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Rynek us∏ug TSL w Polsce - Analiza i perspektywy wzrostu1 (cz. 1)
Rynek TSL – analiza
strony poda˝owej
W 2002 r. nastàpi∏o zatrzymanie si´
tendencji recesyjnych w gospodarce.
Rok 2003 przyniós∏ symptomy nieznacznego o˝ywienia gospodarczego. Na koniec 2003 r. PKB wzrós∏ o ponad 3% wobec prognozowanych 2,3-2,9%. Pod koniec 2003 r. odnotowano równie˝
znaczny wzrost eksportu oraz niewielki
przyrost inwestycji. Wzrost PKB nie pociàgnà∏ jednak za sobà spadku bezrobocia, co mo˝e Êwiadczyç o s∏abych podstawach o˝ywienia gospodarczego.
W bran˝y TSL mo˝na by∏o zauwa˝yç
trend wyprzedzajàcy w stosunku do ca∏ej gospodarki, poniewa˝ tempo wzrostu rynku, mierzone stosunkiem przychodów ze sprzeda˝y w 2002 r. do 2001
r., ukszta∏towa∏o si´ na poziomie 12,4%,
i ponad dwukrotnie przekracza∏o dynamik´ w 2001 roku. Ârednia dynamika
przychodów w grupie firm generujàcych ponad 100 mln z∏ sprzeda˝y wynios∏a 7,5%. Najbardziej dynamicznie
rozwija∏y si´ firmy generujàce od 50-100
mln z∏, w tempie 23,9%, prawie dwukrotnie przekraczajàcym Êrednià. Równie˝ powy˝ej Êredniej, na poziomie
18,6%, kszta∏towa∏a si´ dynamika wzrostu firm o przychodach 10-50 mln z∏.
Najs∏abszà dynamik´ – 9,8% - wykazywa∏y firmy o przychodach poni˝ej 10 mln
z∏. Znaczàce wahni´cia w dynamice rynku w ciàgu poprzednich lat Êwiadczà
z jednej strony, ˝e zapotrzebowanie na
us∏ugi z bran˝y TSL wzrasta w warunkach kszta∏towania si´ gospodarki rynkowej, z drugiej zaÊ – o wp∏ywie dzia∏aƒ
konsolidacyjnych na wartoÊç rynku.
W 2002 r. dosz∏o do fuzji bàdê zapowiedziano przej´cia w przypadku trzech
firm, obecnych na polskim rynku: Servisco-DHL, Euroad i P&O. W 2002 r. ca∏oÊç
udzia∏ów Servisco zosta∏a wykupiona
przez Deutsche Post, które równie˝ sta-

∏o si´ w∏aÊcicielem DHL. Po przej´ciu
Danzasa proces konsolidacji nast´powa∏
w kolejnych etapach. Zakoƒczenie przewidziane jest w 2005 r. Ju˝ obecnie nast´puje jednak proces powolnej integracji obu firm. Z kolei Euroad, w który zainwestowa∏ fundusz inwestycyjny, zosta∏ ostatecznie odsprzedany holenderskiej firmie, ale dzia∏ajàcej na rynkach
mi´dzynarodowych – VOS Logistics.
P&O przej´te zosta∏o przez brytyjski
koncern Wincanton. Obecnie podejmowane sà dzia∏ania w kierunku integracji
Hartwigów i Pekaesu bàdê te˝ (alternatywnie) sprzeda˝y cz´Êci udzia∏ów inwestorom starategicznym. Nadal zakupem udzia∏ów PSM C. Hartwig Katowice
zainteresowana jest firma JAS-FBG.
W Spedpolu w grudniu 2003 r. dosz∏o
do odkupienia przez BTL AB(nale˝àcego
w 100% do Schenker AG) ca∏oÊci udzia∏ów, nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa.
Obecnie 99,2% udzia∏ów znajduje si´
w posiadaniu BTL AB , a 0,8% dysponujà
prywatni w∏aÊciciele. W ten sposób zosta∏ zamkni´ty proces prywatyzacji
obecnego operatora logistycznego.
Dynamika zatrudnienia w analizowanych firmach osiàgn´∏a poziom 7,7%, co
oznacza, ˝e wzrasta∏a równie˝ wydajnoÊç pracy w bran˝y TSL. WartoÊç przychodów realizowana na 1 zatrudnionego wzros∏a o 4,6% (z 334,12 tys. z∏ do
319,53 tys. z∏), a wartoÊç zysku brutto
na 1 pracownika – o 18% (z 9,46 tys. z∏
do 11,17 tys. z∏).
Analizowane spó∏ki prezentowa∏y
g∏ównie kapita∏ polski(59 firm polskich).
Kapita∏ zagraniczny by∏ reprezentowany
przez 45 firm – tzn. 43% (zagraniczny lub
mieszany). Najbardziej ekspansywne
w bran˝y sà spó∏ki niemieckie, nast´pnie holenderskie, francuskie i duƒskie.
Jako pojedyncze pojawiajà si´ równie˝
na polskim rynku spó∏ki brytyjskie, irlandzkie, w∏oskie, szwedzkie, greckie,
szwajcarskie, kanadyjskie, fiƒskie, rosyjskie, bia∏orusko-chiƒskie. Wyst´puje te˝

