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Wstęp
W dobie rozwoju gospodarki rynkowej rośnie znaczenie 

transportu (łac. transporto – przenoszę, przeprawiam) rozu-
mianego jako ogół środków i czynności służących do prze-
mieszczania ładunków, osób oraz wiadomości z jednego 
miejsca na drugie. Przedstawiona defi nicja ma szerszy za-
kres, w części literatury przedmiotu stosowana jest węższa 
defi nicja transportu, pomijająca wiadomości jak zakres trans-
portu, a włączająca je do innego działu gospodarki – łączno-
ści [9, s. 217]. 

Klasyfi kacja kryteriów transportu, może zostać dokonana 
różnymi charakterystykami, do powszechnie stosowanych 
należą [4, s. 42-53]:
 – charakter środowiska, w którym dokonane są przewozy, 

można wyróżnić, m.in. transport lądowy, wodny i powietrzny,
 – rodzaj przewożonego ładunku, wg tego kryterium można 

wyróżnić dwa podstawowe rodzaje: transport pasażerski i 
towarowy,

 – zasięg działalności i odległość przewozów.
Rynek usług transportowych jest to swego rodzaju sfera 

obrotu usługami transportowymi, w której sprzedawcy i na-
bywcy wywierają na siebie wpływ, dzięki czemu kreują po-
daż i popyt. Rynek ten w znaczący sposób integruje działal-
ność społeczno – ekonomiczną poszczególnych regionów i 
państw, poprzez tworzenie różnego rodzaju powiązań trans-
portowych. Jest to przyczyną powstania i funkcjonowania in-
nych rynków, na których również muszą odbywać się procesy 
wymiany, które są realizowane na jego rynku [9, s. 221].

1. Przedsiębiorstwo transportowe i jego otoczenie
Przedsiębiorstwo transportowe defi niowane jest jako przed-

siębiorstwo wykonujące przewozy osób lub rzeczy dostosowa-
nymi do tego środkami transportowymi. Funkcjonowanie i roz-

wój przedsiębiorstwa uwarunkowane jest jego zdolnościami 
do przystosowania się do otoczenia i zmian w nim zachodzą-
cych. Sprawna organizacja przedsiębiorstwa oraz prawidłowe 
nim zarządzanie są kluczem do sukcesu na rynku. Zdarza się, 
że przedsiębiorstwo pomimo niezbyt dobrego wyposażenia 
lub z niewielkimi zasobami fi nansowymi poprzez dobre zarzą-
dzanie funkcjonuje dobrze na rynku. Sytuacja odwrotna, gdy 
przedsiębiorstwo jest źle zarządzane, mimo dobrego wyposa-
żenia nigdy nie prowadzi do sukcesu [10, s. 13].

Otoczenie bezpośrednie przedsiębiorstwa (tzw. endoge-
niczne, bliskie), w dużej mierze zależy od ilości i jakości po-
siadanych zasobów rzeczowych, ludzkich i fi nansowych oraz 
od umiejętności ich wykorzystania. Wpływ na to ma posia-
dana wiedza i doświadczenie zarządzających przedsiębior-
stwem [10, s. 14-15]. Czynniki jakie wywierają bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przedstawione 
zostały na rysunku 1.

Przedsiębiorstwo obok otoczenia bezpośredniego, endo-
genicznego, posiada również otoczenie egzogeniczne, czyli 
ogólne, czynniki pośrednio wpływające na przedsiębiorstwo 
przedstawione zostały na rysunku 2.

Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwo praktycznie nie ma 
wpływu na czynniki ogólnego, bezpośredniego jego otocze-
nia, musi nieustannie dostosowywać się do zmian w nich za-
chodzących. Wymusza to ciągłe jego obserwacje, które często 
są bardzo trudne. Związane jest to z ekonomicznym pojęciem 
asymetrii informacji, która prowadzi do zróżnicowania w roz-
woju poszczególnych przedsiębiorstw. Nie każde przedsię-
biorstwo w takim samym stopniu ma dostęp do informacji oraz 
w różnym stopniu je wykorzystuje. Ze względu na zróżnicowa-
ne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa należy dokładnie do-
brać sposób zarządzania nim, kopiowanie stylów z przedsię-
biorstw, które odniosły sukces, nie jest właściwe, z uwagi na 
zróżnicowane czynniki otoczenia bezpośredniego i ogólnego.
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Rozwój i integracja, WKŁ, Warszawa 1978, s. 8
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Reguły gospodarki rynkowej i coraz ostrzejsza konkurencja 
zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania źródeł przewa-
gi na rynku. Przy rozwijaniu systemu transportowego służby 
odpowiedzialne za transport dążą do osiągnięcia dwóch funk-
cjonalnych celów: zapewnienia żądanego poziomu obsługi 
klienta oraz zminimalizowania kosztów przy akceptowalnym 
poziomie nakładów. Osiągniecie tych celów wymaga spraw-
nego planowania i opisania procesów zachodzących w przed-
siębiorstwie [2, s. 918].

