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Szanse ma∏ych i Êrednich firm transportowych
na rynku us∏ug logistycznych
W artykule podj´to prób´ okreÊlenia
sytuacji konkurencyjnej ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (MSP) transportowych w kontekÊcie procesu zmian iloÊciowych i jakoÊciowych, zachodzàcych
w Polsce oraz w logistyce mi´dzynarodowej. W tym obszarze, zarówno
w okresie minionych lat, jak i dzisiaj,
obserwuje si´ du˝e zmiany, a w wielu
firmach niezb´dne staje si´ podj´cie
decyzji strategicznych odnoÊnie zakresu i sposobu realizacji funkcji zwiàzanych z przemieszczaniem ∏adunków.
Bez wàtpienia transportowe strategie
przedsi´biorstw zadecydujà w ogromnym stopniu o przysz∏oÊci sektora towarowych przewozów samochodowych. Stàd te˝ nale˝y uznaç, ˝e celowe
jest podj´cie problematyki transportowej na tle procesów restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych i ca∏ego systemu gospodarczego w Polsce
w kontekÊcie akcesji do struktur UE.
Powstanie i rozwój wielu MSP transportowych jest rezultatem procesów
deregulacji i prywatyzacji na rynku
transportowym, a tak˝e zniesienia wielu barier w procesie tworzenia tego typu firm. Pozytywnym efektem tych procesów jest rosnàca konkurencja na rynku, okreÊlajàca ceny oferowanych
us∏ug, a tak˝e koniecznoÊç podwy˝szenia ich jakoÊci. Negatywnym zjawiskiem jest jednak s∏aboÊç zasobów kapita∏owych tych przedsi´biorstw, nieliczny (Êrednio 1–2 samochody) i przestarza∏y technicznie tabor, brak odpowiednich warunków do zmiany strategii dzia∏ania i rozwoju, umo˝liwiajàcych skutecznà rywalizacj´ z przewoênikami posiadajàcymi wi´kszy potencja∏ transportowy i oko∏otransportowy.
Zakres us∏ug, Êwiadczonych przez te
firmy, jest ma∏o zró˝nicowany a jakoÊç
przewa˝nie niska. Najcz´Êciej sà to
us∏ugi przewozowe, spedycyjno – przewozowe, rzadko kiedy po∏àczone
z funkcjami magazynowania. Przedsi´-
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biorstwa te na ogó∏ konkurujà cenà, co
odbija si´ niekorzystnie na bezpieczeƒstwie, jakoÊci obs∏ugi klienta, nie mówiàc ju˝ o negatywnym wp∏ywie przestarza∏ego taboru na Êrodowisko naturalne. Firmy te majà wi´c ma∏e szanse
staç si´ w przysz∏oÊci prawdziwymi
operatorami logistycznymi. Cz´Êç
z nich mo˝e przetrwaç na rynku poprzez ∏àczenie si´ z innymi firmami lub
mo˝e byç wch∏oni´ta przez wi´ksze
przedsi´biorstwa logistyczne, wzgl´dnie te˝ wyspecjalizowaç si´ w obs∏udze
okreÊlonych nisz rynkowych. Znacznà
cz´Êç z nich czeka niestety likwidacja
dzia∏alnoÊci przede wszystkim z powodu niemo˝noÊci sprostania wymogom
regulacji prawnych UE w odniesieniu
do wykonywania transportu tak krajowego, jak i mi´dzynarodowego.
To, w jakim stopniu oferta przewozowa MSP wychodzi naprzeciw wymogom uczestników ∏aƒcuchów dostaw,
stanowi o przewadze konkurencyjnej
tych firm. Konsekwencjà takiego podejÊcia przedsi´biorstw transportowych
powinna byç zmiana ich oferty w celu
zaspokojenia rosnàcego popytu na
us∏ugi logistyczne. Badania wykaza∏y,
˝e blisko po∏owa polskich przedsi´biorstw transportowych deklaruje, i˝
Êwiadczy us∏ugi logistyczne, jednak˝e
badania te nie sà do koƒca wiarygodne,
poniewa˝ firmy cz´sto uto˝samiajà logistyk´ jedynie ze Êwiadczeniem us∏ug
przewozowo – spedycyjno – magazynowych. U˝ywajà zatem terminu „logistyka” bardziej jako has∏a reklamowego, za którym nie stojà rzeczywiste
dzia∏ania w tej sferze.
Czynnikiem wp∏ywajàcym na konkurencyjnoÊç polskich przewoêników sektora MSP sà niewàtpliwie zmiany przepisów, których niejasne interpretacje
powodujà, ˝e przewoênicy cz´sto koncentrujà si´ na przezwyci´˝aniu powy˝szych trudnoÊci, nie budujàc strategii
na najbli˝sze kilka czy kilkanaÊcie lat