spó∏ka z kapita∏em z Singapuru. W grupie firm powy˝ej 100 mln z∏ przychodów
znajduje si´ 13 firm z kapita∏em mieszanym i zagranicznym (76%). W poszczególnych grupach, wydzielonych ze
wzgl´du na wartoÊç generowanych przychodów, udzia∏ firm z kapita∏em zagranicznym maleje(w grupie o przychodach
50-100 mln z∏ stanowi 61%, a w grupie
od 10-50 mln z∏ –33% i w ostatniej grupie, poni˝ej 10 mln z∏ –16%). Na podstawie powy˝szych informacji mo˝na wnioskowaç, ˝e kapita∏ zagraniczny lokuje
si´ przede wszystkim w du˝ych firmach,
o najwy˝szej rentownoÊci zatrudnienia.
JednoczeÊnie wielkoÊç i zakres dzia∏ania
spó∏ek wp∏ywajà na wybór alokacji kapita∏u zagranicznego.
Po raz pierwszy liczba firm uczestniczàcych w rankingu przekroczy∏a 100.
W kontekÊcie poprzednich lat mo˝na
stwierdziç, ˝e ranking pozwala na pokazanie si´ wÊród konkurentów, ale
równie˝ stanowi êród∏o informacji dla
klientów i potencjalnych dostawców.
Liczba firm, których przychody przekroczy∏y 100 mln z∏, wzros∏a do 17
(w 2001 r. takich firm by∏o 15, a w 2000
12). Ich udzia∏ w ca∏oÊci przychodów
ukszta∏towa∏ si´ na poziomie 61% (o 6
pkt. procentowych wi´cej ni˝ w 2001 r.).
WartoÊç przychodów ze sprzeda˝y na 1
zatrudnionego w tej grupie wynios∏a
358 tys. z∏ przy Êredniej dla wszystkich
firm – 334 tys. z∏, a rentownoÊç zatrudnienia (zysk brutto/zatrudnionego) –
12,2 tys. z∏, przy Êredniej dla wszystkich
firm na poziomie 11,2 tys. z∏. Przychody
w granicach 50-100 mln z∏ wykazywa∏y
23 firmy. Ich udzia∏ w ca∏oÊci przychodów ze sprzeda˝y wyniós∏ 22,4%. Ârednia wartoÊç sprzeda˝y na 1 zatrudnionego ukszta∏towa∏a si´ na poziomie 310,7
tys. z∏, a rentownoÊç zatrudnienia – niespe∏na 9 tys. z∏. Kolejna grupa firm,
o przychodach od 10 do 50 mln z∏ (45
firm) generowa∏a 14,9% ca∏oÊci sprzeda˝y przy Êredniej wartoÊci sprzeda˝y 303

