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Na dobre perspektywy rozwoju
rynku TSL (Transport – Spedycja –
Logistyka) w naszym kraju wp∏ywa
równie˝ nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, przenoszenie dzia∏alnoÊci produkcyjnej z krajów starej UE do nowych jej cz∏onków, korzystne po∏o˝enie geograficzne Polski w Europie oraz nap∏yw funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu
infrastruktury logistycznej.

Rys. 1. Dynamika wzrostu wybranych wskaêników makroekonomicznych.
èród∏o: Rocznik statystyczny GUS; 2005, 2006, 2007.

Sytuacja makroekonomiczna
Kondycja logistyki nierozerwalnie
zwiàzana jest ze stanem ca∏ej gospodarki, a lata 2006 – 2007 by∏y
rekordowe dla polskiej ekonomii.
Zarówno dochód narodowy, jak
i inne wskaêniki makroekonomiczne, osiàgn´∏y wysokie poziomy (rysunek 1). Najwi´ksze sukcesy by∏y
dzie∏em eksporterów, którym nie
przeszkodzi∏ silny z∏oty, zmniejszajàcy konkurencyjnoÊç polskiej gospodarki. EkonomiÊci jednak zwracajà uwag´ na zagro˝enie inflacyj-

ne zwiàzane ze wzrostem wynagrodzeƒ i podwy˝kà cen us∏ug.
W aspekcie tych dobrych wyników gospodarki wzros∏y oczekiwania dotyczàce wysokiej dynamiki
rozwoju polskiego rynku us∏ug logistycznych, zarówno kontraktowych, jak i tych realizowanych
przez przedsi´biorstwa dla swoich
potrzeb. Tym bardziej, ˝e logistyka
– zgodnie z ogólnie przyj´tà obiegowo zasadà – powinna rozwijaç
si´ znacznie szybciej, ni˝ gospodarka ogó∏em.

Rys. 2. WartoÊç rynku logistycznego w Polsce.
èród∏o: opracowanie ILiM na podstawie danych GUS i szacunków w∏asnych.
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WÊród barier ograniczajàcych
rozwój rynku na pierwszy plan wysuwajà si´, z jednej strony, rosnàce
koszty dzia∏alnoÊci (zatrudnienia
i paliwa), z drugiej zaÊ z∏y stan infrastruktury transportowej, która
w opinii ekspertów pozostanie
g∏ównà przeszkodà hamujàcà rozwój rynku logistycznego równie˝
w przysz∏oÊci.
Na wartoÊciowy obraz logistyki
sk∏adajà si´ dwa obszary dzia∏alnoÊci zwiàzanej z rynkiem logistycznym ogó∏em oraz rynkiem us∏ug logistycznych (logistyka kontraktowa).
Rynek logistyki kontraktowej,
kszta∏towany przez firmy z sektora
TSL, jest znacznie mniejszy od rynku logistycznego, gdy˝ ten ostatni
obejmuje oprócz dzia∏alnoÊci logistycznej Êwiadczonej przez firmy
z bran˝y TSL na rzecz innych przedsi´biorstw tak˝e zadania logistyczne ogó∏u firm, realizowane na w∏asne potrzeby. Instytut Logistyki
i Magazynowania pokusi∏ si´ o oszacowanie wartoÊci obu tych rynków.
Dla rozwiàzania problemu oszacowania wartoÊci zdefiniowanego
na wst´pie rynku logistycznego
w Polsce Instytut Logistyki i Magazynowania opracowa∏ w∏asnà metodyk´ obliczeƒ. Wykorzystuje ona
dane statystyczne GUS oraz szacunki okreÊlone na podstawie w∏asnych
badaƒ Instytutu. Przyj´ta metodyka
uwzgl´dnia zarówno przychody logistyczne, osiàgni´te przez firmy
w wyniku dzia∏alnoÊci zarobkowej,
jak i koszty ponoszone na zadania
logistyczne przeznaczone na w∏asne potrzeby (dzia∏alnoÊç gospodarcza). Rezultaty obliczeƒ przedstawionych na rysunku 2 wykazujà, ˝e
wartoÊç rynku logistycznego w Pol-
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Z zamieszczonych danych wynisce przekroczy∏a w 2007 roku wartoÊç 125 mld z∏., co stanowi∏o prze- ka, ˝e kontraktowy rynek us∏ug
sz∏o 11,0 % dochodu narodowego TSL mo˝na oszacowaç na poziomie 67,4 mld z∏, co stanowi prawie
brutto.
54% potencja∏u ca∏ego rynku logiPrzedstawione wyniki wskazujà stycznego.
równie˝ na wyprzedzajàcy trend
wzrostowy wartoÊci bran˝y logi- Rynek przewozów kolejowych
stycznej w stosunku do ca∏ej gospodarki, okreÊlonej wskaênikami
Polska nale˝y do potentatów na
przedstawionymi na rysunku 1, europejskim rynku przewozów ko-

