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Polski rynek us³ug TSL wobec kryzysu gospodarczego
w Unii Europejskiej
Krajowy rynek us³ug TSL (transport, spedycja, logistyka), bêd¹c czêœci¹ systemu gospodarczego
Unii Europejskiej, jest tym samym podatny na wszystkie zjawiska zachodz¹ce w systemie. Jednym z takich zjawisk jest œwiatowy kryzys gospodarczy, który wydaje siê byæ obecny w ró¿nych
postaciach w danym czasie i miejscu. Taki punkt widzenia w odniesieniu do polskiej gospodarki
oraz w kontekœcie krajowego rynku us³ug transportowych, spedycji i us³ug logistycznych
kszta³tuje siê raczej na podstawie oceny ekonomicznej oraz artyku³ów publicystycznych ni¿ wywa¿onych wywodów naukowych. Uzasadnionym jest zatem przeprowadzenie badañ maj¹cych na
celu dokonanie analizy rozwoju rynku us³ug TSL na tle polskich i unijnych wskaŸników makroekonomicznych w okresie kryzysu gospodarczego. Przeprowadzone przez autora badania wykaza³y, ¿e krajowy rynek us³ug TSL nie zmniejsza siê, lecz roœnie.

The Polish market of TFL services in the face
of European Union economic crisis
TFL (transport, forwarding, logistics) domestic services market which is part of the European Union economic system is inevitably susceptible to all the phenomena occurring in the system. One
of these phenomena is the global economic crisis, which seems to be present in a different shape,
time and place. The support of this view in relation to the Polish economy, and in the context of
the national market of transport services, freight forwarding and logistics services, is shaped
rather on the basis of an economic evaluation carried out on the basis of journalistic reports, rather
than the more balanced scientific evidence. Thus, it is reasonable to conduct research aimed at
analyzing the development of the TFL market considering the Polish and UE macroeconomic indicators during the economic crisis. The research conducted showed that the domestic services
market TSL did not decrease, but was still growing.
Keywords: market of TFL services

Wprowadzenie
Wspó³czesne problemy Unii Europejskiej (w skrócie UE), podobnie jak krajów niestowarzyszonych, s¹ zwi¹zane z ogóln¹ sytuacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹
œwiata, a zw³aszcza kryzysem gospodarczym. Z uwagi na globalny charakter tego
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kryzysu w jego zasiêgu znalaz³y siê wszystkie sfery gospodarek krajów cz³onkowskich UE, w tym równie¿ polski rynek us³ug transportowych, spedycyjnych i logistycznych (w skrócie TSL).
Problematykê kryzysu na krajowym rynku us³ug TSL podjê³o wielu autorów
[Piêtak, 2009; Trochymiak, 2009; Bielica 2009; Kauf, 2010; Mañkowski, 2011]. Wyniki analizy literatury przedmiotu daj¹ siê streœciæ w nastêpuj¹cej tezie: „Trudno
jest dzisiaj jednoznacznie stwierdziæ, ¿e globalny kryzys na rynkach finansowych
spowodowa³ g³êbok¹ recesjê na polskim rynku us³ug TSL. Dla jednych to zagro¿enie z powodu utraty masy przewozowej i klientów, a dla innych nowe wyzwania i szanse na przejêcia kapita³owe oraz zagospodarowanie nowych obszarów
dzia³alnoœci. To tak¿e czas wzmo¿onej kreatywnoœci w budowaniu strategii rozwoju firmy (...)” [PISiL, 2012]. Z uwagi na fakt, i¿ polski rynek us³ug TSL stanowi
czêœæ rynku europejskiego, uzasadnionym jest przeprowadzenie badania
maj¹cego na celu zweryfikowanie tezy mówi¹cej, ¿e globalny kryzys na rynkach
finansowych spowodowa³ g³êbok¹ recesjê na polskim rynku us³ug TSL. Teza ta
jest weryfikowana w ramach postêpowania badawczego, przyjmuj¹cego za cel
dokonanie analizy wyników uzyskiwanych przez polskich operatorów TSL w porównaniu do analogicznych rezultatów uzyskiwanych w Unii Europejskiej. Postawiony cel jest realizowany drog¹ badañ literaturowych oraz analizy danych
statystycznych wed³ug przyjêtych przekrojów oraz okresów sprawozdawczych,
zaœ uzyskane wyniki s¹ prezentowane w treœci artyku³u.