Opracowanie przygotowano w oparciu o badania autorki, prowadzone w przypadku strony poda˝owej rynku od 7 lat, a w przypadku popytu – od 4 lat.
Wyniki badaƒ(w pe∏nym zakresie, ∏àcznie z rankingami)zosta∏y opublikowane w nr 2 (czerwiec), 3 (wrzesieƒ) i 4 (grudzieƒ) dodatku „LTS. Logistyka transport spedycja” do „Rzeczpospolitej” w 2003 r. Badania sà prowadzone we wspó∏pracy z „Rzeczpospolità”.
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tys. z∏ i rentownoÊci zatrudnienia – 9,4
tys. z∏. Ostatnia grupa, poni˝ej 10 mln z∏
przychodów rocznie, generowa∏a ok.
1,7% ca∏oÊci sprzeda˝y, przy Êredniej
wartoÊci 214 tys. na 1 zatrudnionego
i rentownoÊci zatrudnienia – 8 tys. z∏. Powy˝sza analiza wskazuje, ˝e gdy ró˝nica
mi´dzy Êrednià wartoÊcià sprzeda˝y na 1
zatrudnionego mi´dzy grupà firm o najwy˝szych przychodach i najni˝szych wynosi 144 tys. z∏ (40% z 358 tys. z∏), to ju˝
ró˝nica mi´dzy rentownoÊcià zatrudnienia mi´dzy powy˝szymi grupami firm relatywnie maleje i si´ga 4,2 tys. z∏ (34%
z 12,2 tys. z∏). Nale˝y równie˝ pami´taç,
˝e du˝e przedsi´biorstwa w wi´kszym
stopniu wykorzystujà zewn´trzne firmy
jako dostawców (np. przewoêników) do
realizacji swojej dzia∏alnoÊci. W tej sytuacji przyk∏adowo kierowcy nie sà wykazywani jako pracownicy firmy, choç faktycznie przyczyniajà si´ do generowania
przychodów. Dlatego te˝ rentownoÊç zatrudnienia w wi´kszym stopniu oddaje
efektywnoÊç zarzàdzania ni˝ Êrednia
sprzeda˝ na zatrudnionego. JednoczeÊnie powy˝szy wskaênik traktowany jest
cz´sto jako kluczowy przy analizie wartoÊci firmy. Analizujàc ranking pod kàtem firm o uznanych markach paƒstwowych mo˝na zauwa˝yç, ˝e nadal utrzymuje si´ na wysokiej pozycji Pekaes Multi-Spedytor. Po kolejnych perturbacjach
zwiàzanych ze zmianà zarzàdu uda∏o si´
na razie zatrzymaç proces spadku wartoÊci firmy. Z Hartwigów w rankingu pozosta∏y PSM C. Hartwig Gdynia z 99 mln z∏
przychodów ze sprzeda˝y, PSM C. Hartwig Katowice z 90 mln z∏ i PSM C. Hartwig Szczecin z 72,8 mln z∏. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszystkie te firmy prezentujà
pe∏ny zakres informacji finansowych,
podnoszàc tym samym swojà wiarygodnoÊç. Zabrak∏o natomiast PSM C. Hartwig Warszawa, który nie zdecydowa∏
si´ tym razem zaprezentowaç w rankingu. W kontekÊcie wystawienia na sprzeda˝ co najmniej 10% udzia∏ów tej firmy
brak jej w rankingu obni˝a poziom wiarygodnoÊci.
Sk∏ad pierwszej dziesiàtki uleg∏ niewielkiej zmianie. Pol-Miedê Trans sp.
z o.o., poprzednio 2, znalaz∏a si´ na 6
miejscu z przychodami ze sprzeda˝y na
poziomie 345,5 mln z∏. Na 3. miejsce
awansowa∏a firma Grupa Kuehne und
Nagel, która po raz pierwszy podj´∏a
decyzj´ o pokazaniu przychodów z ca∏ej dzia∏alnoÊci, tzn. transportu, spedycji, magazynowania i dzia∏alnoÊci agen-
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cji celnej w zwiàzku ze stopniowym ∏àczeniem dwóch siostrzanych spó∏ek:
Nakutrans oraz Kuehne und Nagel.
Podobny sposób prezentacji wyników
przyjmujà równie˝ inne firmy, które na
ogó∏ decyzjà zarzàdu pokazujà wyniki
ca∏ej grupy. I tak w sk∏ad Grupy Raben
wchodzà nast´pujàce spó∏ki: Raben Logistics, Raben Wielkopolska, Agencja
Celna Raben 1, Raben Mazovia, Raben
¸ódê, Raben Transport, Raben Spedycja,
Szybka Paczka oraz Fresh Logistics.
Przychody Szybkiej Paczki, która znalaz∏a si´ na 37. miejscu w rankingu, zawierajà si´ zatem w ca∏kowitych przychodach Grupy. W ramach Grupy Giraud
zosta∏y wyodr´bnione dwie firmy: Giraud International (transport krajowy
i mi´dzynarodowy) i Giraud Logistics.
Decyzja o wyodr´bnieniu 2 spó∏ek w ramach grupy zosta∏a podj´ta w 2001 r.
Pozosta∏e grupy: Militzer and Muench,
CAT, Frans Maas oraz Partnerspol Group
prezentujà swoje wyniki tylko w ramach
grup. I tak w sk∏ad grupy Militzer and
Muench wchodzà nast´pujàce spó∏ki:
Militzer and Muench Polska sp. z o.o.
(85% udzia∏ów ma M&M International
Holding AG, 15% udzia∏ów – Log sp.
z o.o., specjalizacja – transport kolejowy), M&M Service sp. z o.o. (90% M&M Polska, 10% - M&M Logistik sp.
z o.o., specjalizacja – transport samochodowy), M&M Logistik sp z o.o. (100%
M&M Polska, specjalizacja – logistyka),
M&M air cargo service Polska SA (65% –
M&M Polska , 35% – M&M International
Holding AG, specjalizacja – przewozy
lotnicze i morskie). Z kolei w sk∏ad grupy CAT wchodzà 2 dywizje: Logistics
Cargo i Logistics Vehicule. Firma zajmuje si´ przede wszystkim transportem
i dystrybucjà samochodów oraz ich cz´-