2. Rola fi rm transportowych w 
rozwoju gospodarczym kraju
2.1. Wzrost a rozwój gospodarczy

Wzrost gospodarczy jest procesem tworzenia i powięk-
szania rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu [6, 
s. 244]. Mierzony jest wielkością PKB (Produktu Krajowego 
Brutto, - początkowo mierzony był Produktem Narodowym 
Netto, z biegiem czasu, w skutek rozwoju międzynarodowych 
stosunków gospodarczych został na trwałe zastosowany 
wskaźnik PKB [12, s. 14]. 

Pojęcie wzrost gospodarczego służy przede wszystkim do 
opisania zmian ilościowych, natomiast zmiany jakościowe 
opisuje rozwój gospodarczy, który defi niowany jest jako pro-
ces zmian w gospodarce wywołany rozwojem sił wytwórczych 
i pociągający za sobą zmiany zarówno ilościowe, jak i jako-
ściowe w produkcji i jej sposobie [1, s. 43-44]. Jego przejawem 
może być m.in. zmiana struktury ludności według zatrudnie-
nia lub polepszenie warunków życia społeczeństwa. Rozwój 
może być badany na różnych poziomach, najczęściej odbywa 
się to w obrębie kraju lub danego regionu geografi cznego. 

Rozwój gospodarczy danego regionu według Chądzyńskie-
go, Nowakowskiej i Przygodzickiego zależy od wielu czynników, 
jedne z najważniejszych jakie można wskazać to [1, s. 44] : 
 – surowce mineralne, 
 – zasoby pracy (przede wszystkim wykwalifi kowana siła 

robocza/pracownicy), 
 – kapitał (przede wszystkim kapitał inwestycyjny), 
 – innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, 
 – stopień rozwoju sieci transportowej i komunikacyjnej, 
 – nowoczesne technologie wytwarzania, 
 – rynek lokalny i zewnętrzny.

Rozwój jest to proces złożony: nie opiera się jedynie na 
technologiach, bo te są wynikiem działania innych czynników 
[5, s. 128].

Pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego stosowane są 
często zamiennie, co niestety nie jest prawidłowe, wzrost 
gospodarczy jest pojęciem znacznie szerszym w swym zna-
czeniu. Związane jest to z faktem, iż niewątpliwie poziom 
produktu krajowego i tempo jego zmian nie odzwierciedlają 
faktycznego poziomu życia ludności kraju i jej stopy życiowej 
[11, s. 579 - 580].

2.2. Przedsiębiorstwa transportowe i ich znaczenie 
w gospodarce w kontekście rozwoju gospodarczego

Przedsiębiorstwa transportowe odgrywają bardzo ważną 
rolę w gospodarce kraju. Według „Raportu o stanie gospodar-
ki. Polska 2011” sekcja Transport i Gospodarka Magazynowa 
(sekcja H według PKD 2007) wygenerowała w 2010 r. (w ce-
nach bieżących) 14,8% wartości dodanej brutto w sektorze 
usług rynkowych i 7,4% w całej gospodarce [8, s. 192]. Nie 
jest to precyzyjne odzwierciedlenie udziału fi rm transporto-
wych, gdyż sekcja H nie obejmuje tylko fi rm transportowych, 
ale udział całej sekcji w PKB odzwierciedla obraz ogólny fi rm 

z tego sektora. Według danych GUS na koniec 2009 roku 
przedsiębiorstwa transportowe stanowiły 7,9 proc ogółu 
przedsiębiorstw [3]. 

Przedsiębiorstwa transportowe odgrywają ważną rolę w 
gospodarce, związane jest to przede wszystkim z trzema 
funkcjami jakie niesie ze sobą ich działalność. Mianowicie 
przedsiębiorstwa transportowe pełnią funkcję:
 – konsumpcyjną – zaspokajanie potrzeb transportowych, 

dzięki realizacji usług transportowych; w sferze wymiany 
stwarzają warunki dla komunikacji między poszczególny-
mi regionami gospodarczymi, miastami, umożliwiają re-
alizację obrotu towarowego poprzez dotarcie wcześniej 
wytworzonych produktów do sieci sprzedaży, a później do 
konsumentów.

 – produkcyjną – zaspokajanie potrzeb produkcyjnych, po-
przez stwarzanie warunków do działalności gospodarczej, 
są łącznikiem w procesie produkcji – integrują proces prze-
miany różnorodnych surowców w nowy produkt,

 – integracyjną – stwarzanie integracji państwa i społeczeń-
stwa, umożliwiają funkcjonowanie każdego działu gospo-
darki narodowej i przyczyniają się do ogólnego rozwoju go-
spodarczego kraju – wzrostu gospodarczego.
Poprzez wymienione funkcje fi rm transportowych zauwa-

żalne jest, iż fi rmy transportowe są nieodłącznym elementem 
w niemal każdej działalności gospodarczej, a dzięki nim mogą 
funkcjonować fi rmy z innych branż. 