kowany przystàpieniem Polski do
UE. Dane dotyczàce liberalizacji
przewozów kolejowych w ca∏ej UE
pokazujà, ˝e Polska jest jednym
z najlepiej zrównowa˝onych rynków transportowych w Unii, na co
wskazuje wysoki, prawie 30% (mierzony pracà przewozowà), udzia∏
transportu kolejowego w przewozach làdowych. Wed∏ug wartoÊci
wskaênika liberalizacji rynku kole-

Grzegorz SZYSZKA: wartoÊç
rynku logistycznego w Polsce przekroczy∏a w 2007 roku wartoÊç 125 mld z∏,
co stanowi∏o przesz∏o 11,0 % dochodu narodowego brutto. Natomiast
zahamowanie wzrastajàcych kosztów
logistycznych, w tym g∏ównie transportu, mo˝na jedynie osiàgnàç poprzez zintegrowanie zadaƒ logistycznych w ca∏ych, skonsolidowanych
∏aƒcuchach dostaw. Droga prowadzàca do tego wiedzie poprzez liberalizacj´ rynku logistycznego, u∏atwiajàcà zarówno konkurencj´, jak
i stymulujàcà wspó∏prac´ ró˝nych rodzajów transportu w ramach zintegrowanych ∏aƒcuchów i sieci logistycznych.
w zwiàzku z czym nale˝y oczekiwaç wzrostu udzia∏u rynku logistycznego w krajowym produkcie
brutto.

Rynek us∏ug bran˝y TSL

lejowych. W 2007 roku w pracy
przewozowej transportu kolejowego Polska z 13% udzia∏em w przewozach Unii Europejskiej by∏a na 2
miejscu wÊród krajów UE-25, po
Niemcach, a przed Francjà. Nie
mniej jednak, w ostatnich latach
nie nastàpi∏ wzrost znaczenia przewozów kolejowych w polskim systemie transportowym. Najnowsze
dane za 2007 rok wskazujà na niewielki tylko wzrost na rynku kolejowych przewozów towarowych. Kolej zyskuje natomiast na znaczeniu
w obs∏udze transportowej portów
morskich, zw∏aszcza ruchu kontenerowego. Dobrze funkcjonujàce
kontenerowe serwisy kolejowe zaczynajà odgrywaç zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnoÊci portów morskich.

Do oceny rynku us∏ug logistycznych pos∏u˝ono si´ danymi publikowanymi przez GUS, dotyczàcymi
przychodów za przewozy ∏adunków, jak i w∏asnymi szacunkami
prowadzonymi przez Instytut. Analizujàc rynek us∏ug bran˝y TSL
w Polsce wyodr´bniono i oszacowano nast´pujàce rynki us∏ug TSL
w 2007 roku:
• transportu i spedycji kolejowej –
7 mld z∏.
• transportu i spedycji drogowej –
41 mld z∏.
• kurierski – 2 mld z∏.
Rynek przewozów kolejowych
• transportu i spedycji kombinowaw ostatnich dwóch latach kszta∏tonej – 0,4 mld z∏.
wa∏ proces liberalizacji zapoczàt• logistyczny – 17 mld z∏.

