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Streszczenie
Przedsi biorstwo jest podstawow jednostk organizacyjn dzia alno ci transportowej. W
opracowaniu przedstawiono sytuacj przedsi biorstw powsta ych w okresie integracji Polski z Uni
Europejsk . W tym okresie firmy musia y ponie wysokie koszty zwi zane ze zmianami prawa oraz
sytuacji rynkowej. Cz
z nich nie wytrzyma a konkurencji i musia a zako czy dzia alno .
Przedsi biorstwa pozosta e na rynku w przewa aj cej wi kszo ci odnotowywa y dodatni wynik
finansowy. Udzia przedsi biorstw inwestuj cych wynosi od 35 do 46 %. Jako ród a finansowania
inwestycji wykorzystywano g ównie rodki w asne, a w nast pnej kolejno ci kredyty. Firmy
transportowe zg asza y g ównie trudno ci popytowe, a w ród nich najwa niejsze by y zwi zane z
konkurencj na rynku. Trudno ci poda owe wyst powa y sporadycznie, a w ród nich jako
najwa niejsze wskazano niedostateczne rodki finansowe i brak wykwalifikowanej si y roboczej.
***

1. Wprowadzenie
Podstawow jednostk organizacyjn dzia alno ci transportowej jest przedsi biorstwo
transportowe. Mianem takiego przedsi biorstwa okre la si ka
us ug przemieszczania, maj
produktem,

nazwanym

us ug

swoj

nazw

transportow

i daj
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si
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specyficznym
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zró nicowane wed ug charakteru i zakresu realizowanych us ug, wielko ci przedsi biorstwa,
zakresu ponoszonej odpowiedzialno ci4. Jednostki te mog prowadzi dzia alno

w ró nych

formach organizacyjno – prawnych, która zale y g ównie od specyfiki prowadzonej
dzia alno ci i formy w asno ci przedsi biorstwa. Przyk adowo, w transporcie samochodowym
popularne s

firmy jednoosobowe, w których kapita stanowi maj tek w

ciciela. W

ga ziach wymagaj cych du ych nak adów dominuj spó ki z udzia em kapita u pa stwa.
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Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 340.
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J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki
skiej,
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Podzia u przedsi biorstw mo e dokonywa bior c wi c pod uwag ga

transportu, wielko

zatrudnienia, czy te obszar dzia ania. Wyst puje zatem du e zró nicowanie podmiotów
zajmuj cych si transportem5.
W Polsce w okresie transformacji gospodarczej, a nast pnie od momentu integracji z
Unia Europejsk

zasz y procesy dostosowawcze. Dotychczasowe rynki zbytu zosta y

poszerzone. Dokonano te

wyboru nowych miejsc produkcji i dystrybucji. Dla firm

europejskich i nie tylko, rynek Europy
Zach

rodkowo-Wschodniej sta si bardzo atrakcyjny.

by y ni sze koszty si y roboczej i mniej restrykcyjne wymagania ekologiczne oraz

ch onne nowe rynki6. Cz onkostwo w UE zwi zane jest z mo liwo ci korzystania z funduszy
na modernizacj

i rozbudow

infrastruktury transportowej w Polsce. Przedsi biorstwa

zajmuj ce si transportem drogowym mog y zyska na integracji z UE poprzez zwi kszenie
udzia u w transporcie mi dzynarodowym. Wej cie na nowe rynki zmusza o przewo ników do
inwestycji w nowoczesny tabor. Dodatkowo na rynku przewozów samochodowych od
wej cia Polski do UE rozpocz y si procesy konsolidacyjne 7. Mniejsze firmy

czy y si z

wi kszymi, skupia y si na podwykonawstwie lub wiadczy y bardzo specjalistyczne us ugi o
wysokiej jako ci8. Otworzenie si

rynku unijnego stwarza o te

szans

dla firm

rozpoczynaj cych swoj dzia alno , a z drugiej strony zagro enie dodatkow konkurencj .
Zyska y du e firmy maj ce odpowiednie zasoby, umiej tno ci i wiadcz ce zaawansowane
us ugi. Mniejsze przedsi biorstwa musia y znale

swoj nisz rynkow lub wypa

z rynku.

Na rynku pozosta y przedsi biorstwa najsilniejsze, elastyczne i dobrze zarz dzane9.
W opracowaniu przedstawiono sytuacj
integracji Polski z Uni

przedsi biorstw powsta ych w okresie

Europejsk , których g ówn

dzia alno ci

by

transport.