Rys. 1. Otoczenie bezpośrednie przed-
siębiorstwa transportowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10, s. 15]

 

Rys. 2. Czynniki makrootoczenia przed-
siębiorstwa transportowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie [10, s. 16] 



AUTOBUSY138

Odzwierciedleniem rozwoju gospodarczego i dobrobytu 
społecznego są kształtujące się potrzeby transportowe, które 
wynikają przede wszystkim:
 – ze zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej 

ludności,
 – rozwoju gospodarki światowej,
 – procesów globalizacyjnych i integracyjnych gospodarki i 

społeczeństwa,
 – ilości i zakresu informacji, jakie przepływają w społeczeń-

stwie gospodarującym,
 – powszechnego zapotrzebowania na różne formy zagospo-

darowania czasu wolnego,
 – rozpowszechniania wiedzy w zakresie zapewnienia i możli-

wości realizacji określonych wartości.
Według „Polityki Transportowej Państwa na lata 2006 – 

2025” z punktu widzenia celów rozwojowych Polski i aspiracji 
obywateli istotne jest, aby transport przestał być barierą ha-
mującą rozwój gospodarczy kraju, lecz by poprzez stworzenie 
właściwej infrastruktury i zapewnienie wysokiej jakości usług 
na wolnym, konkurencyjnym i nie dyskryminacyjnym rynku, 
stał się elementem w istotny sposób wspomagającym rozwój. 

W przytoczonym dokumencie wskazano podstawowe za-
dania jakie mają zostać realizowane do 2025 roku, mianowi-
cie [7, s. 3-4]:
 – unowocześnienie sieci transportowej i zapewnienie wyso-

kiej jakości usług transportowych, dzięki czemu transport 
będzie mógł wnieść właściwy wkład w rozwój gospodarczy 
kraju. Dzięki usprawnieniu sytemu transportowego powinna 
nastąpić poprawa warunków życia, poprzez powiększenie 
dostępności obszarów oraz powiększenie dostępności in-
westycji zagranicznych w Polsce;

 – zakończenie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw transportowych oraz dokończenie procesu 
liberalizacji poszczególnych rynków transportowych. Dla 
właściwego funkcjonowania rynku transportowego w Pol-
sce wydaje się niezbędne unowocześnienie innych gałęzi 
transportu, co wymaga przez państwo stworzenia bardziej 
korzystnych rozwiązań wsparcia państwa, poprzez stwo-
rzenie odpowiednich zapisów polityki fi skalnej oraz mecha-
nizmów doręczeniowych;

 – stworzenie systemu efektywnej współpracy między rządem 
i samorządami w dziedzinie transportu, dla zapewnienia 
spójności i komplementarności działań ogólnokrajowych i 
działań regionalnych, poprzez m.in. liberalizację rynków re-
gionalnych, pasażerskich przewozów kolejowych, zapew-
nienie właściwych połączeń dróg krajowych z drogami wo-
jewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, rozwój regionalnych 
portów lotniczych, żeglugi śródlądowej i małych portów 
morskich, przedsięwzięcia w zakresie transportu intermo-
dalnego, czy bezpieczeństwo ruchu drogowego;

 – zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, dotyczy 
wszystkich gałęzi transportu, z uwagi na poziom zagroże-
nia ze szczególnym nastawieniem na transport drogowy.

Podsumowanie
We współczesnym świecie transport jest zajęciem na trwa-

łe związanym ze sposobem bytowania ludności, powtarzają-
cym się w czasie i przestrzeni. Z uwagi na fakt, iż transport 
jest na trwałe związany z działalnością człowieka dalszy jego 
rozwój warunkuje rozwój gospodarczy. Odnosi się to zarów-
no do przemieszczania się samych ludzi, jak i przenoszenia 
– transportowania przez nich rzeczy. Owo przemieszczenie 
– transport jest działalnością podejmowaną w celu zaspoko-
jenia określonych potrzeb. Z biegiem lat czynności związa-

ne z transportem zostały wyodrębnione i od wielu setek lat 
świadczone są odpłatnie przez wyspecjalizowane podmioty 
gospodarcze.

Sprawna organizacja jego działalności może poprawić 
funkcjonowanie innych działów gospodarki.

Rola fi rm transportowych we współczesnej gospodarce nie 
jest bez znaczenia. Transport, jako jeden z działów gospodar-
ki narodowej może być czynnikiem przyczyniającym się do 
jej rozwoju, ale również pośrednio także do rozwoju każdego 
działu produkcji materialnej i usług. Rozwój transportu w du-
żej mierze powinien wyprzedzać wzrost gospodarczy regionu 
i kraju oraz wynikające z niego potrzeby transportowe, by nie 
hamować rozwoju gospodarki.
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The role of transport companies 
in economic development of the country

The article discusses the role of transport companies in economic development of the country. Defi nitions of economic develop-
ment and transport companies and transport companies to the importance of economic development.
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