jowego okreÊlanego przez UE, Polska znajduje si´ na 6 pozycji
wÊród wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, liderujàc nowym cz∏onkom wspólnoty. Wed∏ug danych
Urz´du Transportu Kolejowego, na
wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy do sierpnia 2007 roku
udzielono 75 licencji, zaÊ udzia∏
w rynku prywatnych przewoêników kolejowych poza przewoênikami paƒstwowymi PKP CARGO
i PKP LHS (mierzony pracà przewozowà) wynosi∏ blisko 20%.
Na polskim rynku przewozów kolejowych, szacowanym w 2006 roku na ponad 7 mld z∏., zdecydowanym liderem jest w dalszym ciàgu
PKP CARGO z przychodami ponad
5,5 mld z∏. (2006). Najwi´kszym
konkurentem paƒstwowego przewoênika jest CTL Logistics (rysunek
3). Firmy prywatne, chocia˝ zwi´kszajà swój udzia∏ w rynku przewo-
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Przewozy drogowe
Wzrost przewozów ∏adunków
transportem samochodowym po
przystàpieniu Polski w 2004 roku
do UE sprawi∏, ˝e nasz kraj sta∏ si´
jednym z potentatów rynku europejskiego, plasujàc si´ na 6 miejscu
wÊród UE-25 (2007), natomiast rekordowo wysoki rozwój transportu
mi´dzynarodowego uplasowa∏ Polsk´ na 4 pozycji w UE.

Rys. 3. Udzia∏ firm w rynku towarowych przewozów kolejowych mierzony pracà przewozowà.
èród∏o: Urzàd Transportu Kolejowego

zów kolejowych, twierdzà, ˝e trudno jest rywalizowaç w warunkach,
kiedy za przewoênikiem narodowym stoi ca∏a Grupa PKP. Dodatkowo PKP CARGO przej´∏a ca∏e zorganizowane zaplecze infrastrukturalne w postaci terminali prze∏adunkowych, magazynów, itp., przygotowane do realizacji us∏ug, podczas
gdy firmy prywatne musia∏y je budowaç od podstaw.
Przeszkodà w rozwoju transportu
kolejowego, wed∏ug firm dzia∏ajàcych na tym rynku, sà wysokie
stawki dost´pu do infrastruktury
kolejowej, b´dàce jednymi z najwy˝szych w Europie. Nale˝y zazna-

czyç, ˝e jakoÊç udost´pnianej infrastruktury kolejowej jest bardzo niska i wymaga wysokich nak∏adów
na remonty, co wed∏ug PKP Polskie
Linie Kolejowe SA, zarzàdcy sieci
kolejowej, jest zasadniczà przyczynà wysokich stawek.
Obserwowana wzrastajàca konkurencja spowodowa∏a spadek
stawek za przewozy towarów kolejà, co os∏abi∏o rentownoÊç przewozów kolejowych. Fakt ten spowodowa∏, ˝e operatorom kolejowym brakuje Êrodków na inwestycje, co opóênia proces modernizacji i wymiany wyeksploatowanego
taboru.

Szybko rozwijajàcy si´ rynek us∏ug
transportu drogowego natrafi∏ jednak na barier´ poda˝owà, zwiàzanà
z niedoborami zarówno si∏y roboczej (kierowców), jak i Êrodków
transportu (samochody ci´˝arowe).
Inwestycje operatorów z trudem nadà˝a∏y za szybkim wzrostem popytu. Ta nowa sytuacja doprowadzi∏a
w 2007 roku do powolnego wzrostu
stawek przewozowych i popraw´
kondycji finansowej przewoêników
samochodowych.
Z danych Ministerstwa Transportu wynika, ˝e na koniec 2006 roku
w krajowym transporcie drogowym
rzeczy zarejestrowano 51 200 firm
i udzielono licencji dla 134 100 pojazdów, co oznacza 13% wzrost liczby przedsi´biorstw w stosunku do
2005 roku. Ocenia si´, ˝e oprócz
tego funkcjonuje oko∏o 40 000 firm
traktujàcych przewozy drogowe jako dzia∏alnoÊç ubocznà. Zauwa˝alna jest natomiast tendencja do konsolidacji rozdrobnionego rynku
transportu drogowego, która b´dzie si´ utrzymywa∏a w przysz∏oÊci.
Przychody ze sprzeda˝y us∏ug
w transporcie samochodowym zarobkowym w 2006 roku osiàgn´∏y
poziom 41 mld z∏. W 2007 roku nie
przewidywano znacznego spadku
rekordowo wysokiej dynamiki
wzrostu przychodów, osiàgni´tych
w roku poprzednim (rysunek 4).

