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Streszczenie 

Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych ryn-
ków usługowych polskiej gospodarki. Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian 
na rynku TSL w latach 2004-2013 w zakresie wybranych aspektów ekonomicz-
nych. W tym celu przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz badania typu 
desk research. Przedstawiono zakres i uwarunkowania rozwoju analizowanego ryn-
ku, a także przeanalizowano dane o: liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących, 
przychodach ze sprzedaży usług, kosztach własnych sprzedaży usług, nakładach in-
westycyjnych oraz wyniku finansowym brutto. W analizach wykorzystano wskaź-
niki dynamiki o stałej i zmiennej podstawie porównań oraz statystyczne podejście 
korelacyjne. W świetle zaprezentowanych wyników zaobserwowano dynamiczne 
zmiany na rynku TSL w Polsce w zakresie analizowanych zmiennych, które od-
zwierciedlają wahania kondycji polskiej gospodarki – okresy ożywienia i deko-
niunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy. 

Słowa kluczowe: rynek TSL, ekonomiczna analiza rynku TSL, wyniki finansowe 
przedsiębiorstw TSL.

Kody JEL: D22, L80, L91, O10 

Wstęp 

Transport, spedycja i logistyka (TSL) są uważane za jeden z kluczowych rynków usłu-
gowych polskiej gospodarki. Globalizacja, rozwój technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej są czynnikami szczególnie sprzyjającymi 
rozwojowi tego rynku w Polsce, zarówno w wymiarze infrastrukturalnym (np. poprzez roz-
wój sieci drogowej), regulacyjnym (ułatwiony przepływ osób i towarów), jak też ekono-
miczno-społecznym (m.in.: zmiany w strukturze handlu, zwiększający się i coraz bardziej 
zdywersyfikowany popyt konsumentów na tego typu usługi, zmieniające się wzorce kon-
sumpcji). 
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Celem rozważań jest zaprezentowanie zmian na rynku usług TSL w Polsce w latach 
2004-2013 w zakresie takich zagadnień, jak: liczba przedsiębiorstw, liczba pracujących, 
przychody ze sprzedaży usług, koszty własne sprzedanych usług, nakłady inwestycyjne oraz 
wynik finansowy brutto. Dla realizacji sformułowanego celu przeprowadzono analizę litera-
tury przedmiotu oraz badania typu desk research w których wykorzystano dane Głównego 
Urzędu Statystycznego dotyczące przedsiębiorstw zaliczanych do sekcji H – „Transport 
i gospodarka magazynowa”1 2. W analizach wykorzystano wskaźniki dynamiki o stałej 
i zmiennej podstawie porównań oraz statystyczne podejście korelacyjne. Dane zaprezento-
wano w ujęciu tabelarycznym i graficznym. 

Artykuł składa się z trzech części, poprzedzonych wstępem i zakończonych podsumowa-
niem. W części teoretycznej przedstawiono zakres i uwarunkowania rozwoju analizowanego 
rynku. W części empirycznej przeprowadzono natomiast retrospektywną analizę kształto-
wania się zmiennych wymienionych powyżej. 

Zakres i uwarunkowania rozwoju rynku TSL

Analizując zakres rynku TSL w Polsce, G. Szyszka wyróżnia następujące grupy przedsię-
biorstw świadczących tego typu usługi: transportu i spedycji kolejowej, transportu i spedy-
cji drogowej, kurierskie, magazynowe, transportu i spedycji kombinowanej (Szyszka 2008,  
s. 25). Podany zakres przedmiotowy działalności przedsiębiorstw TSL należałoby jednak 
uzupełnić o usługi transportu rurociągowego, lotniczego oraz działalności pocztowej. 

Autorzy raportu pt. Logistyka w Polsce do usług firm typu TSL zaliczają usługi: przewo-
zowe, spedycyjne, magazynowe, celne, obsługi zaopatrzenia producentów, cross-docking, 
konfekcjonowania, dystrybucji, zarządzania przewoźnikami, doradztwa logistycznego, 
optymalizacji potoków ładunkowych oraz przesyłek kurierskich (Szyszka 2002, s. 86).