1. Za³o¿enia badawcze
Realizacja celu dokonania analizy wyników polskiego rynku us³ug TSL na tle
analogicznych wskaŸników dla UE wymaga przyjêcia zbioru za³o¿eñ badawczych dotycz¹cych:
– sposobu zidentyfikowania kryzysu gospodarczego w UE, a zw³aszcza na rynku us³ug TSL;
– identyfikacji wskaŸników oceny krajowego rynku us³ug TSL na tle wskaŸników gospodarki narodowej oraz UE;
– przyjêcia przedzia³u czasowego przedmiotowego badania.
Podejmuj¹c siê próby zdefiniowania sposobu identyfikowania kryzysu gospodarczego, wykryto, ¿e sposób ten polega na rozpoznaniu kryzysu gospodarczego za pomoc¹ jednej lub wielu cech stanu gospodarki, a zw³aszcza [S³ownik
ekonomiczny i finansowy, 1994; Iskra, 1995; Kaczmarek, 2009]:
– za³amania równowagi pomiêdzy popytem i poda¿¹;
– galopuj¹cej inflacji przeradzaj¹cej siê w hiperinflacjê lub wrêcz odwrotnie spadek cen (deflacjê);
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spadku produkcji;
spadku realnych p³ac;
spadku zatrudnienia;
wzrostu bezrobocia;
spadku dochodów;
spadku konsumpcji;
spadku PKB;
ograniczenia wydatków socjalnych;
zmniejszenia wydatków na naukê, s³u¿bê zdrowia;
wzrostu obci¹¿eñ fiskalnych;
wzrostu deficytu bud¿etowego;
wzrostu deficytu fiskalnego;
wzrostu deficytu handlowego;
trendu spadkowego w podatkowych dochodach bud¿etu pañstwa;
spadku dynamiki wzrostu gospodarczego;
zwolnienia dynamiki wzrostu produkcji przemys³owej;
obni¿enia tempa wzrostu eksportu;
zmniejszenia nak³adów inwestycyjnych.
Problem z zastosowaniem powy¿szych cech do identyfikacji kryzysu gospodarczego jest tego rodzaju, ¿e zawarte w powy¿szym wyszczególnieniu okreœlenia, takie jak: spadek, wzrost, ograniczenie, zmniejszenie itp., nie informuj¹
o wielkoœci progowej, po której przekroczeniu mo¿na by mówiæ o sytuacji kryzysowej. Dlatego te¿ proponuje siê przyjêcie za³o¿enia, ¿e „o tym, czy jest kryzys,
czy go nie ma, decyduj¹ wskaŸniki ekonomiczne, czyli wielkoœci ekonomiczne
charakteryzuj¹ce gospodarkê – np. przynajmniej dwa kwarta³y spadku PKB”
[Kryzys gospodarczy, 2012]. Powy¿szy sposób rozpoznawania kryzysu gospodarczego jednoznacznie nakazuje przyjêcie PKB (ale nie w postaci bezwzglêdnej,
tylko wzglêdnej, tj. w postaci wskaŸnika dynamiki PKB) za podstawowy identyfikator, jeœli mo¿na tak powiedzieæ, kryzysu gospodarczego dla gospodarki Unii
Europejskiej jako ca³oœci lub gospodarek narodowych krajów cz³onkowskich. Logicznym jest, ¿e poni¿ej wybrane odpowiedniki PKB bêd¹ s³u¿yæ za identyfikatory kryzysu w odniesieniu do badanego rynku us³ug TSL. Odpowiednikiem
wskaŸnika dynamiki PKB, ale dla rynku us³ug TSL, jest dynamika wartoœci sprzeda¿y us³ug TSL. Ze wzglêdu na fakt, ¿e w Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD
2007) nie wystêpuje taka sekcja dzia³alnoœci gospodarczej, jak us³ugi TSL, tylko
Sekcja H o nazwie „Transport i Gospodarka Magazynowa” [Za³¹cznik, 2007],
przyjmuje siê, i¿ charakterystyka analizowanego rynku us³ug TSL jest najbli¿sza
merytorycznie, a przez to i statystycznie, danym rejestrowanym dla Sekcji H. Dlatego te¿ w niniejszym artykule dynamikê sprzeda¿y us³ug transportowych i magazynowych (w skrócie TiGM) przyjmuje siê za g³ówny identyfikator kryzysu na
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polskim rynku us³ug TSL. Niestety, sekcja H nie wystêpuje w statystyce UE, dlatego te¿ da siê zauwa¿yæ koniecznoœæ przyjêcia kolejnego za³o¿enia dotycz¹cego
identyfikacji dynamiki sprzeda¿y us³ug TSL. Przeprowadzona analiza bazy danych europejskiej instytucji statystycznej Eurostat wskazuje, ¿e najbli¿szym
wskaŸnikiem mierz¹cym powy¿sz¹ wielkoœæ jest dynamika handlu, us³ug transportowych oraz hotelowych (w skrócie Tr UE). Dalszy wybór wskaŸników do
przedmiotowej analizy mo¿e przebiegaæ wed³ug ró¿nych kryteriów wyboru.
W tym artykule za kolejne wskaŸniki rynku us³ug TSL przyjmuje siê te, które s¹
zwyczajowo stosowane przez polsk¹ instytucjê statystyczn¹ – GUS, unijn¹ – Eurostat oraz œwiatow¹ – World Bank, a mianowicie:
– dynamikê wyniku ze sprzeda¿y TiGM na tle dynamiki ze sprzeda¿y ogó³em;
– dynamikê przewozu ³adunków na tle dynamiki PKB;
– dynamikê przewozu pasa¿erów na tle dynamiki PKB;
– wskaŸnik globalnej efektywnoœci polskiej logistyki na tle wskaŸnika globalnej
konkurencyjnoœci polskiej gospodarki.