Êci. W grupie Frans Maas wyodr´bnia
si´ 6 firm: Promexim Spedycja Mi´dzynarodowa, Agencja Celna Promexim,
Sk∏ad Celny Promexim, Promexim-Peko
– agencja celna Gdaƒsk, Distriland –
projekty logistyczne oraz Distripack –
coopacking. PartnersPol Group swojà
dzia∏alnoÊç prowadzi w oparciu o 4 firmy: PartnersPol (spedycja mi´dzynarodowa, dystrybucja krajowa i agencja celna), Partners (us∏ugi magazynowe, dystrybucja krajowa, konfekcjonowanie
oraz us∏ugi celne), K&W Trans (transport mi´dzynarodowy w oparciu o w∏asny transport), TradePol (import i dystrybucja cz´Êci zamiennych AGD).
Kolejna firma, która zaprezentowa∏a
si´ w rankingu i od razu na miejscu 8, to
Przedsi´biorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem sp. z o.o.
Przedsi´biorstwo to powsta∏o w 1953 r.
i wywodzi si´ z bran˝y górniczej, obecnie konkuruje na regionalnym rynku
z PKP w zakresie us∏ug przewozowospedycyjnych towarów masowych.
W pierwszej „10” najwi´kszà dynamik´ przychodów osiàgn´∏a firma FM Logistics (29,5%) oraz Grupa Raben
(24,4%), przede wszystkim dzi´ki bardzo dynamicznemu rozwojowi us∏ug
Szybkiej Paczki (ponad 50%). Niestety
nadal nie jest podawany wskaênik rentownoÊci spó∏ek, tak wi´c trudno
stwierdziç, jaka jest efektywnoÊç ich
gospodarowania. W tej grupie firm najbardziej efektywny by∏ ju˝ po raz kolejny Spedpol, który równie˝ osiàgnà∏ bardzo wysokà dynamik´ sprzeda˝y (ponad 17%). W pozosta∏ej „12” firm o ponad 100 mln przychodach ze sprzeda˝y
najbardziej dynamicznie rozwija∏y si´:
JAS-FBG (48,2%), M&M (29,9%), Schenker sp. z o.o. (23,5%).

Zestawienie 10 firm o najwi´kszych przychodach w 2002 r. zosta∏o zaprezentowane na poni˝szym wykresie.
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WÊród firm o najwy˝szej dynamice
przychodów mo˝na zauwa˝yç w pierwszej „12” przedsi´biorstwa o przychodach powy˝ej 6 mln z∏, które osiàgn´ly co najmniej 150% wzrost sprzeda˝y
w stosunku do poprzedniego roku. Na
pierwszym miejscu znalaz∏a si´ firma
Euro -Pegaz, po raz pierwszy notowana w rankingu, z ponad dwukrotnym
przyrostem sprzeda˝y. W rankingu
g∏ównym zajmuje ona 41 miejsce. Jest
to firma polska, dzia∏ajàca na rynku
mi´dzynarodowego transportu samochodowego. Niestety brak innych danych finansowych nie pozwala na ocen´ efektywnoÊci jej dzia∏ania. Po raz
kolejny znalaz∏a si´ tu tak˝e firma Giraud (tym razem International Pologne, po rozdzieleniu dzia∏alnoÊci), ze
100 % kapita∏em francuskim (ponad
2-krotny wzrost w ciàgu roku) orazTriticum-Sad (163%) i Szybka Paczka
(152% wzrostu). Pozosta∏e firmy to:
Fiege, Mirtrans, Gefco, Parterspol Group, Organika Trans, Link, Masterlink
oraz Kerma. Pierwsza „12” w tym rankingu to firmy prywatne, 5-w pe∏ni zagranicznych, 2-z kapita∏em mieszanym
i 5-polskich. 8 z nich znajduje si´
w grupie o przychodach 10-50 mln z∏,
3 – w grupie 50-100 mln z∏ i 1 – poni˝ej 10 mln z∏.
Analiza firm pod kàtem wielkoÊci zysku brutto obj´∏a tym razem 76 firm
(73%), które zdecydowa∏y si´ pokazaç
pe∏ne dane finansowe swoim klientom,
jak równie˝ konkurentom i dostawcom. Dane te Êwiadczà na pewno
o przejrzystej polityce informacyjnej
zarzàdu. W pierwszej „10” znalaz∏y si´
firmy Êrednie i du˝e, od 33 mln z∏ –783

mln z∏. Cz´Êç z nich
znajduje si´ równie˝
w pierwszej dziesiàtce rankingu g∏ównego. Liderem efektywnego zarzàdzania jest
Spedpol, którego rentownoÊç zatrudnienia
wynios∏a 28,5 tys. z∏
(przy Êredniej dla grupy firm o przychodach powy˝ej 100
mln z∏ – 12,25 tys. z∏).
Na 2. miejscu uplasowa∏ si´ Trade Trans,
uzyskujàc bardzo wysokà rentownoÊç zatrudnienia – 68,4 tys.
z∏. Na 3 pozycji Stolica – o rentownoÊci
13,6 tys. z∏. Kolejne
miejsca zaj´∏y: JAS-FBG SA (rentownoÊç
zatrudnienia – 8,2
tys. z∏), Przedsi´biorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem (rentownoÊç –15,5 tys.
z∏), Omega Pilzno International
Transport&Spedition Godawski&Godawski,
ZTE Radom, Euroad ( w 2003 przej´ta
przez VOS Logistics), Unitrans i Erontrans. Udzia∏ firm zagranicznych i z kapita∏em mieszanym wÊród 76 przedsi´biorstw stanowi w tym przypadku 30%
(w rankingu wed∏ug przychodów
udzia∏ ten kszta∏tuje si´ na poziomie
43%). Oznacza to, ˝e wi´ksza cz´Êç
firm z udzia∏em kapita∏u zagraniczne-