J. Burnewicz określa rynek usług logistycznych jako sferę sektora logistyki, w której 
dokonuje się wymiana (akty kupna i sprzedaży) usług świadczonych profesjonalnie i za-
robkowo przez wyspecjalizowanych operatorów logistycznych i związane z nimi firmy wy-
konujące czynności stanowiące komplementarne elementy łańcuchów dostaw (Burnewicz 
2010, s. 25). 

Z kolei, według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 2007, a więc obowiązu-
jącej w Polsce klasyfikacji rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie występują 
w gospodarce narodowej i która została opracowana na podstawie Nace REv2, przedsię-
biorstwa TSL wchodzą w skład sekcji H o nazwie „Transport i gospodarka magazynowa”. 
Sekcja ta dzieli się na następujące działy: transport lądowy i rurociągowy, transport wodny, 

1  Z uwagi na to, że w PKD 2007 nie występuje sekcja „Działalność usługowa związana z transportem, spedycją i logistyką”, 
w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że najbliższa tym usługom jest sekcja H; por.: Mańkowski (2012, s. 214); Gryko-
Nikitin (2010, s. 42).
2  W trakcie analizowanego szeregu czasowego nastąpiła zmiana PKD, dlatego też dane prezentowane dla lat 2004-2008 doty-
czą sekcji I – „Transport, gospodarka magazynowa i łączność” (PKD 2004). 
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magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, działalność pocztowa i ku-
rierska, transport lotniczy i obejmuje:
 - działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kole-

jowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub lotniczy;
 - działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, 

autobusowe itp., terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładun-
ków;

 - wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą;
 - działalność pocztową i kurierską.

Przed prezentacją podstawowych uwarunkowań rozwoju analizowanego rynku w Polsce 
należy zaznaczyć, że o ile usługi transportu i magazynowania oraz działalność pocztowa 
były obecne w Polsce wcześniej, o tyle usługi logistyczne pojawiły się dopiero w końcu lat 
80. XX wieku. Generalnie ocenia się, że w tym właśnie okresie usługi logistyczne odnoto-
wały w Europie swój rozwój (Dyczkowska 2014, s. 14).

W Polsce największy rozwój rynku TSL nastąpił po wejściu do UE wraz ze zniesieniem 
barier związanych z przepływem ludzi i towarów, a także absorpcją środków z funduszy 
UE, która znacząco wpłynęła na poprawę infrastruktury drogowej, zarówno w wymiarze 
ilościowym, jak i jakościowym. 

Obecnie rynek usług logistycznych zawdzięcza swój rozwój coraz częstszym decyzjom 
przedsiębiorstw o outsourcingu, podejmowanym w poszukiwaniu optymalizacji systemów 
zaopatrzenia i dystrybucji. Źródeł wzrostu zapotrzebowania na usługi logistyczne ze strony 
przede wszystkim dużych producentów oraz sieci handlowych należy upatrywać w (Grucki 
2006, s. 213):
 - złożoności technicznej łańcuchów dostaw, której firmom produkcyjnym oraz sieciom 

handlowym coraz trudniej sprostać;
 - nowych wymaganiach w zakresie obsługi zintegrowanych łańcuchów logistycznych, 

które wymuszają zapotrzebowanie na coraz większe środki finansowe, aby utrzymać od-
powiedni poziom usług;

 - globalizacji działań firm produkcyjnych i sieci handlowych oraz konieczności ich koor-
dynacji w skali światowej.
H. Brdulak (2005, s. 262) do podanych powyżej czynników determinujących rozwój 

analizowanego rynku dodaje:
 - stan i poziom szeroko rozumianej infrastruktury (drogowej, kolejowej, teleinformatycz-

nej, prawnej);
 - wskaźniki makroekonomiczne (m.in. tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia, inflacja);
 - ogólnie rozumianą kulturę gospodarczą, w której mieszczą się takie czynniki jak: przed-

siębiorczość, wydajność pracy, poziom wykształcenia kadry menadżerskiej. 
K. Grucki zwraca uwagę, że wszystkie źródła wzrostu zapotrzebowania na usługi logi-

styczne są ze sobą ściśle powiązane i wynikają bezpośrednio z dwóch cech charakterystycz-
nych dla współczesnego rynku usług logistycznych. Zalicza do nich wielopoziomowość 
funkcji i regionów działania przedsiębiorstw oraz rozwiązań inżynierskich sprowadzających 

handel_wew_1-2016.indd   174 2016-03-24   14:16:14



175A. BARTOSIK, A. PIOTROWSKA-PIĄTEK, M. POMIETLORZ-LOSKA

się do tego, że firmy logistyczne nie tylko zarządzają większą liczbą zakładów czy też funk-
cji, ale przede wszystkim mają możliwość kreowania procesów logistycznych wraz z klien-
tami (Grucki 2006, s. 213-214). 