naprzód (np. kontrowersyjna ustawa
o transporcie drogowym z 9 wrzeÊnia
2001 r. z licznymi „kosmetycznymi”
modyfikacjami). Budzi to uzasadniony
niepokój przedsi´biorstw, co do mo˝liwoÊci sprostania zagranicznym firmom,
które by∏y ju˝ wczeÊniej, a teraz
w znacznie szerszym stopniu mogà
dzia∏aç na polskim rynku transportowym po jego otwarciu w maju 2004 r.
Powszechnie wiadomo, ˝e ma∏e firmy
transportowe borykajà si´ z problemem p∏ynnoÊci finansowej. Przy tak du˝ym rozdrobnieniu, charakterystycznym dla polskiego sektora us∏ug TSL,
na rynku utrzymajà si´ jedynie te podmioty gospodarcze, które zagwarantujà
sobie mo˝liwoÊç tzw. „ciàg∏oÊci” Êwiadczenia us∏ug. Nie jest to oczywiÊcie
proste, poniewa˝ strona poda˝owa sektora jest ju˝ od doÊç dawna w fazie nasycenia.
Warto te˝ wymieniç podstawowe obcià˝enia, jakie nak∏ada Paƒstwo na
przewoêników, to jest podatki i inne
op∏aty wynikajàce z polityki fiskalnej
Paƒstwa: podatek od Êrodków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych / fizycznych, c∏o od importu Êrodków transportu, podatek od towarów
i us∏ug, podatek akcyzowy od paliw, podatek od nieruchomoÊci, op∏aty rejestracyjne, op∏aty za licencje, certyfikaty
kompetencji zawodowych, winiety
(op∏aty za korzystanie z dróg krajowych
w ruchu mi´dzynarodowym), op∏aty
ekologiczne – w perspektywie nast´pnych lat b´dà one szczególnie dotkliwe
dla Êrodowiska transportowego (wytyczne ECMT).
Przy tak du˝ych obcià˝eniach oraz
wzroÊcie cen i inflacji na przestrzeni
ostatnich lat frachty za us∏ugi nie
zwi´kszy∏y si´, a wr´cz obserwuje si´
ich tendencj´ spadkowà. Co gorsza,
wzrastajà znacznie koszty transportu
zwiàzane z oczekiwaniem na ∏adunek
powrotny. Mówiàc o wzroÊcie cen, trze-
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ba wskazaç przede wszystkim na notowany ostatnio, spektakularny wzrost
cen paliw. A w strukturze kosztów rodzajowych koszt paliwa kszta∏tuje si´
przecie˝ na poziomie oko∏o 30 – 40%.
Jednà z konsekwencji przyj´cia przez
Polsk´ wspólnotowych zasad funkcjonowania gospodarki jest jeszcze szersze otwarcie rynku dla firm zagranicznych. Wi´kszoÊç polskich operatorów
transportowych nie jest przygotowana
do integracji z rynkiem UE, nie jest te˝
w stanie sprostaç oczekiwaniom klientów oraz stawiaç czo∏a silnej i dobrze
zorganizowanej konkurencji zagranicznej. Zmiana tej sytuacji wymaga przeprowadzenia w przedsi´biorstwach
transportowych i spedycyjnych g∏´bokich zmian strukturalnych i organizacyjnych.
ProduktywnoÊç taboru samochodowego w polskich MSP transportowych
charakteryzuje wysoki udzia∏ kosztów
sta∏ych (oko∏o 70% w transporcie na du˝e odleg∏oÊci oraz oko∏o 80 – 90%
w transporcie na krótkie odleg∏oÊci),
niezadowalajàcy stopieƒ wykorzystania
taboru samochodowego (od 60 do
70%), malejàca produktywnoÊç spowodowana zbyt d∏ugimi czasami oczekiwania przy rampach, restrykcyjnym
czasem pracy, wzrastajàce koszty przy
spadku poziomu cen. Racjonalizacja
poda˝y us∏ug transportowych firm ma∏ych i Êrednich jest zatem koniecznoÊcià. Wiele przedsi´biorstw w ostatnich
latach poczyni∏a energiczne wysi∏ki
zmierzajàce do obni˝enia swoich kosztów w zakresie taboru samochodowego w wyniku przedsi´wzi´ç racjonalizujàcych. Wià˝e si´ to jednak z ogromnym dla nich wysi∏kiem finansowym.
Warto w tym miejscu nawiàzaç do problemu d∏ugiego okresu zwrotu nak∏adów z poczynionych inwestycji na wymian´ / powi´kszenie taboru. Przy doÊç
powszechnym problemie pustych przebiegów, z uwagi na problem „kabota˝u”
w trakcie realizacji zadaƒ transportowych o charakterze mi´dzynarodowym
(3-5 - letni zakaz wykonywania kabota˝u jako jeden z efektów uzgodnieƒ
przedakcesyjnych), doÊç cz´sto MSP
borykajà si´ z problemem efektywnego
wykorzystania pojazdów, a co za tym
idzie – wyd∏u˝onego okresu regulowania zobowiàzaƒ wobec instytucji finansowych, gdzie zaciàgn´∏y kredyt na pozyskanie Êrodków transportu.