go ni˝ firm polskich podejmuje decyzje
o podawaniu do publicznej wiadomoÊci tylko przychodów, rezygnujàc z pozosta∏ych danych finansowych.
W analizach jakoÊciowych, podobnie
jak w 2002 r., najwy˝szà wag´ przyznano standardom obs∏ugi klienta. Pozycj´
pierwszà uzyska∏o ex equo 5 firm:
Spedpol, Schenker, Partnerspol Group,
Servisco i Pekaes Multi-Spedytor.

Zestawienie pierwszej dziesiàtki firm TSL

Dziesiàtk´ najwi´kszych firm zamyka Stolica o przychodach ponad 187 mln z∏.
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Wszystkie te firmy podj´∏y równie˝
dzia∏ania lub nawet uzyska∏y (w 2003
r.) standard ISO 14 000. Cz´Êç firm,
m.in. Grupa Raben, uzyska∏y równie˝
ceryfikacj´ w zakresie przewozów towarów ˝ywnoÊciowych: HACCP. Analiza
HACCP jest przeprowadzana zgodnie
z 7 zasadami: zidentyfikowanie zagro˝eƒ fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych w procesie magazynowania i dystrybucji, ustalenie krytycznych punktów kontroli tych zagro˝eƒ,
ustalenie limitów krytycznych dla ka˝dego punktu kontrolnego, ustalenie
procedur monitorowania, ustalenie
dzia∏aƒ korygujàcych, ustalenie procedur weryfikacji, ustalenie dokumentacji i zapisów. Cz´sto wraz z systemem
HACCP wprowadza si´ równie˝ zasady
Dobrej Praktyki Magazynowej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej. Obowiàzek
stosowania powy˝szego systemu
wprowadzony zosta∏ ustawà z 11 maja
2001 r. dla wszystkich firm zwiàzanych
z bran˝à spo˝ywczà (produkcyjnych,
dystrybucyjnych, handlowych itp.).
Ustawa zacznie obowiàzywaç od stycznia 2004 r.
WÊród firm, które jako g∏ówne êród∏o
przychodów wskaza∏y transport samochodowy, pojawi∏o si´ a˝ 40 przedsi´biorstw (38% ca∏ej próby) realizujàcych
g∏ównie przewozy mi´dzynarodowe,
przede wszystkim w zakresie towarów
masowych (33 firmy). Sà to w wi´kszoÊci firmy prywatne (1 paƒstwowa), z kapita∏em polskim (9 dysponuje kapita∏em zagranicznym lub mieszanym, tzn.
22% ca∏ej próby). Spedycj´ samochodowà jako g∏ówne êród∏o przychodów deklarowa∏o 29 firm (28% ca∏ej próby),
z czego 15 firm zajmuje si´ organizacjà
transportu towarów masowych, a 14 –
drobnicy i przesy∏ek celnych. Sà to firmy prywatne(1 paƒstwowa), z czego 17
dzia∏a w oparciu o kapita∏ zagraniczny
bàdê mieszany (59%). Us∏ugi logistyczne
deklaruje 11 firm (niespe∏na 11%),
wszystkie z kapita∏em prywatnym. Sà
to w wi´kszoÊci spó∏ki dzia∏ajàce na terenie kraju (7), w oparciu o kapita∏ zagraniczny lub mieszany (7, co stanowi
64% ca∏ej próby). Do swojej dzia∏alnoÊci
wykorzystujà transport samochodowy.
Us∏ugi kurierskie, jako g∏ówne êród∏o
przychodów, prezentujà 4 firmy, wszystkie prywatne, z udzia∏em kapita∏u zagranicznego.
Analiza korelacji mi´dzy zakresem
us∏ug logistycznych a Êrednim przy-
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Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria D

28

18

33

25

112968,47

75064,63

58985,62

32715,76

Êr. dynamika przychodu

116,48 %

120,61 %

106,56 %

102,27 %

przychód/firma (w %)

40,38 %

26,83 %

21,09 %

11,70 %

liczba firm
Êr. przychód na firm´
w kategorii

Us∏ugi logistyczne – Udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y (Êredni przychód/firma)
w poszczególnych kategoriach (w proc.)
11,70 %
40,38 %