Przesłanki rozwoju analizowanego rynku mają zatem charakter zarówno makro-, jak 
i mikroekonomiczny. 

Analiza zmian na rynku usług TSL w Polsce w latach 2004-2013 

Analiza rynku TSL, jak zaznaczono we wstępie, została przeprowadzona poprzez analizę 
danych GUS odnoszących się do przedsiębiorstw z sekcji H obejmujących szereg czasowy 
2004-2013. W artykule wykorzystano dane o: liczbie przedsiębiorstw, liczbie pracujących, 
przychodach ze sprzedaży usług, kosztach własnych sprzedaży usług, nakładach inwestycyj-
nych oraz wyniku finansowym brutto. 

Liczba przedsiębiorstw z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa” na przełomie 
ostatnich dziesięciu lat ulegała zmianom, które spowodowane były wahaniami kondycji 
polskiej gospodarki. W analizowanym szeregu czasowym, jak widać na wykresie 1, obser-

Wykres 1
Zmiany liczby przedsiębiorstw sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a 
w latach 2004-2013

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2005a, s. 58); GUS (2006a, s. 58); GUS (2007a, s.58); GUS 
(2008a, s. 49); GUS (2009a, s. 49); GUS (2010a, s. 48); GUS (2011a, s. 46); GUS (2012a, s. 72); GUS (2013a, 
s. 76); GUS (2014a, s. 54).
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wujemy dwa okresy, w których liczba przedsiębiorstw w tej sekcji osiągała najwyższe wiel-
kości, tj. lata 2006-2008 oraz 2010-2012, odpowiadające okresom korzystnej koniunktury 
w polskiej gospodarce. Znaczące zmniejszenie liczby przedsiębiorstw w 2009 roku wynika-
ło z kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się na ogólnoświatowych rynkach bankowych. 
Począwszy od 2012 roku ponownie obserwujemy zmniejszenie liczby przedsiębiorstw 
w analizowanej sekcji, co może oznaczać kolejne spowolnienie w branży. Nie należy rów-
nież zapominać o przemianach w strukturze rynku TSL. Jak podaje A. Wojciechowski (2012, 
s. 1393), w ostatnich latach zauważalna jest koncentracja na rynku usług logistycznych . 

Dla lepszego zobrazowania zmian w liczbie przedsiębiorstw sekcji H w analizowanym 
szeregu czasowym obliczono wskaźniki dynamiki o stałej i zmiennej podstawie porównań. 
Najwyższą dynamikę wzrostu liczby przedsiębiorstw obserwujemy w roku 2010 w porów-
naniu z rokiem 2009, natomiast najwyższy spadek w roku 2009 w porównaniu z rokiem 
2008 (por. tabela 1). 

Tabela 1
Wskaźniki dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw sekcji „Transport i gospodarka 
magazynowa”a w latach 2004-2013  

Wyszczególnienie Liczba przedsiębiorstw Indeks jednopodstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcuchowy
(rok poprzedni = 100)

2004 142 116 100,0 -
2005 136 380 96,0 96,0
2006 142 541 100,3 104,5
2007 151 421 106,5 106,2
2008 148 622 104,6 98,2
2009 131 959 92,9 88,8
2010 138 642 97,6 105,1
2011 145 942 102,7 105,3
2012 141 748 99,7 97,1
2013 135 225 95,1 95,4

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych przedstawionych na wykresie 1.