Wykres 1. Dynamika sprzeda¿y TiGM na tle dynamiki sprzeda¿y Tr UE w latach 2008–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Informacja, 2009; Informacja, 2010; Informacja, 2011; Informacja, 2012; Kwartalne, 2012; Quarterly, 2012; HICP, 2012.

Kolejnym wymogiem przeprowadzenia badania maj¹cego na celu dokonanie
oceny krajowego rynku us³ug TSL w okresie kryzysu gospodarczego w UE jest
okreœlenie przedzia³u czasu, który zostanie przyjêty jako okres analizy. Za punkt
wyjœcia przyjmuje siê powszechne przekonanie o wywo³aniu ogólnoœwiatowego
kryzysu gospodarczego przez kryzys finansowy USA, a zw³aszcza za³amanie siê
rynku po¿yczek hipotecznych o wysokim ryzyku (ang. subprime mortage). Ze
wzglêdu na to, ¿e za graniczn¹ datê rozpoczêcia tego kryzysu uwa¿a siê dzieñ 15
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wrzeœnia 2008 roku, tj. dzieñ og³oszenia upad³oœci czwartej, co do wartoœci, korporacji finansowej USA – Lehman Brothers [Lehman Brothers, 2012; Piech, 2007], sugeruje siê przyjêcie zakresu czasowego dla wykonywanej analizy od I kwarta³u
2008 roku do kwarta³u, dla którego istniej¹ najbardziej aktualne dane statystyczne, tj. do II kwarta³u 2012 roku.