21,09 %

26,83 %

chodem na 1 firm´ wskazuje na wysokà zale˝noÊç mi´dzy tymi wielkoÊciami. Przy analizie brano pod uwag´
osiem ró˝nych kategorii us∏ug, rezygnujàc z uj´cia us∏ugi „drzwi-drzwi”,
jako powszechnego ju˝ standardu
dzia∏ania: 1. konsolidacja, dekonsolidacja, konfekcjonowanie, 2. cross-docking, 3. co-packing, 4. dostawy JIT, 5.
kompleksowa obs∏uga dzia∏alnoÊci
dystrybucyjnej, 6. doradztwo logistyczne, 7. zarzàdzanie towarem
w magazynie, 8. inne us∏ugi logistyczne. Nast´pnie w zale˝noÊci od liczby
Êwiadczonych us∏ug dokona∏am podzia∏u na firmy A, które oferowa∏y 8
us∏ug, B – od 5 do 7 us∏ug, C – od 1do

4 us∏ug i D, które w ofercie nie mia∏y
˝adnej us∏ugi logistycznej (utrzymano
zasady podzia∏u z 2001 r.). Analizie
poddano Êredni przychód na firm´
w poszczególnych kategoriach, szukajàc korelacji mi´dzy wielkoÊcià przychodu (Êrednio w danej kategorii)
a liczbà oferowanych us∏ug logistycznych. Tendencja widoczna ju˝ w poprzednim roku, znalaz∏a odzwierciedlenie w obecnej analizie. Âredni przychód firm z grupy B (od 5 do 7 us∏ug
logistycznych) osiàgnà∏ poziom niespe∏na 42%, gdy firm z grupy A –
37,4%. Równie˝ dynamika przychodów
w grupie B jest wy˝sza ni˝ w grupie
A (140% w grupie B, 133,9% – w grupie

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

20

39

45

144297,92

54054,85

50768,94

Êr. dynamika przychodu

117,85 %

110,50 %

108,49 %

przychód/firma (w %)

57,92 %

21,70 %

20,38 %

liczba firm
Êr. przychód na firm´
w kategorii

Systemy informatyczne – Udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y (Êredni przychód/firma)
w poszczególnych kategoriach (w proc.)

20,75 %

21,60 %

57,66 %
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C i 131,6% – w grupie A oraz 66,4% –
w D). Mo˝e to oznaczaç, ˝e posiadanie
w ofercie co najmniej 5 us∏ug logistycznych wp∏ywa znaczàco na wysokoÊç przychodów. W tej sytuacji, jeÊli
ta tendencja utrzyma si´ w przysz∏ym
roku, pozostanà jedynie 3 kategorie
firm (A, powsta∏a z po∏àczenia A i B,
B i C)
Zale˝noÊci prezentowane powy˝ej
zosta∏y przedstawione na wykresie.
Kolejne zestawienie pokazuje korelacj´ mi´dzy Êrednià wielkoÊcià przychodów
a wykorzystywanymi narz´dziami informatycznymi, które stanowià podstaw´
do budowania zaawansowanych strategii logistycznych. W ankiecie zbadano 8 takich elementów: posiadanie
przez firm´ ZSI (zintegrowanego systemu informatycznego), pos∏ugiwanie
si´ kodami kreskowymi, monitorowanie drogi przesy∏ki, komunikacj´
z klientem: za pomocà telefonu, faxu,
Internetu, extranetu i innà. W efekcie,
w zale˝noÊci od liczby pozytywnych
odpowiedzi, firmy zosta∏y podzielone
na 3 kategorie: A – od 7 do 8 odpowiedzi pozytywnych, B – od 5 do 6 i C –
od 2 do 4. Tendencja z 2001 r. zosta∏a
utrzymana. Mo˝na wi´c uznaç, ˝e dy-

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria D

12

31

45

16

134648,54

56888,56

73002,58

38391,01

Êr. dynamika przychodu

123,64 %

122,87 %

103,78 %

110,66 %

przychód/firma (w %)

44,45 %

18,78 %

24,10 %

12,67 %

liczba firm
Êr. przychód na firm´
w kategorii

Standardy obs∏ugi klienta – Udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y (Êredni przychód/firma)
w poszczególnych kategoriach (w proc.)
12, 67 %
24,10 %
44,45 %

18,78 %

g∏ównà dzia∏alnoÊç us∏ugi logistyczne,
systemy informatyczne stajà si´ standardem. Wa˝ne jest nadal zagadnienie
wykorzystywania ich po uporzàdkowaniu procesów biznesowych. Powy˝sze
zale˝noÊci zosta∏y zaprezentowane na
wykresie.
Kolejna analiza dotyczy korelacji mi´dzy kapita∏em zagranicznym i Êrednià

Kategoria P Kategoria Pz Kategoria PZ Kategoria Zp Kategoria Z
liczba firm

59

9

1

12

23

Êr. przychód na firm´
w kategorii

43899,48

59265,64

783092,00

99106,14

94907,58

Êr. dynamika przychodu

107,30%

119,94%

116,86%

119,20%

112,75%

4,06%

5,49%

72,49%

9,17%

8,79%

przychód/firma (w%)

Zaanga˝owanie kapita∏u zagranicznego – Udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y
(Êredni przychód/firma) w poszczególnych kategoriach (w proc.)
8,79 %
9,17 %