Ze zmianami liczby przedsiębiorstw wiąże się zmiana liczby pracujących. Według rapor-
tu ManPower Group pt. Trendy HR w sektorze Transport Spedycja Logistyka (ManPower 
Group, 2013), większość firm TSL korzysta z elastycznych form zatrudnienia, stosuje za-
trudnienie na podstawie pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych oraz kontraktowych 
(jednoosobowa działalność gospodarcza). Spowodowane jest to zarówno specyfiką branży 
(np. sezony zwiększonego popytu na usługi), jak i stosowanym przez firmy TSL modelu 
biznesowym opartym na oszczędności kosztów. 
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Wykres 2
Zmiany liczby pracujących ogółem w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a 
w latach 2004-2013

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Udział pracujących w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a w rynku pracy 
w latach 2004-2013

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: jak w wykresie 1.
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W związku z tym, iż w analizowanym szeregu czasowym, jak przedstawiono powyżej, 
mieliśmy do czynienia ze znacznymi zmianami liczby przedsiębiorstw, należy się spodzie-
wać, iż fakt będzie skutkował zmianami w liczbie pracujących3. Szczegółowe dane przed-
stawiono na wykresie 2. 

W celu określenia udziału sekcji H w rynku pracy w Polsce, przedstawiono dla analizo-
wanego szeregu czasowego procentowy udział liczby osób pracujących w tej sekcji w od-
niesieniu do ogólnej liczby osób pracujących w Polsce (por. wykres 3). Największy spadek 
udziału pracujących w analizowanej sekcji w rynku pracy zanotowano w 2009 roku, co było 
wynikiem przede wszystkim dużego spadku liczby przedsiębiorstw.

W celu lepszego zobrazowania zmian w liczbie pracujących w przedsiębiorstwach w ana-
lizowanej sekcji obliczono wskaźniki dynamiki a następnie zestawiono je ze wskaźnikami 
dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw (por. tabela 2). Jak widać, istnieje wyraźny związek 
pomiędzy analizowanymi wielkościami, co oznacza, że prawie we wszystkich latach wraz 
ze wzrostem liczby przedsiębiorstw rosła liczba pracujących ogółem i na odwrót. 

Tabela 2
Wskaźniki dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw oraz zmian liczby pracujących 
ogółem w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a w latach 2004-2013   

Wyszcze-
gólnienie 

Liczba 
przedsię-
biorstw

Indeks jedno-
podstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcu-
chowy

(rok poprzedni 
= 100)

Liczba 
pracu-
jących 
ogółem

Indeks jedno-
podstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcu-
chowy

(rok poprzedni 
= 100)

2004 142 116 100,0 - 733 349 100,0 -
2005 136 380 96,0 96,0 723 343 723 343,1 98,6
2006 142 541 100,3 104,5 758 498 758 498,0 104,9
2007 151 421 106,5 106,2 790 820 790 820,0 104,3
2008 148 622 104,6 98,2 829 731 829 731,0 104,9
2009 131 959 92,9 88,8 706 537 706 537,0 85,2
2010 138 642 97,6 105,1 720 050 720 050,0 101,9
2011 145 942 102,7 105,3 733 656 733 656,0 101,9
2012 141 748 99,7 97,1 726 374 726 374,0 99,0
2013 135 225 95,2 95,4 720 152 720 152,0 99,1

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych przedstawionych na wykresach 1 i 2.

Do analizy relacji między liczbą przedsiębiorstw oraz liczbą pracujących wykorzystano 
również statystyczne podejście korelacyjne. Na wykresie 4 zaprezentowano rozrzut zmien-

3  Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, pracodawców i pra-
cujących na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
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nych dla analizowanego szeregu czasowego. Jak widać, potwierdza się wniosek o istnieniu 
zależności o charakterze dodatnim. Współczynnik korelacji Pearsona wyniósł 0,81, co ozna-
cza bardzo dużą zależność między zmiennymi. 

Wykres 4
Wykres rozrzutu między liczbą pracujących a liczbą przedsiębiorstw w sekcji 
„Transport i gospodarka materiałowa”a dla lat 2004-2013

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” (PKD 2004).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wykresów 1 i 2.

O kondycji analizowanego rynku świadczą również zmiany w zakresie przychodów ze 
sprzedaży usług. Jak widać na wykresie 5, w latach 2004-2013 analizowana zmienna rosła 
(r/r) za wyjątkiem roku 2009, kiedy to przychody zmniejszyły się o prawie 14 mld zło-
tych w porównaniu do roku poprzedniego, co było skutkiem ogólnego załamania polskiej 
gospodarki podczas światowego kryzysu gospodarczego (dla przypomnienia, w 2009 roku  
w branży odnotowano duży spadek liczby przedsiębiorstw i liczby pracujących). 