Transport intermodalny

Rys. 4. Przychody ze sprzeda˝y us∏ug w transporcie samochodowym zarobkowym (ceny bie˝àce).
èród∏o: Rocznik Statystyczny GUS; 2003 – 2007.
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Transport intermodalny coraz cz´Êciej b´dzie kojarzony z transportem
wspó∏modalnym (ang. co-modality),
który jest najwa˝niejszym priorytetem UE w zakresie transportu towarowego. Âwiadczà o tym przyj´te
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Rys. 5. Przewozy ∏adunków w kontenerach wielkich poszczególnymi rodzajami transportu.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie, Transport – wyniki dzia∏alnoÊci, GUS, Warszawa 2001 – 07.

kierunki europejskiej polityki w tym
zakresie1, oparte na zasadach wspó∏modalnoÊci, inteligentnych systemach transportowych, zielonych korytarzach transportowych i zorientowaniu na u˝ytkownika.

port w Gdaƒsku i Szczecin–ÂwinoujÊcie. Wobec trwajàcej od kilku lat
koniunktury w transporcie kontenerowym polskie porty planujà inwestycje zwi´kszajàce ich potencja∏
prze∏adunkowy.

W polskich realiach intermodalnoÊç zachodzi w relacjach pomi´dzy transportem morskim a transportem kolejowym i drogowym, dokonywanych w portach morskich
oraz pomi´dzy transportem drogowym i kolejowym. Dla tych ostatnich integracyjnymi w´z∏ami sà drogowo – kolejowe terminale prze∏adunkowe, które w Polsce nie sà
przygotowane do szybko wzrastajàcych kontenerowych przewozów intermodalnych. Potrzebne sà wi´c
inwestycje w terminale wyposa˝one
w nowoczesne urzàdzenia prze∏adunkowe oraz nowy tabor kolejowy
do przewozów kontenerów.

Rynek przewozów kontenerowych w transporcie intermodalnym
obs∏ugiwany jest przez poszczególnych operatorów logistycznych, wyspecjalizowanych w tego rodzaju
transporcie. WÊród przewoêników
kolejowych hegemonem w transporcie intermodalnym jest PKP
CARGO, oferujàce sieç szybkich pociàgów kontenerowych, ∏àczàcych
ka˝dego dnia najwi´ksze terminale
prze∏adunkowe w czasie zamykajàcym si´ w 24 godzinach i monitorowanie przesy∏ek. Pierwszym prywatnym konkurentem PKP CARGO
jest od 2005 roku PCC Rail.

Porty morskie w ostatnich dwóch
latach obs∏u˝y∏y znacznie wi´cej
kontenerów, ni˝ w latach poprzednich, co w sumie zwi´kszy∏o udzia∏
naszych portów w ba∏tyckim rynku
kontenerowym do przesz∏o 10%.
WÊród portów morskich g∏ównym
uczestnikiem transportu intermodalnego jest port w Gdyni, posiadajàcy prawie 80% udzia∏ w prze∏adunkach kontenerowych, a nast´pnie
1

Najwi´kszym polskim kolejowym
operatorem przewozów kontenerowych jest Spedcont, deklarujàcy
80% udzia∏ w tym rynku. Operator
ten zapewnia kompleksowà obs∏ug´ w sieci w∏asnych, kolejowo - drogowych terminali kontenerowych,
w szczególnoÊci obs∏ug´ spedycyjnà pociàgów z kontenerami z polskich portów morskich do po∏o˝onych w g∏´bi kraju terminali prze∏adunkowych.

Obecnie jednak zaledwie oko∏o12% wszystkich przewo˝onych
kontenerów jest transportowanych
kolejà, co w g∏ównej mierze spowodowane jest konkurencjà cenowà ze
strony przewoêników drogowych.
Oczekuje si´, ˝e zmian´ na lepsze
mo˝e spowodowaç wprowadzone
od 2005 roku przez PKP PLK SA systematyczne obni˝anie stawek dost´pu do infrastruktury kolejowej
dla transportu intermodalnego.
Eksperci przewidujà, ˝e w Polsce
udzia∏ transportu intermodalnego
w przewozach kolejowych ma du˝y
potencja∏ wzrostu, z obecnych 1,5%,
co powoli zbli˝yç si´ do poziomu
krajów UE, a wi´c 10 - 15% udzia∏u
w przewozach.

