏o odzwierciedlenie w koncentrowaniu si´ w tym rejonie kolejnych centrów dystrybucyjnych
oraz inwestycjach w infrastruktur´ – informuje Morozowski
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