Wykres 2. Dynamika wyniku ze sprzeda¿y us³ug transportowych i gospodarki magazynowej (TiGM) na tle dynamiki wyniku ze sprzeda¿y ogó³em w latach 2008–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie PKB, 2011; Kwartalne, 2012; Informacja, 2009; Informacja,
2010; Informacja, 2011; Informacja, 2012.

2. Ocena polskiego rynku us³ug TSL w Unii Europejskiej
Analiza dynamiki sprzeda¿y us³ug transportowych oraz gospodarki magazynowej (TiGM) w Polsce na tle dynamiki sprzeda¿y handlu, us³ug transportowych
i hotelowych w UE (w skrócie Tr UE), w powi¹zaniu z przyjêtym wczeœniej
za³o¿eniem identyfikuj¹cym kryzys gospodarczy, spadkiem PKB (lub jego odpowiednikami dla rynku us³ug TSL), przynajmniej przez dwa nastêpuj¹ce po sobie
kwarta³y wskazuje, ¿e o kryzysie na polskim rynku us³ug TSL mo¿na mówiæ jedynie w odniesieniu do okresu od pocz¹tku IV kwarta³u 2008 roku do koñca II kwarta³u 2009 roku, bowiem w tym przedziale czasu zanotowano a¿ trzy nastêpuj¹ce
po sobie kwarta³y spadku wartoœci sprzeda¿y TiGM (wykres 1). Poza tym okresem, tj. od III kwarta³u 2009 roku do koñca II kwarta³u 2012 roku, mówienie o kryzysie na polskim rynku us³ug TSL nie jest uzasadnione. Natomiast dane
obrazuj¹ce dynamikê sprzeda¿y us³ug transportowych (wraz z handlem i us³uga-
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mi hotelowymi) w Unii Europejskiej (Tr UE) dowodz¹, ¿e w analizowanym przedziale czasu kryzys na tym rynku wystêpowa³ a¿ cztery razy. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e spadek aktywnoœci rynku Tr UE odnotowywano zawsze w IV i I kwartale na prze³omie ka¿dego badanego roku, co wskazuje na jego cykliczny, a zatem
i strukturalny charakter. Najprawdopodobniej przyczyn¹ takiego stanu rzeczy
by³o wyhamowanie spo¿ycia wewnêtrznego po œwi¹tecznym okresie zakupów
oraz ewentualne podwy¿ki cen, wprowadzane wraz z nowym rokiem. Tym niemniej wskazanym by³oby przeprowadzenie badañ weryfikuj¹cych powy¿sze
przypuszczenie.

Wykres 3. Dynamika przewozu ³adunków na tle dynamiki PKB w latach 2008–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie PKB, 2011; Kwartalne, 2012; Informacja, 2009; Informacja,
2010; Informacja, 2011; Informacja, 2012.