Wykorzystane zosta y dane statystyki masowej GUS za lata 2003-2005. Ukazano wska nik
prze ycia, ród a finansowania oraz rodzaje napotykanych trudno ci w dzia alno ci.
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2. Wska nik prze ycia nowo powsta ych przedsi biorstw w okresie integracji z UE
Integracja Polski z UE stworzy a szans
Powstawa y wi c nowe podmioty, próbuj ce znale

dla osób i firm przedsi biorczych.
swoje miejsce na wspólnym rynku

unijnym. Na rysunku 1 przedstawiono liczb

przedsi biorstw ogó em i transportowych

powsta ych w latach 2003-2007. Mo na zauwa

, e po integracji liczba nowo powsta ych

przedsi biorstw wzrasta a. Podobne, cho

silniej zarysowane tendencje wyst powa y w

odniesieniu do przedsi biorstw transportowych. Stanowi y one w badanym okresie 6-8%
nowo powsta ych przedsi biorstw.
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Rysunek 1. Liczba przedsi biorstw powsta ych w latach 2003-2007
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Wska nik prze ycia przedsi biorstw okre la liczb jednostek, które by y aktywne w
kolejnym roku po rejestracji (rys. 2). Mo na go odnosi równie do kolejnych lat po
powstaniu. Najtrudniejszym okresem dla nowo powsta ych firm by y lata 2003-2004, kiedy
musia y one ponie

wysokie koszty zwi zane ze zmianami prawa oraz sytuacji rynkowej10.

Przedsi biorstwa, które powsta y w latach 2005-2007 mia y ju

wy szy wska nik

prze ywalno ci od ich ogó u.
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Rysunek 2. Wska nik prze ycia przedsi biorstw w rok po zarejestrowaniu
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Rysunek 3. Dynamika zmian liczby pracuj cych w przedsi biorstwach powsta ych w latach
2003-2005
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsi biorstwach transportowych powsta ych
w latach 2003-2005 i nadal aktywnych zwi ksza a si (rys. 3). W porównaniu do ogó u
przedsi biorstw dynamika zatrudnienia by a wy sza, poza firmami powsta ymi w 2004 roku.
Bardzo du y wzrost zatrudnienia nast pi w firmach transportowych powsta ych w 2005 r.

4

(wzrost o 83%). Prawdopodobnie by y to podmioty dostosowane ju do nowych warunków
prawnych i rynkowych, a tak e powsta e w wyniku konsolidacji. Przedsi biorstwa
transportowe powsta e w 2005 roku zatrudnia y w 2008 r. najwi cej pracowników (24 tys.
osób ogó em), powsta e za w latach 2003-2004 - po 16 tys. pracowników.

3. Sytuacja ekonomiczna nowo powsta ych przedsi biorstw w okresie integracji z UE
Celem dzia alno ci przedsi biorstwa prywatnego jest maksymalizacja zysku. W
przypadku wielu w

cicieli (np. w spó kach akcyjnych) przedsi biorstwa realizuj wiele

ró nych celów i zada ekonomicznych. Nale

jednak one do grupy celów pokrewnych, w

du ym stopniu zbie nych z maksymalizacj

zysku11. W przypadku nowo powsta ych

przedsi biorstw wa ne jest osi gni cie dodatniego wyniku finansowego, bowiem warunkuje
on dalsze funkcjonowanie. W zdecydowanej wi kszo ci nowo utworzonych przedsi biorstw
w badanych latach i aktywnych w latach kolejnych w 2008 r. osi gni to zysk (rys. 4).
Najwi kszy odsetek przedsi biorstw odnotowuj cych strat by w ród tych, które powsta y w
2003 r. Przedsi biorstwa powsta e pó niej w 2008 r. mia y sytuacje stabilniejsz . Tendencje
w przedsi biorstwach transportowych by y podobne jak zaobserwowane w ca ej populacji

