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Dariusz TŁOCZY�SKI 

�WIATOWY RYNEK PRZEWOZÓW  
LOTNICZYCH W 2011 ROKU 

Streszczenie 
W artykule dokonano analizy �wiatowego rynku przewozów lotniczych. W oparciu o dane staty-

styczne ukazano ogólny trend rozwoju gał�zi oraz dokonano analizy przewozów pasa�erów, ładunków 
przez najwi�kszych przewo�ników lotniczych. W dalszej cz��ci dokonano analizy przychodów prze-
wo�ników lotniczych oraz wskazano najwa�niejsze uregulowania wdro�one na przestrzeni ostatnich 
kilku lat w na rynku lotniczym.  

WST�P 
Funkcjonowanie przewo�ników na rynku usług transportu lotniczego jest uwarunkowane 

od wielu czynników: politycznych, społecznych czy ekonomicznych.  Analizuj�c wszystkie 
aspekty mo�na zauwa�y�, �e nie istnieje jeden  �rodek umo�liwiaj�cy skuteczne funkcjono-
wanie na rynku. Jedynym rozwi�zaniem jest analiza rynku wraz z odpowiednim podejmowa-
niem decyzji strategicznych maj�cych na celu wdra�anie innowacji, kształtowania instrumen-
tów konkurencji przy jednoczesnym zwi�kszaniu przychodów oraz zmniejszaniu kosztów. 

1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO  
Od wielu lat istnieje do�� �cisła korelacja pomi�dzy tempem wzrostu lotniczych przewo-

zów pasa�erskich a wzrostem gospodarczym w skali �wiatowej. Tempo wzrostu przewozów 
lotniczych jest z reguły o 3 – 4 punkty procentowe wy�sze od tempa wzrostu gospodarczego. 
Zale�no�� pomi�dzy dynamik� handlu �wiatowego a dynamik� przewozów w klasie premium 
oraz prac� przewozow� przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 

W 2011 r. nast�pił wzrost obsługi pasa�erów na rynku usług lotniczych w stosunku do 
2010 roku do poziomu 5,4% , ale tendencja wzrostowa od połowy roku wyra�nie zwolniła.  
Natomiast na rynku przewozu ładunków obserwujemy od 2010 r. spadek obsługi tego seg-
mentu rynku (rysunek 3). Mimo osłabienia strefy euro, w niektórych cz��ciach �wiata odno-
towano popraw� warunków gospodarczych. Taka sytuacja spowodowała uzyskanie dobre 
wyników operacyjnych i finansowych przez podmioty  lotnicze na rynku ameryka�skim oraz 
azjatyckim. 
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Rys. 1. Zale�no�� pomi�dzy dynamik� �wiatowego handlu a dynamik� przewozów pasa�erów w kla-
sie premium

	ródło: Premium Traffic Monitor, IATA, maj 2012, s. 2. 

Rys. 2. Zale�no�� pomi�dzy dynamik� �wiatowego handlu a dynamik� pracy przewozowej w trans-
porcie lotniczym

	ródło: IATA, Netheriands CPB 

Rys. 3. Praca przewozowa na rynku przewozów pasa�erskich i cargo

	ródło: Air Transport Market Analysis. IATA, January 2012, s. 1. 

2000 r. = 100
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2. ANALIZA �WIATOWEGO RYNKU LOTNICZEGO  W 2011 R. 
W ci�gu roku, rynki pasa�erskie odnotowały dobre wyniki operacyjne, mimo pewnego 

osłabienia gospodarczego na rynkach zachodnich. Ruch pasa�erski wzrósł o 5,9%, w tym 
przewozy mi�dzynarodowe o 6,9%, natomiast na rynki krajowe w 2011 r. odnotowały wzrost 
o 4,2%. Przewo�nicy europejscy funkcjonuj�cy na rynkach mi�dzynarodowych, uplasowały 
si� na  drugim miejscu pod wzgl�dem tempa wzrostu za operatorami z Ameryki Łaci�skiej. 
„Wschodz�ce” rynki - Brazylia, Indie i Chiny wykazały dwukrotn� stop� wzrostu ruchu lotni-
czego. W Japonii w wyniku trz�sienia ziemi w marcu 2011r. nast�pił spadek ruchu lotniczego 
o 15,2%. Mimo kataklizmu w grudniu 2011 r., japo�ski rynek krajowy osi�gn�ł wska�nik 
tylko o  5% mniejszy w porównaniu do okresu sprzed trz�sienia ziemi. Japo�ski rynek prze-
wozów cargo zanotował w ci�gu 2011 r.  wzrost o 0,7%. Na rynku azjatyckim i w regionie 
Pacyfiku, uznawanego za najwi�kszy mi�dzynarodowy rynek cargo i główne miejsce działal-
no�ci produkcyjnej, odnotowano spadek przewozów mi�dzynarodowych o 4,8%. Rozwój 
�wiatowego ruchu lotniczego przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. 
wiatowy ruch lotniczy w latach 2002-2011