Rynek przesy∏ek kurierskich,
ekspresowych i pocztowych (KEP)
Zniesienie barier celnych z krajami
Unii Europejskiej uproÊci∏o procesy
wysy∏ania i odbioru przesy∏ek w 25
paƒstwach UE. Wp∏yn´∏o to znaczàco na skrócenie czasu i kosztów
transportu. To z kolei spowodowa∏o
wzrost zainteresowania ekspresowymi przesy∏kami drogowymi, dostarczanymi w relacji „od drzwi – do
drzwi”, z gwarantowanym czasem
dostawy przesy∏ki do odbiorcy.

Komunikat Komisji Europejskiej KOM (2007) 606 z 18.10.2007; Poprawa wydajnoÊci, integracji i zrównowa˝enia transportu towarowego w Europie.
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Zwi´kszajàce si´ zapotrzebowanie
na us∏ugi ekspresowe zwiàzane jest
równie˝ z tendencjà do zmniejszania zapasów magazynowych, skracania ∏aƒcuchów dostaw oraz rozwojem handlu elektronicznego. W Polsce na dobrej koniunkturze skorzysta∏y przede wszystkim du˝e firmy
kurierskie zajmujàce si´ mi´dzynarodowymi przesy∏kami, takie jak
DHL Express, TNT Express, Masterlink Express (obecnie DPD) i UPS,
oferujàce coraz cz´Êciej zakres
us∏ug charakterystycznych dla operatorów logistycznych.
Wa˝nym operatorem na rynku
polskim jest PPUP Poczta Polska,
dysponujàca rozbudowanà siecià
placówek pocztowych. Jednak niska jakoÊç Êwiadczonych przez
operatora publicznego us∏ug kurierskich pod markà EMS-Pocztex
powoduje, ˝e nie stanowi on istotnego zagro˝enia dla liderów tego
rynku. Nale˝y zaznaczyç, ˝e Poczta
Polska zapewni∏a sobie do koƒca
2012 roku pozycj´ monopolistycznà dla najbardziej masowych przesy∏ek o wadze do 50g.

g∏ównie w zakresie magazynowania oraz zaopatrzenia i dystrybucji.
W bran˝y TSL us∏ugi te sà najwa˝niejszym sk∏adnikiem kompleksu
us∏ug, kryjàcych si´ pod literà „L” logistyka. Z badaƒ Instytutu Logistyki i Magazynowania wynika, ˝e
prowadzenie us∏ug magazynowych
deklarowa∏o w 2007 roku prawie
15% ankietowanych przedsi´biorstw
z bran˝y TSL. W ramach us∏ug magazynowych operatorzy logistyczni
oferujà swoim klientom, obok sk∏adowania towarów i przygotowania
przesy∏ek, tak˝e us∏ugi zwiàzane
z co-pakingiem, czy dodatkowym
znakowaniem towarów (promocje).
Badania ILiM wskazujà, ˝e coraz
wi´cej przedsi´biorstw decyduje
si´ na powierzenie operacji logistycznych firmom zewn´trznym
w ramach us∏ug outsourcingowych
i zjawisko to nosi znamiona trwa∏ej
tendencji.