%

przedsi biorstw w kraju.
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Rysunek 4. Wynik finansowy w przedsi biorstwach powsta ych w latach 2003-2005
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Podstawy ekonomii, red. naukowa: R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 169-170.
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W celu stworzenia warunków do prowadzenia i rozwijania dzia alno ci niezb dne jest
lokowanie kapita ów w rzeczowe sk adniki maj tku (nieruchomo ci, maszyny, urz dzenia,
rodki transportowe, itp.)12. Inwestycje s

warunkiem koniecznym w

ciwej, najlepiej

rozszerzonej reprodukcji zasobów, a tak e pobudzania do dokonywania zmian strukturalnych
w przedsi biorstwach. Mog mie one charakter odtworzeniowy (np. zast powanie zu ytych
urz dze

nowymi),

modernizacyjny

(mniejsze

koszty

wytwarzania),

innowacyjny

(unowocze nienie wytwarzanych wyrobów) lub rozwojowy (nowe produkty, wi kszy
potencja produkcyjny)13.
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Rysunek 5. Udzia przedsi biorstw inwestuj cych, powsta ych w latach 2003-2005
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

ród przedsi biorstw nowo powsta ych w badanych latach 2003-2005 i aktywnych
w kolejnych w 2008 r. inwestowa o mniej ni 50% (rys. 5). Jako inwestuj ce okre lono firmy,
które by y w trakcie realizacji inwestycji. Odsetek przedsi biorstw inwestuj cych by wy szy
w firmach transportowych, ni

rednio dla przedsi biorstw ze wszystkich dzia ów.

Najwi kszy zanotowano w przypadku przedsi biorstw transportowych powsta ych w 2004 r.
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W. Bie ., Zarz dzanie finansami przedsi biorstwa, Difin, Warszawa 2005, s. 253.
Rogowski W., Rachunek efektywno ci przedsi wzi inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,
s. 11-19.
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Rysunek 6. ród a finansowania inwestycji w przedsi biorstwach powsta ych w latach 20032005
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Przedsi biorstwa w przewa aj cej wi kszo ci finansowa y inwestycje ze rodków
asnych, a w dalszej kolejno ci z kredytów bankowych i innych róde (rys. 6). Najwi kszy
odsetek przedsi biorstw transportowych inwestuj cych wyst pi w ród powsta ych w 2004 r.
Korzysta y one w równych cz ciach ze rodków w asnych (41%) i kredytów bankowych
(40%). W przypadku przedsi biorstw powsta ych w latach 2003 oraz 2005 przewa

y

zdecydowanie inwestycje finansowane ze rodków w asnych. Wyt umaczeniem takiej sytuacji
mo e by skala inwestycji. W przypadku wielu inwestycji, wymagaj cych du ych nak adów,
konieczne by o korzystanie ze rodków obcych.

4. Trudno ci wyst puj ce w prowadzonej dzia alno ci przedsi biorstw
abe i mocne strony firm, szanse i zagro enia tkwi ce w otoczeniu, stan zasobów
rzeczowych i finansowych podmiotu, nowe wymagania jako ciowe u ytkowników transportu
wp ywaj

na

funkcjonowanie

przedsi biorstw

transportowych14.

Du y

odsetek

przedsi biorstw powsta ych w latach 2003-2005 i funkcjonuj cych w kolejnych latach nie
14

P. Romanow, Zarz dzanie transportem przedsi biorstw przemys owych, Wy sza Szko a Logistyki, Pozna
2003, s. 97.
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zg asza

adnych problemów (rys. 7). Przy czym najlepsza pod tym wzgl dem by a sytuacja

w latach 2004-2005. Je eli natomiast ju by y zg aszane trudno ci to dotyczy y one popytu, a
w mniejszym zakresie popytu i poda y równocze nie. Trudno ci w zakresie poda y
przedsi biorstwa transportowego nie by y zg aszane. W porównaniu do ogó u przedsi biorstw
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w firmach transportowych zg aszano wi cej trudno ci, zw aszcza dotycz cych popytu.
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Rysunek 7. Rodzaje trudno ci w przedsi biorstwach powsta ych w latach 2003-2005
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Najwa niejsze trudno ci popytowe by y zwi zane z du
obni

konkurencj na rynku i

cen przez firmy konkurencyjne (rys. 8). Nale y doda , e problem ten cz ciej

zg asza y przedsi biorstwa transportowe ni przedsi biorstwa ogó em. Im pó niej powsta o
przedsi biorstwo, tym czynniki zwi zane z konkurencj

by y bardziej dostrzegane.