Tablica 1. Warunki dzia∏ania polskich mi´dzynarodowych przewoêników drogowych w latach
1997 – 2003. èród∏o: Kaczmarek L.: Wspó∏praca polskich firm transportu drogowego. Ciesielski
M. (red.): Logistyka na Êwicie. Studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznaƒ 2003 r., s. 140-141.

Czynniki

Porównanie rok
1997 do 2003

Infrastruktura – dostosowanie dróg, przejÊç granicznych, Poprawa
parkingów, itd. do wielkoÊci ruchu
Tabor – ∏adownoÊç, wiek i dostosowanie do norm europejskich Poprawa
Struktura sektora – liczba i wielkoÊç firm, poziom koncentracji Rozproszenie
Konkurencja w sektorze – ró˝norodnoÊç strategii, poziom Wzrost
rywalizacji
i internacjonalizacja
Konkurencja spoza sektora – agresywne strategie firm kolejo- Brak
wych, lotniczych i ˝eglugi Êródlàdowej
Poziom obcià˝eƒ finansowych – podatki ∏àcznie z podatkami Systematyczny
poÊrednimi zawartymi w cenie paliwa
wzrost
Dost´p do rynku – licencje, zezwolenia

Utrudniony

Polityka transportowa – troska o przestrzeganie regu∏ wolne- Dostosowanie do
go rynku i równe traktowanie przewoêników polskich i obcych norm Unii
na rynku polskim i na rynkach innych krajów
Europejskiej
Polityka handlowa oraz dzia∏ania firm eksportujàcych i importu- Brak
jàcych, zmierzajàce do zwi´kszenia zakresu gestii transportowej zainteresowania
Tempo wzrostu popytu

S∏aby wzrost

Mo˝liwoÊç finansowania zakupów taboru ze êróde∏ zewn´trz- Poprawa
nych – kredyty i ich oprocentowanie, oferta firm leasingowych.