Na podstawie danych zaprezentowanych na wykresie 5 obliczono dynamikę przychodów 
ze sprzedaży, a następnie zestawiono ją ze wskaźnikami dynamiki kosztów własnych sprze-
danych usług (por. tabela 3). Przychody ze sprzedaży usług obejmują wpływy za: przewozy 
ładunków, pasażerów, bagażu i poczty oraz wpływy za przeładunki, spedycję, składowanie 
i magazynowanie ładunków oraz inne usługi związane z obsługą transportu, a także wpływy 
z działalności biur podróży, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych. Jak widać, 
przychody w całym analizowanym okresie wzrosły prawie dwukrotnie. Koszt własny sprze-
danych produktów, towarów, materiałów związany z podstawową działalnością operacyjną 
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Wykres 5
Przychody ze sprzedaży usług przedsiębiorstw z sekcji „Transport i gospodarka 
magazynowa”a w latach 2004-2013 (w mld PLN)

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” z wyłączeniem działu „Poczta i telekomunikacja” (PKD 2004); dla lat 2009-2013 prezentowane dane 
nie obejmują przedsiębiorstw z działu „Działaność pocztowa i kurierska”.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS (2005c, s. 80); GUS (2006c, s. 80); GUS (2007c, s. 46); GUS 
(2008c, s. 45); GUS (2009c, s. 45); GUS (2010c, s. 45); GUS (2011c, s. 45); GUS (2012c, s. 79); GUS (2013c, 
s. 45); GUS (2014c, s. 47).

obejmuje: wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogółem, pomniejszone 
o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu 
produktów. W analizowanym okresie, w związku ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, 
rosły również koszty własne sprzedanych usług. Niepokojący może być, widoczny w kilku 
ostatnich latach, szybszy wzrost kosztów w stosunku do przychodów ze sprzedaży, co może 
świadczyć o pogarszających się wynikach finansowych w branży (por. tabela 3). 

Istotnym wskaźnikiem kondycji analizowanego sektora są również nakłady inwestycyj-
ne. Obejmują one nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady, czyli nakłady na tzw. 
pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Do 
przykładowych inwestycji zaliczają się nakłady na: maszyny i urządzenia techniczne, środ-
ki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz budynki, budowle 
i grunty. Na wykresie 6 zaprezentowano wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw 
analizowanej sekcji na tle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem w Polsce. Jak 
widać, stanowią one nieco ponad 10% wszystkich nakładów inwestycyjnych polskich przed-
siębiorstw. W analizowanym okresie najniższe nakłady przedsiębiorstwa poniosły w 2009 
roku i były one wówczas niższe o 6522,7 mln złotych w stosunku do 2008 roku.
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Tabela 3
Wskaźniki dynamiki przychodów ze sprzedaży usług oraz dynamiki kosztów własnych 
sprzedanych usług przedsiębiorstw z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a 
w latach 2004-2013    

Wyszcze-
gólnienie 

Przychody 
ze sprze-

daży usług 
(mld PLN)

Indeks jedno-
podstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcu-
chowy

(rok poprzedni 
= 100)

Koszt wła-
sny sprzeda-
nych usług 
(mld PLN)

Indeks jedno-
podstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcu-
chowy

(rok poprzedni 
= 100)

2004 83,7 100,0 - 76,3 100,0 -
2005 88,8 106,1 106,1 83,7 100,0 109,7
2006 99,0 118,3 111,5 87,4 104,4 104,4
2007 115,5 138,0 116,7 101,3 121,0 115,9
2008 135,3 161,6 117,1 118,4 141,5 116,9
2009 121,5 145,2 89,8 109,9 131,3 92,8
2010 124,9 149,2 102,8 114,3 136,6 104,0
2011 133,7 159,7 107,0 128,5 153,5 112,4
2012 162,3 193,9 121,4 146,7 175,3 114,2
2013 164,1 196,1 101,1 157,2 187,8 107,2

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” z wyłączeniem działu „Poczta i telekomunikacja” (PKD 2004); dla lat 2009-2013 prezentowane dane 
nie obejmują przedsiębiorstw z działu „Działaność pocztowa i kurierska”.
Źródło: obliczenia własne na podstawie: GUS (2005c, s. 80); GUS (2006, s. 80); GUS (2007c, s. 46); GUS 
(2008c, s. 45); GUS (2009c, s. 45); GUS (2010c, s. 45); GUS (2011c, s. 45); GUS (2012c, s. 79); GUS (2013c, 
s. 45; GUS (2014c, s. 47).