Wracaj¹c do g³ównego nurtu analizy, na kolejnych rysunkach ukazuj¹ siê
przyjête w za³o¿eniach badawczych wskaŸniki rynku us³ug TSL na tle dynamiki
wyniku ze sprzeda¿y oraz PKB Polski. Dane zawarte na wykresie 2 dowodz¹, ¿e
o kryzysie na rynku us³ug TSL, tym razem mierzonego dynamik¹ wyniku ze sprzeda¿y us³ug TiGM na tle dynamiki wyniku ze sprzeda¿y uzyskanego przez wszystkie sekcje gospodarki narodowej, mo¿na mówiæ w okresie od II do IV kwarta³u
2008 roku w³¹cznie. Z uwagi na to, ¿e okres kryzysu nie wykracza poza II kwarta³
2009 roku (wykres 1), wiarygodnoœci nabiera wczeœniej przytoczona teza o braku
kryzysu na rynku us³ug TSL od III kwarta³u 2009 roku do II kwarta³u 2012 roku.
Z uwagi na fakt, ¿e w powy¿ej wykonanej analizie przyjmowano ca³y rynek
us³ug TSL za przedmiot badañ, to dotychczas zaprezentowane wyniki znajduj¹
odniesienie do tego rynku (w tym równie¿ przy innych za³o¿eniach), ale traktowanego jako ca³oœæ. Z tego jednak wzglêdu, ¿e ca³oœæ mo¿e wykazywaæ inne cechy ni¿ elementy, z których siê sk³ada, uzasadnionym jest przeprowadzenie
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analizy rozwoju segmentów badanego rynku. Mo¿liwoœci wyszczególnienia struktury segmentów rynku us³ug TSL s¹ teoretycznie i chyba te¿ praktycznie nieograniczone, dlatego te¿ zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e dalsza analiza mo¿e
przebiegaæ wed³ug innych kryteriów segmentacji, subiektywnie przyjmuje siê za
przedmiot dalszych badañ dwa g³ówne segmenty tego rynku, tj. segment:
– ³adunków;
– przewozów.
Rezultatem prac badawczych odnoœnie do pierwszego z wyszczególnionych
segmentów rynku us³ug TSL jest wykres 3, prezentuj¹cy dynamikê przewozu
³adunków na tle dynamiki PKB Polski w badanym okresie. Analiza tej dynamiki
sk³ania do wydania opinii, i¿ rozwój segmentu przewozu ³adunków by³ zak³ócony kryzysem w czterech cyklicznych okresach, tj.:
– IV kwarta³ 2008 – I kwarta³ 2009 roku;
– IV kwarta³ 2009 – I kwarta³ 2010 roku;
– IV kwarta³ 2010 – I kwarta³ 2011 roku;
– IV kwarta³ 2010 – I kwarta³ 2011 roku.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sze okresy kryzysu s¹ identyczne z tymi, które dotycz¹ rynku Tr UE na wykresie 1. Najprawdopodobniej zachodzi bardzo silna korelacja, tym niemniej tê hipotezê nale¿a³oby zweryfikowaæ w osobnym
badaniu.

Wykres 4. Dynamika przewozu pasa¿erów na tle dynamiki PKB w latach 2008–2012
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie PKB, 2011; Kwartalne, 2012; Informacja, 2009; Informacja,
2010; Informacja, 2011; Informacja, 2012.

Analizuj¹c rozwój drugiego z wyszczególnionych segmentów rynku us³ug
TSL, tj. segmentu przewozu pasa¿erów (wykres 4), nale¿y stwierdziæ, ¿e segment
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ten cechuje wystêpowanie kryzysu w ka¿dym roku. W badanym okresie kryzys
zosta³ zarejestrowany w nastêpuj¹cych kwarta³ach:
– II–III kwarta³ 2008 roku;
– I–III kwarta³ 2009 roku;
– I–III kwarta³ 2010 roku;
– I–III kwarta³ 2011 roku;
– I–II kwarta³ 2012 roku.
Warto zauwa¿yæ prawid³owoœæ wyra¿aj¹c¹ siê w tym, ¿e wyraŸny wzrost dynamiki przewozów pasa¿erów odnotowuje siê w IV kwartale ka¿dego roku, co
najprawdopodobniej jest zwi¹zane z podró¿ami w okresie œwi¹tecznym, zaœ spadek wystêpuje zazwyczaj w I kwartale danego roku.

Rysunek 1. WskaŸnik globalnej efektywnoœci polskiej logistyki na tle wskaŸnika globalnej konkurencyjnoœci gospodarki Polski
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie The Global Competitiveness Report, 2012; Connecting to Compete, 2007; Connecting to Compete, 2010; Connecting to Compete, 2012.