Jednym z najwa˝niejszych czynników,
warunkujàcych osiàgni´cie sukcesów
na rynku us∏ug transportowych, jest
orientacja na klienta. ElastycznoÊç, bezpieczeƒstwo, jakoÊç us∏ug (tzn.: czas
trwania transportu, dotrzymywanie
ustalonych terminów, pewny i bezszkodowy przewóz, dostosowanie pojazdów oraz personelu do specyficznych
wymagaƒ klientów), to czynniki wp∏ywajàce na pozyskiwanie klientów.
Czynniki, które jeszcze nie w pe∏ni sà
doceniane przy realizacji zadaƒ transportowych, Êwiadczonych przede
wszystkim przez ma∏e firmy „rodzinne”. Nie mniej wa˝na jest kontrola realizacji zadaƒ. Nale˝y ÊciÊle okreÊliç cel,
aby móc wystarczajàco wczeÊnie
stwierdziç odst´pstwa od wybranego
kursu i móc temu przeciwdzia∏aç. Wiele MSP w bran˝y transportowej nie ma
i prawdopodobnie nie b´dzie mia∏o
wi´kszego wp∏ywu na zmniejszanie si´
kosztów jednostkowych przy zwi´kszonej „produkcji” transportowej. Wynika
to z okreÊlonej wielkoÊci przedsi´biorstwa. Jednak w wyniku optymalnego
wykorzystania taboru samochodowego
równie˝ one mogà uzyskaç wzrost tej˝e „produkcji” przy zmniejszonych
kosztach jednostkowych. Czynnikami
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usprawniajàcymi sà m. in.: zbilansowanie potencja∏u przewozowego przez
korzystanie z gie∏d oferujàcych ∏adunki,
zastosowanie systemów ∏àcznoÊci,
optymalizacja technologii za- i wy∏adunku, optymalizacja planowania trasy
przejazdu i struktury taboru samochodowego, zmniejszenie zbyt wysokiej,
nie wykorzystanej zdolnoÊci produkcyjnej, a tak˝e optymalizacja w∏asnych
i obcych udzia∏ów w przewozach.
Czy mo˝liwa jest jednoznaczna odpowiedê na pytanie, jakie MSP transportowe utrzymajà si´ na rynku? Na
pewno nie. Mo˝na jedynie stwierdziç,
˝e na pewno wi´ksze szanse b´dà mia∏y te podmioty gospodarcze, które –
z uwagi na specyficznà funkcj´, jakà
pe∏nià – nie b´dà bezpoÊrednio uczestniczy∏y w walce konkurencyjnej. Zdaniem autora niniejszego artyku∏u, dotyczyç to mo˝e przedsi´biorstw, które
skoncentrujà swojà dzia∏alnoÊç w niszach rynkowych, gdzie zainteresowanie Êwiadczeniem us∏ug jest mniejsze.
Coraz cz´Êciej MSP wybierajà strategi´ dzia∏ania w ramach podwykonawstwa (outsourcing w sektorze transportowym) lub te˝ w niszy rynkowej. Dla
ma∏ej firmy nisza oznacza realizacj´
ograniczonej liczby us∏ug transporto-
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wych, które przeznaczone sà dla wàskiego grona odbiorców. Warunkiem
powodzenia tej strategii jest znalezienie atrakcyjnej niszy, dostosowanej do
mo˝liwoÊci firmy oraz od zdolnoÊci firmy do zaoferowania klientom us∏ugi
lepszej i taƒszej ni˝ ta, którà oferujà
przedsi´biorstwa konkurencyjne. Najbardziej korzystne warunki do realizacji strategii niszy rynkowej istniejà wtedy gdy:
• segment jest wystarczajàco du˝y, ˝eby zapewniç rentownoÊç firmy
• segment nie ma strategicznego znaczenia dla liderów sektora
• firmy dzia∏ajàce w obszarze ca∏ego
sektora majà trudnoÊci z dobrym obs∏u˝eniem niszy
• w segmencie nie dzia∏a inna firma
• istniejà inne atrakcyjne segmenty
sektora, w których b´dzie mo˝na wykorzystaç nabyte umiej´tnoÊci
• przedsi´biorstwo posiada zasoby
i umiej´tnoÊci potrzebne do dobrego
obs∏u˝enia segmentu
• przedsi´biorstwo ma mo˝liwoÊç
obrony przed ewentualnymi konkurentami dzi´ki dobrej reputacji, poziomem Êwiadczonych us∏ug lub niskà cenà.
Realizacja strategii niszy rynkowej
wià˝e si´ równie˝ z pewnym ryzykiem,
a znalezienie atrakcyjnej i dostosowanej do umiej´tnoÊci, zasobów firmy, niszy rynkowej nie jest gwarantem powodzenia. Nale˝y przewidzieç ryzyko wynikajàce z niebezpieczeƒstwa spadku