Tabela 4
Wynik finansowy brutto oraz wskaźniki dynamiki zmian wyniku finansowego brutto 
w przedsiębiorstwach z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a w latach 2004-2013  

Wyszcze-
gólnienie 

Wynik finansowy brutto 
(mln PLN)

Indeks jednopodstawowy
(2004 = 100)

Indeks łańcuchowy
(rok poprzedni = 100)

2004 3 182,7 100,0 -
2005 1 025,3 32,2 32,2
2006 3 107,5 97,6 303,1
2007 3 738,7 117,5 120,3
2008 605,5 19,0 16,2
2009 1 053,9 33,1 174,1
2010 1 823,1 57,3 173,0
2011 1 913,0 60,1 104,9
2012 2 158,9 67,8 112,9
2013 2 701,1 84,9 125,1

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” z wyłączeniem działu „Poczta i Telekomunikacja” (PKD 2004); dla lat 2009-2013 prezentowane dane 
nie obejmują przedsiębiorstw z działu „Działalność pocztowa i kurierska”; w obydwu przypadkach dane dotyczą 
podmiotów o liczbie pracujących powyżej 49.
Źródło: jak w tabeli 3.
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Jednym z podstawowych mierników ekonomicznej oceny działalności przedsiębiorstwa jest 
wynik finansowy. W ocenianym okresie przeanalizowano zatem wynik finansowy brutto przed-
siębiorstw opisywanej sekcji (por. tabela 4). Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) stanowi 
różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie, skorygowaną o saldo zysków i strat nadzwyczajnych. 

Najlepsze wyniki przedsiębiorstwa osiągnęły w latach 2006-2007. Był to okres, w któ-
rym przychody ze sprzedaży rosły w szybszym tempie niż koszty uzyskania przychodów 
(por. tabela 3). Najgorszy wynik finansowy brutto przedsiębiorstwa osiągnęły w 2008 roku, 
co spowodowane było szybszym wzrostem kosztów uzyskania przychodów z całokształtu 
działalności, niż przychodów z całokształtu działalności, w tym pogorszeniem się wyniku na 
operacjach finansowych. Wysokie wskaźniki dynamiki o zmiennej podstawie w kolejnych 
latach były spowodowane przez bardzo niską wartość bazową w 2008 roku.

Podsumowanie 

W świetle zaprezentowanych wyników badania typu desk research w analizowanym sze-
regu czasowym obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku usług TSL w Polsce w zakresie 

Wykres 6
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”a 
na tle nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem w latach 2004-2013 (mln PLN)

a Dla lat 2004-2008 prezentowane dane dotyczą przedsiębiorstw z sekcji „Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność” z wyłączeniem działu „Poczta i Telekomunikacja” (PKD 2004); dla lat 2009-2013 prezentowane dane 
nie obejmują przedsiębiorstw z działu „Działalność pocztowa i kurierska”; dane dla podmiotów, w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2005b, s. 645); GUS (2006b, s. 643); GUS (2007b, s. 661); 
GUS (2008b, s. 697); GUS (2009b, s. 581); GUS (2010b, s. 589); GUS (2010b, s. 589); GUS (2011b, s. 604); 
GUS (2012b, s. 628); GUS (2013b, s. 622); GUS (2014b, s. 618).
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liczby przedsiębiorstw, liczby pracujących, przychodów ze sprzedaży usług, kosztów wła-
snych sprzedaży oraz wyniku finansowego brutto. Zmiany te odzwierciedlają wahania kon-
dycji polskiej gospodarki – okresy ożywienia i dekoniunktury gospodarczej. Warto zwrócić 
uwagę, że w analizowanym okresie wartość przychodów ze sprzedaży usług podwoiła się, 
co w zestawieniu ze spadkiem ogólnej liczby przedsiębiorstw w tych latach oraz spadkiem 
liczby pracujących, należy ocenić pozytywnie. Świadczy to o zwiększającym się popycie na 
tego typu usługi i ekspansji rynkowej branży. Pamiętać jednak należy o rosnących kosztach 
własnych sprzedanych usług, co z kolei ma wpływ na poziom wyniku finansowego. 