W celu lepszej obs∏ugi klientów
dostawcy us∏ug logistycznych nie
tylko dà˝à do kompleksowoÊci
oferty, ale równie˝ modernizujà
swoje magazyny i inwestujà w zaawansowane systemy informatyczMniejsze firmy kurierskie w Pol- ne, wspomagajàce zarzàdzanie
sce operujà zwykle na rynkach lo- strumieniami ∏adunków w ∏aƒcukalnych, specjalizujàc si´ przede chach dostaw.
wszystkim w us∏ugach miejskich
i niszach rynkowych. Na rynku polRozwojowi zarobkowych us∏ug
skim – wed∏ug stanu na koniec magazynowych sprzyja wysoka po2007 roku – funkcjonuje 166 firm da˝ nowych powierzchni magazyKEP (Kurierskie, Ekspresowe, Pocz- nowych, budowanych g∏ównie
towe), zarejestrowanych przez przez firmy Êwiatowych potentauprawnionego do tego Prezesa tów od nieruchomoÊci. Najwi´kUrz´du Komunikacji Elektronicz- szym z nich jest amerykaƒska firma
nej. Szacuje si´, ˝e w tej liczbie jest ProLogis, najwi´kszy na Êwiecie
oko∏o 30 firm typowo kurierskich2. w∏aÊciciel, zarzàdca i deweloper
Wed∏ug szacunków przedstawia- obiektów dystrybucyjnych, do któnych przez firmy z bran˝y, przycho- rej nale˝y prawie 36% polskiego
dy firm kurierskich wzrasta∏y rynku nowych, zbudowanych po
w 2006 roku w bardzo wysokim 1996 roku, powierzchni magazynotempie od 30% do nawet 50%, wych. W ostatnich latach uaktywni∏
a wartoÊç rynku przekroczy∏a ju˝ si´ inny globalny konkurent
ProLogis, tak˝e amerykaƒska firma
2 mld z∏3.
– Panattoni. W sumie, wed∏ug danych Instytutu Logistyki i MagazyRynek us∏ug logistycznych
nowania, firmy deweloperskie na
GotowoÊç Êwiadczenia us∏ug logi- potrzeby podnajmu i sprzeda˝y wystycznych deklaruje wi´kszoÊç du- budowa∏y przesz∏o 3 mln m2 po˝ych operatorów logistycznych, wierzchni magazynowej. G∏ównymi
2
3

Rejestr Operatorów Pocztowych; www.bip.uke.gov.pl
Fura Micha∏: Boom na us∏ugi kurierskie dzi´ki internetowi, Gazeta Prawna 2007, nr 37, s.4-5.
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odbiorcami nowych magazynów
w formie kupna lub dzier˝awy sà
operatorzy logistyczni, którzy na
cz´Êci tych powierzchni Êwiadczà
us∏ugi magazynowe.
WartoÊç rynku komercyjnych
us∏ug logistycznych, oszacowana
na podstawie danych publikowanych przez GUS oraz danych posiadanych przez ILiM, wynosi oko∏o
17 mld z∏.

Podsumowanie
Eksperci obserwujàcy w latach
2006 – 2007 rozwój rynku logistycznego w Polsce wystawiajà jednoznacznie pozytywne oceny. Spowodowane to jest dynamicznym
wzrostem wartoÊci ca∏ego rynku
oraz poszczególnych jego cz´Êci
sk∏adowych. Na wyraêne podkreÊlenie zas∏uguje wysoka dynamika
wzrostu rynków: mi´dzynarodowych przewozów drogowych,
us∏ug kurierskich oraz przewozów
kontenerowych. Wzrost rynków logistycznych, skutkujàcy wzrostem
przychodów firm dzia∏ajàcych na
tych rynkach, nie przek∏ada∏ si´
jednak na podniesienie rentownoÊci firm z uwagi na wysokà konkurencj´ oraz wzrost kosztów operacyjnych firm.
Zauwa˝alna jest tak˝e tendencja
do wyprzedzajàcego wzrostu kosztów logistycznych w stosunku do
kosztów w innych sferach dzia∏alnoÊci gospodarczej. WÊród ekspertów, równie˝ tych pracujàcych
w Komisji Europejskiej, panuje zgoda co do tego, ˝e zahamowanie
wzrastajàcych kosztów logistycznych – w tym g∏ównie transportu –
mo˝na jedynie osiàgnàç poprzez
zintegrowanie zadaƒ logistycznych
w ca∏ych skonsolidowanych ∏aƒcuchach dostaw. Droga prowadzàca
do tego wiedzie poprzez liberalizacj´ rynku logistycznego, u∏atwiajàcà zarówno konkurencj´, jak i stymulujàcà wspó∏prac´ ró˝nych rodzajów transportu w ramach zintegrowanych ∏aƒcuchów i sieci logistycznych.