Przyk adowo a 97% przedsi biorstw transportowych powsta ych w 2005 roku wskaza o na
ten fakt. Integracja Polski z UE wp yn a wi c na zwi kszon konkurencj mi dzy firmami
transportowymi.
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Rysunek 8. Trudno ci popytowe w przedsi biorstwach powsta ych w latach 2003-2005
a - niewystarczaj ce rodki klientów, b - zbyt du a konkurencja na rynku, c - obni ka cen przez firmy
konkurencyjne, d - przedsi biorstwo niedostatecznie znane na rynku, e - inne przyczyny.
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Rysunek 9. Trudno ci poda owe w przedsi biorstwach powsta ych w latach 2003-2005
a - niedostateczna technologia, b - niedostateczne rodki finansowe, c - trudno ci w ci ganiu nale no ci, d ograniczony dost p do kredytów, e - brak surowców, f - brak wykwalifikowanej si y roboczej, g - inne
przyczyny.
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Ponad 50% przedsi biorstw ogó em wskazywa o, jako trudno ci popytowe, problem
niewystarczaj cych rodków klientów, a w ród przedsi biorstw transportowych wypowiedzi
9

takie stanowi y tylko 40%. Du
niedostateczna znajomo

trudno ci dla podmiotów powsta ych w 2005 roku by a

ich firmy na rynku, co wydaje si zrozumia e z uwagi na krótki

czas funkcjonowania.
Przedsi biorstwa transportowe zg asza y niewiele problemów zwi zanych z poda .
Do najwa niejszych z nich zaliczono niedostateczne rodki finansowe, podobnie jak w ród
przedsi biorstw ogó em (rys. 9). Cz sto wskazywano równie na brak wykwalifikowanych
pracowników. Przedsi biorstwa powsta e w 2003 r. w 40% wskazywa y na trudno ci
zwi zane z uzyskaniem kredytu i ci ganiem nale no ci. Podmioty powsta e w kolejnych
latach takich problemów nie zauwa

y. Firmy transportowe nie mia y trudno ci zwi zanych

z brakiem surowców, gdy nie prowadzi y dzia alno ci produkcyjnej.

5. Zako czenie
Wej cie Polski do struktur Unii Europejskiej wi za o si z szansami i zagro eniami.
Przedsi biorstwa transportowe powsta e w okresie bezpo rednio przed i kilka lat po akcesji, a
dok adnie w latach 2003-2005 musia y przystosowa si do nowych warunków prawnych i
rynkowych. Cz

z firm nie wytrzyma a konkurencji i musia a zako czy dzia alno .

Przedsi biorstwa pozosta e na rynku w przewa aj cej wi kszo ci odnotowywa y dodatni
wynik finansowy. Udzia przedsi biorstw inwestuj cych wynosi od 35 do 46 %, za
najwy szy by w przypadku firm transportowych powsta ych w 2004 roku. Jako ród a
finansowania inwestycji wykorzystywano g ównie rodki w asne, a w nast pnej kolejno ci
kredyty. Firmy transportowe zg asza y g ównie trudno ci popytowe, a w ród nich
najwa niejsze by y zwi zane z konkurencj na rynku. Trudno ci poda owe wyst powa y
sporadycznie, a jako najwa niejsze wskazano na niedobór rodków finansowych i brak
wykwalifikowanej si y roboczej. Mimo wielu problemów zg aszanych przez przedsi biorstwa
mo na zauwa
wiadomo

, e firmy powsta e w kolejnych latach cz onkostwa wykazywa y wi ksz

swojej pozycji i lepsze umiejscowienie na rynku. Dostrzega y one konkurentów i

coraz lepiej radzi y sobie na rozszerzonym unijnym rynku.
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THE SITUATION OF TRANSPORT ENTERPRISES CREATED IN THE INTEGRATION
TIME OF POLISH WITH EU
Summary
The transport enterprise is the basic organizational unit of transport activity. The paper
presents situation of enterprises created in the integration time of Polish with the European Union.
During this period, the companies had to bear the high costs of changes in the law and the market
situation. Some of the companies have not withstood the competition and had to close activity. The
enterprises remained on the market in the vast majority had positive financial result. The share of
firms investing ranged from 35 to 46%. As a source of investment financing was used own resources
and subsequently credits. For transport enterprises the biggest problem was difficulty in demand,
including competition in the market. Supply-side difficulties was small and included inadequate
funding and lack of skilled labor.
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