Wydaje się, że obecnie największe wyzwania dla analizowanego rynku są spowodowa-
ne coraz bardziej zróżnicowanymi oczekiwaniami klientów (w szczególności instytucjo-
nalnych) oraz potrzebą zwiększania efektywności ekonomicznej w prowadzonej działalno-
ści. Pierwszy z wymienionych czynników ma związek z czterema zasadniczymi trendami 
charakterystycznymi dla działalności operacyjnej współczesnych przedsiębiorstw (Grucki 
2006, s. 214):
 - przejścia od transakcji do procesu i sieci,
 - stosowania aplikacji technologii informatycznych,
 - przejścia z fazy działalności regionalnej do działalności sieciowej,
 - zmiany strategii prowadzenia działalności operacyjnej z wypychania na wyciąganie. 

Należy zauważyć, że wyżej wymienione czynniki, z jednej strony, kreują rozwój rynku 
TSL − są zatem szansą na pozyskanie nowych klientów, zarówno w wymiarze ekspansji geo-
graficznej, jak i rynkowej. Z drugiej strony, czynniki te stanowią dla analizowanych firm istot-
ne wyzwanie. Jak ujmuje to D. Rucińska (2014, s. 15), nabywcy usług TSL jednoznacznie 
formułują postulaty względem operatorów oczekując zindywidualizowanych, elastycznych 
ofert popartych wysokimi standardami świadczonych usług. Z tymi czynnikami związana jest 
również konieczność zwiększania ekonomicznej efektywności w branży. Firmy TSL, opie-
rając swoją działalność na outosourcingu, same w celu optymalizacji kosztów coraz częściej 
korzystają z outsourcingu w obszarze funkcji kadrowych i finansowo-księgowych. 
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The TFFL Service Market in Poland in 2004-2013. The Selected 
Economic Aspects 

Summary 

Transport, freight forwarding, and logistics (TFFL) are considered as one of the 
key service markets of the Polish economy. An aim of considerations is to present 
the changes in the TFFL market in the years 2004-2013 as regards the selected eco-
nomic aspects. For this purpose, there was carried out an analysis of the subject lit-
erature as well as desk research. The authors presented the scope and determinants 
of development of the market in question as well as analysed the data on the number 
of enterprises, the number of employees, service sales revenues, costs of services 
sold, investment outlay, and gross financial result. In the analyses, there were used 
the dynamics indicators with the fixed and variable base of comparisons as well as 
the statistical correlation approach. In the light of the presented results, there were 
observed dynamic changes in the TFFL market in Poland as regards the analysed 
variables which reflect fluctuations of the Polish economy’s condition – the period 
of economic recovery and slump. The article is of the overview and research nature. 

Key words: TFFL market, economic analysis of the TFFL market, financial perfor-
mance of TFFL enterprises.

JEL codes: D22, L80, L91, O10 

Рынок транспортно-экспедиционных и логистических услуг  
в Польше в 2004-2013 гг. Избранные экономические аспекты 

Резюме

Транспорт, транспортная экспедциция и логистика считаются одним из ос-
новных рынков услуг польской экономики. Цель рассуждений – представить 
изменения на этом рынке в период 2004-2013 гг. в отношении избранных эко-
номических аспектов. Для этого провели анализ литературы по предмету и ка-
бинетные исследования. Представили диапазон и обусловленности развития 
анализируемого рынка, а также провели анализ данных насчёт числа предпри-
ятий, числа занятых, доходов от продажи услуг, удельных издержек продажи 
услуг, инвестиций и финансового результата брутто. В анализах использова-
ли показатели динамики с постоянной и переменной основой сопоставлений, 
а также статистический корреляционный подход. В свете представленных 
результатов отметили динамичные изменения на рынке транспортно-экспе-
диционных и логистических услуг в Польше в отношении анализируемых 
переменных, которые отражают колебания состояния польской экономики – 
периода экономического оживления и спада. Статья имеет обзорно-исследо-
вательский характер. 

Ключевые слова: рынок транспортно-экспедиционных и логистических ус-
луг, экономический анализ рынка транспортно-экспедиционных и логистиче-
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ских услуг, финансовые результаты транспортно-экспедиционных и логисти-
ческих предприятий.

Коды JEL: D22, L80, L91, O10 
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