4,06 %

5,49%

72,49 %

stans mi´dzy firmami, stosujàcymi na
szerokà skal´ narz´dzia informatyczne
(w postaci sieci i systemów zintegrowanych) w zarzàdzaniu logistycznym
a przedsi´biorstwami, które narz´dzia
te stosujà w ograniczonym zakresie,
jest znaczàcy. W przypadku jednak du˝ych firm, deklarujàcych jako swojà

wielkoÊcià przychodów. Firmy podzielono na 4 kategorie: Z (zagraniczne),
P (polskie), PZ (równy podzia∏ kapita∏u, po 50 %), Pz (mieszane, z wi´kszoÊciowym udzia∏em kapita∏u polskiego)
i Zp (mieszane z wi´kszoÊciowym
udzia∏em kapita∏u zagranicznego). Korelacja zostaje zachwiana przez pierw-

sza firm´ w rankingu Trade Trans, która zdominowa∏a przedsi´biorstwa PZ
(jeden przedstawiciel w kategorii PZ),
która generuje ponad 72,5% Êredniego
przychodu. W przypadku pozosta∏ych
kategorii: przewag´ majà firmy mieszane z przewagà kapita∏u zagranicznego oraz firmy zagraniczne, w dalszej kolejnoÊci firmy polskie z udzia∏em kapita∏u zagranicznego i na koƒcu
firmy polskie. Najwy˝szà Êrednià dynamik´ przychodów daje si´ zauwa˝yç
w firmach zagranicznych. Potwierdza
to tez´, ˝e kapita∏ zagraniczny (w tym
przypadku: g∏ównie niemiecki, holenderski i francuski) w bardziej wydajny
sposób potrafi gospodarowaç zasobami, które posiada. Wyniki analizy zosta∏y zaprezentowane na poni˝szym
wykresie
Nast´pne zestawienie dotyczy standardów obs∏ugi klienta. Firmy zosta∏y
podzielone na 4 grupy. W grupie
A znalaz∏y si´ firmy posiadajàce 5 standardów obs∏ugi, w grupie B – 4, w C –
od 1 do 3 i w D – firmy, które nie wypracowa∏y jeszcze takich standardów.
Wyraêna przewaga wyst´puje nadal
w grupie A. Ich udzia∏ w porównaniu
z 2001 r. wzrós∏ o 3 punkty procentowe. Zmniejszy∏ si´ natomiast dystans
mi´dzy grupà B i C, który w 2001 r. wynosi∏ 12 punktów procentowych,
a obecnie – niespe∏na 6 punktów procentowych. Co ciekawe, mimo ˝e firmy nie posiadajàce standardów nadal
majà najmniejszy udzia∏ w Êrednim
przychodzie, to w stosunku do 2001 r.
wzrós∏ on o 4 punkty procentowe. Byç
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mo˝e nale˝y to t∏umaczyç wymuszeniem przez rynek pewnych standardów, które choç sà faktycznie realizowane, nadal nie sà wykazywane. Wyniki analizy zosta∏y zaprezentowane na
wykresie.
Strategia – „kupuj wszystko w jednym
miejscu” (one stop shopping) – znajduje
coraz wyraêniejsze odzwierciedlenie
w bran˝y TSL. Oznacza ona, ˝e klient
mo˝e oczekiwaç od jednego dostawcy
kompleksowej us∏ugi w zakresie transportu, dystrybucji z wykorzystaniem
ró˝nych ga∏´zi transportu czy prowadzenia gospodarki magazynowej, zarówno w kraju, jak te˝ za granicà. Przypomina to sytuacj´, kiedy decydujàc si´
na remont domu, rozmawiamy z przedstawicielem firmy remontowej, ujawniajàc swoje oczekiwania, mo˝liwoÊci finansowe oraz preferowany termin realizacji. Nast´pnie ten˝e przedstawiciel
proponuje nam konkretny zakres prac
z wykorzystaniem ró˝nych ekip (np. architekta wn´trz, zespo∏ów hydraulicznych, stolarskich, murarskich, sprzàtania itp.), ∏àcznie z zakupem i dowozem
niezb´dnych materia∏ów. Po naszej akceptacji nast´puje realizacja us∏ugi,
a kontakt nasz z przedstawicielem mo˝liwy jest w dowolnym czasie, tak˝e po
realizacji us∏ugi, np. w ramach reklamacji. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e jest to
ciàgle ta sama osoba, z którà uzgadnialiÊmy ofert´. W opisanym przypadku
mamy do czynienia nie tylko ze sprzeda˝à „z jednej r´ki”, ale równie˝ z indywidualizacj´ oferty z punktu widzenia
oczekiwaƒ (tak˝e finansowych) odbiorcy. Czasami okreÊlamy ten proces jako
„szycie na miar´”.
W wielu przypadkach mo˝na zauwa˝yç coraz szerszà tendencj´ do outsourcingu. Wprawdzie firma oferuje danà us∏ug´, ale opierajàc si´ na powiàzaniu kontraktowym z dostawcà. Najcz´Êciej w∏aÊnie kierowcy sà pracownikami firm transportowych a nie logistycznych, natomiast operator wynajmuje przewoênika do Êwiadczenia
us∏ug przewozowych. Podobna sytuacja mo˝e zachodziç w przypadku magazynów. Przyk∏adowo magazyn mo˝e
byç wynaj´ty od developera, urzàdzenia magazynowe – w∏asnoÊcià klienta
a pracownicy magazynowi – operatora logistycznego. Mo˝liwoÊci obni˝ania kosztów i zmniejszania ryzyka finansowego jest du˝o, jednak w takiej
sytuacji zwykle wzrasta ryzyko bizne-
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sowe (zarzàdzanie w przypadku „zakupu czasowego” ludzi jest znacznie
utrudnione ze wzgl´du na reprezentowanie przez nich ró˝nej kultury biznesowej, cz´sto rozbie˝nej z kulturà
operatora).
WÊród firm o najszerszym zakresie
Êwiadczonych us∏ug (miejsca od 1 do 3)
dominujà przedsi´biorstwa zagraniczne
i o kapitale mieszanym (Delta Trans,
M&M, Hellmann Moritz, Masterlink,
Rohlig, Tirsped, Schenker, Grupa Frans
Maas), jednak w tej grupie firm mamy
równie˝ kilka firm polskich, takich jak:
JAS-FBG SA, Erontrans, Tirsped i Transteam. Sà to na ogó∏ firmy wi´ksze (4
z nich majà przychody powy˝ej 100 mln
z∏, 5 – od 51-100 mln z∏ i 2 – od 10 do
50 mln z∏). Najwi´ksza z nich, Schenker
sp. z o.o., nale˝àca do mi´dzynarodo-