rentownoÊci. Du˝à i atrakcyjnà niszà
mogà zainteresowaç si´ liderzy sektora, a tak˝e nowi inwestorzy, dla których
bariery wejÊcia stworzone przez przedsi´biorstwa mniejsze b´dà niskie. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e nisze rynkowe
wyznaczajà szczególnà charakterystyk´
∏adunku (np. ∏adunki ci´˝kie, ponadgabarytowe, ˝ywe, niebezpieczne itd.)
lub po∏o˝enie poczàtkowego i koƒcowego miejsca przewozu.
WejÊcie Polski do UE niejako skazuje
polskie MSP transportowe na rozwój.
Jednak niekoniecznie musi prowadziç
do rozwoju wszystkich firm bran˝y
transportowej. Wiele zale˝y od podejÊcia samych przedsi´biorstw do otoczenia rynkowego. Aby sprostaç wymaganiom rynku, firmy muszà przede
wszystkim rozwijaç si´ w oparciu o podejÊcie systemowe oraz w∏asne doÊwiadczenia. Mo˝na przewidywaç, ˝e
wobec aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynku us∏ug przewozowych, polskie MSP transportu drogowego przyjmà strategi´ przetrwania. Wynikaç to
b´dzie z:
• koniecznoÊci zredukowania kosztów
zmiennych w stosunku do udzia∏u
kosztów sta∏ych w przychodach ze
sprzeda˝y, co b´dzie mo˝na osiàgnàç
jedynie przez zmniejszenie zakresu
obs∏ugi rynku transportowego
• koniecznoÊci nie zwi´kszania pracoch∏onnoÊci na pracujàcy Êrodek transportu z uwagi na wymogi ustawy
o czasie pracy kierowców.

Strategie przetrwania stymulowaç
b´dà ostatecznie zdolnoÊç przedsi´biorstw transportu drogowego do odtwarzania taboru, czy te˝ – szerzej –
zdolnoÊç do kszta∏towania skali reprodukcji rynkowej. Zak∏adajàc, ˝e miarà
tych zdolnoÊci b´dzie poziom osiàganej akumulacji finansowej (sfinansowane pokrycie amortyzacji + zysk zatrzymany), przewidywaç mo˝na:
• ma∏à zdolnoÊç do reprodukcji prostej
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
transportu drogowego z uwagi na
zmniejszanie si´ mo˝liwoÊci wykorzystywania Êrodków finansowych do
amortyzacji oraz zysku netto dla zakupu nowych jednostek taborowych
• eksponowanie i wielowarstwowe wykorzystanie odtworzeniowej funkcji
akumulacji finansowej (leasing, kredytowanie zakupów) dla zwi´kszania
efektywnoÊci i skali przewozowej
produkcji transportowej.
Procesy te wtórnie wzmocnià i wymuszà koncentracj´ kapita∏u w transporcie drogowym. Kwestià otwartà pozostanie tempo kszta∏towania si´ nowych struktur organizacyjnych na rynku towarowego transportu drogowego. Wydaje si´ bowiem, ˝e we wszystkich sferach tej ga∏´zi transportu,
a równie˝ w zakresie us∏ug spedycyjnych / logistycznych, Êwiadczonych
przez MSP, znacznie wi´ksze mo˝liwoÊci ekspansji majà przedsi´biorstwa
funkcjonujàce od d∏u˝szego czasu
w krajach UE.