Przeprowadzona ocena polskiego rynku us³ug TSL na tle przyjêtych w analizie wskaŸników gospodarki Polski oraz UE w dobie kryzysu gospodarczego mo¿e
byæ dalej kontynuowana drog¹ jej uszczegó³awiania kolejnymi kryteriami segmentuj¹cymi badany rynek. Zadanie to pozostawia siê kolejnym badaniom, natomiast za wskazane uwa¿a siê uzupe³nienie powy¿szych wniosków analiz¹
rozwoju krajowego rynku us³ug TSL na podstawie tzw. wskaŸnika globalnej efektywnoœci logistyki (ang. Logistics Performance Index), [Connecting to Compete,
2007]. Opracowana przez Bank Œwiatowy metodyka liczenia tego wskaŸnika, obejmuj¹ca zakresem efektywnoœæ funkcjonowania logistyki w oko³o 150 krajach,
powoduje, ¿e wskaŸnik ten umo¿liwia okreœlenie poziomu rozwoju krajowej lo-
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gistyki w porównaniu do poziomu rozwoju logistyki funkcjonuj¹cej w innych 150
pañstwach, w tym równie¿ UE. Co wiêcej, analizê tê prezentuje siê na tle indeksu
globalnej konkurencyjnoœci polskiej gospodarki (ang. Global Competitiveness
Index), tak¿e w odniesieniu do oko³o 150 krajów [The Global Competitiveness Report,
2012].
Prezentowane na rysunku 1 dane obrazuj¹ce powy¿sze wskaŸniki pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e na tle niewiele obni¿onej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki (miejsce 39. i 41.) rozwój krajowego rynku us³ug TSL, mierzony wskaŸnikiem globalnej efektywnoœci logistyki, zosta³ oceniony na 30. pozycjê wœród 150
badanych krajów. W konkluzji mo¿na zatem dowodziæ, ¿e w oparciu o powy¿sze
wskaŸniki w analizowanym okresie kryzysu gospodarczego krajowy rynek us³ug
TSL nie rozwija³ siê, ale te¿ nie uleg³ zmniejszeniu.

Podsumowanie
Na podstawie przyjêtych za³o¿eñ badawczych i przeprowadzonej analizy
polskiego rynku us³ug TSL na tle wskaŸnika dynamiki rynku Tr UE oraz wskaŸników makroekonomicznych Polski (PKB, dynamiki wyniku sprzeda¿y) w dobie
kryzysu gospodarczego formu³uje siê nastêpuj¹ce wnioski:
– kryzys na rynku us³ug transportowych (wraz z handlem i us³ugami hotelowymi) w Unii Europejskiej (Tr UE) wystêpuje cyklicznie na prze³omie ka¿dego
roku;
– o sytuacji kryzysowej na polskim rynku us³ug TSL traktowanym jako ca³oœæ
mo¿na mówiæ jedynie w odniesieniu do okresu od IV kwarta³u 2008 roku (kolejny kwarta³ po umownej dacie wybuchu kryzysu 15 wrzeœnia 2008 roku) do II
kwarta³u 2009 roku w³¹cznie, zaœ od III kwarta³u 2009 roku rynek us³ug TSL
w Polsce traktowany jako ca³oœæ rozwija siê;
– analiza segmentów polskiego rynku us³ug TSL dowodzi, ¿e kryzys mo¿e wystêpowaæ na ró¿nych jego segmentach, czego przyk³adem jest segment przewozu ³adunków oraz pasa¿erów, z prawid³owoœci¹ wystêpowania kryzysu
w I kwartale danego roku;
– osi¹gniêty rozwój polskiego rynku us³ug TSL mierzony wskaŸnikiem globalnej
efektywnoœci logistyki pozwala zajmowaæ mu 30. miejsce na 150 krajów, co
zas³uguje na pozytywn¹ ocenê.
Podsumowuj¹c, przeprowadzone postêpowanie badawcze dowodzi, ¿e
krajowy rynek us³ug TSL nie zmniejsza siê, lecz nadal rozwija.
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