uwa˝yç, ˝e najwy˝szy Êredni przychód
ze sprzeda˝y osiàgajà firmy o najwi´kszej liczbie Êwiadczonych us∏ug (od 20
do 25). Ich udzia∏ w ca∏oÊci jest wyraênie wy˝szy (ponad 50%). Natomiast dynamika przychodów jest nieco ni˝sza
(o 2 pkt. procentowe) ni˝ w grupie
B (od 10 do19 us∏ug). Zdecydowanie
ni˝szy poziom Êrednich przychodów,
jak równie˝ spadek sprzeda˝y mo˝na
zauwa˝yç w przypadku grupy przedsi´biorstw o najw´˝szym zakresie oferowanych us∏ug.
W przypadku uniwersalnoÊci widaç
prostà korelacj´ mi´dzy liczbà Êwiadczonych us∏ug a wskaênikami finansowymi. Mo˝na zatem uznaç w pewnym
uproszczeniu, ˝e umiej´tnie stosowana
strategia one stop shopping powoduje
wzrost wartoÊci firmy. Istotne jest jed-

UniwersalnoÊç

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

33

39

32

108115,07

63128,09

39028,36

Êr. dynamika przychodu

115,86 %

117,54 %

96,95 %

przychód/firma (w %)

51,42 %

30,02 %

18,56 %

liczba firm
Êr. przychód na firm´
w kategorii

UniwersalnoÊç – Udzia∏ przychodów ze sprzeda˝y (Êredni przychód/firma)
w poszczególnych kategoriach (w proc.)

18,56 %

51,42 %
30,02 %

wego koncernu logistycznego Schenker
– Stinnes Logistics, osiàgn´∏a przychód
ze sprzeda˝y podstawowej na poziomie
niespe∏na 174 mln z∏. Jedynie 2 firmy
z analizowanej grupy zanotowa∏y spadek sprzeda˝y w 2002 r. w stosunku do
roku 2001, pozosta∏e – wzrost w granicach od 11% do 50% (Masterlink). Liczba
zatrudnionych w tych firmach wynosi na
ogó∏ powy˝ej 100 osób (od 144 do
1011), za wyjàtkiem 2 firm, gdzie nie
osiàga poziomu 100.
Analizujàc korelacj´ mi´dzy liczbà
Êwiadczonych us∏ug i Êrednim przychodem (por. wykres poni˝ej) mo˝na za-

nak, ˝e powy˝sze wnioski mo˝emy powziàç na podstawie danych z przesz∏oÊci, co przy zmiennoÊci otoczenia powinno nas uczuliç na pog∏´bionà analiz´. Z drugiej strony jednak tendencja
do sprzeda˝y kompleksowej jest wyraênie widoczna równie˝ w budowaniu
dzia∏aƒ firm w przysz∏oÊci. Dotyczy to
równie˝ mniejszych podmiotów gospodarczych, które mogà rozszerzaç swój
zakres us∏ug poprzez tworzenie przyk∏adowo umów kooperacyjnych z innymi firmami. Pozwala to na konsolidacj´
dzia∏aƒ bez koniecznoÊci zmiany statusu spó∏ki.