����

�����	
�
������ 	�
�
�	�������
� ������
���� 	�
�
�	�������
��

�
���� ������	����
�

������
���
�
�
����

������	
�
����

���
�
�
����

������
��

���
�
���
��

����
����

���
�
���
��

����
����

���
�
���
��

����� ����� ��	��� 
���� ����� 
�	�� 	��� ��� �	
�� �	��� ��
	��

���
� ���� 
	��� 
���� �	��� 
�	�� �	��� ���� �	�� �	���� ��	��

����� ���� ��	��� 
���� ��	�� 
�	�� 	��� ��
� ��	��� �	���� �	���

����� ����� �	�� 
��� �	��� 
	�� �	��� ��
� �	
�� �	�� �	���

����� ���� �	��� ��
�� �	��� ��	�� �	�� �
�� �	
�� �	���� ��	�
�

����� �
��� �	��� �
�
� �	��� ��	�� �	��� ���� �	��� �	���� ��	���

����� �
�� �	��� ����� �	� ��	� �
	
�� ��� �	��� �	��� ��	���

���� �
��� ��	��� ���
� ��	��� ��	�� ��	��� ���� ��	��� �	
��� ��	���

����� ��
� �	��� ���
� �	�� ��	�� �	��� ���� ��	��� �	�� �	���

����� ��
�� �	�� ����� �	��� ��	�� �	
�� ���� �	
�� �	���� ��	���
	ródło: Air Transport Reporting Forms A and A-S plus ICAO Estimates. ICAO 

Przewozy pasa�erów w ruchu zagranicznym wzrosły w grudniu 2011r., ale dynamika w 
drugiej połowie roku była mniejsza ni� w pierwszej. Od lutego do lipca analizowanego roku, 
podró�e zagraniczne wzrosły  o 6,2%, a natomiast w okresie wrzesie� – grudzie� wzrost wy-
niósł 1,2%. Na europejskim rynku przewozy wzrosły o ok. 9,8% w stosunku do roku 2010r. 
Wyniki s� nieco zaskakuj�ce, bior�c pod uwag� słabo�� ekonomiczn� europejskiej gospodar-
ki, prawdopodobnie najwi�kszy wpływ na rozwój ruchu w analizowanym  okresie miały po-
dró�e słu�bowe dotycz�ce krajów z północnej Europy oraz Niemiec. Kraje Ameryki Łaci�-
skiej i Bliskiego Wschodu nadal wykazuj� silny wzrost ruchu w mi�dzynarodowym przewo-
zach lotniczych. W tych krajach ruch lotniczy jest oparty o stabilne warunki  gospodarcze 
oraz pr��n� działalno�ci handlowej. Ruch lotniczy w krajach Ameryki Północnej odnotował 
dodatni wynik w grudniu 2011 r., ale jego tempo wzrostu nadal jest niskie. Obecnie  w USA 
nast�puje powolne o�ywienie gospodarcze, ale mimo tego przewo�nicy ameryka�scy nie 
zwi�kszaj� poda�y miejsc. 

Podró�e krajowe spadły w grudniu 2011r. do poziomu z listopada 2010 r., mimo odnoto-
wania wzrostu o 3,7% rok-do-roku. Ruch wewn�trzny w Chinach odgrywa wa�n� rol�, jest to 
zwi�zane z dalszym wzrostem gospodarczym, a to z kolei wpływa na rozwój ruchu lotnicze-
go. W Indiach ruch lotniczy tak�e osi�gn�ł du�� dynamik� w ci�gu roku, ale zatrzymał si� w 
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grudniu 2011 r. Poda� wzrosła szybciej ni� ruch lotniczy, powoduj�c spadek współczynnika 
load factor (por. tabela 2). 

Tab. 2. Rozwój rynku usług lotniczych w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. 
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	ródło: Air Transport Market Analysis. IATA, January 2012, s. 1. 

Współczynnik load factor na rynkach pasa�erskich były wysokie w połowie roku 2011, 
ale spadły w czwartym kwartale, gdy� przewo�nicy lotniczy zwi�kszyli poda� usług w wi�k-
szym stopniu ni� wzrost ruchu lotniczego. Współczynnik wykorzystania zdolno�ci przewo-
zowej dla ruchu cargo wykazywał znaczny spadek od połowy 2010 r., ale wzrost przewozów 
ładunków w grudniu 2011r. spowodował niewielki wzrost wska�nika load factor. Wykorzy-
stanie miejsc pasa�erskich i przestrzeni ładunkowej w samolotach w okresie 2007-2011 
przedstawiono na rysunku 4. 

Rys. 4. Współczynniki wykorzystania miejsc (load factor)  

	ródło: IATA 

W grudniu 2011r. mi�dzynarodowe rynki lotniczych przewozów towarowych zanotowały 
wzrost o 0,8% w porównaniu z grudniem 2010 r.  Głównym regionem w obsłudze rynku car-
go s� kraje Azji i Pacyfiku, wzrost na poziomie 2,2% w okresie miesi�c do miesi�ca. Wska�-
niki zamówie� eksportowych wzrosły znacz�co w grudniu 2011 r. Z pewno�ci� jest to poten-
cjał wzrostu ruchu cargo w nadchodz�cych miesi�cach.  

Wykaz najwi�kszych przewo�ników w obsłudze rynku pasa�erskiego przedstawiono w 
tabeli 3.
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Tab. 3. Najwi�ksi przewo�nicy pasa�erscy na �wiecie  w 2011 r.
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	ródło: The World Airline Report.„Air Transport World” 2012, nr 7, s. 43-54, The World Airline Report.„Air 
Transport World” 2011, nr 7, s. 35. 

Najwi�kszymi przewo�nikami w zakresie obsługi pasa�erów s� linie ameryka�skie, znaj-
duj� si� oni w czołówce ranking od kilkunastu a nawet kilkudziesi�ciu lat. Drug� grup� naj-
wi�kszych przewo�ników �wiata stanowi� chi�scy operatorzy oraz z krajów Bliskiego 
Wschodu.  W grupie 15 najwi�kszych przewo�ników w zakresie obsługi pasa�erów znajduje 
si� tylko pi�ciu przewo�ników europejskich, w tym dwóch niskokosztowych w klasyfikacji 
wykonanej pracy przewozowej. Najwi�ksz� dynamik� w 2011 r. odnotowały linie lotnicze: 
Sky West o 62 % wi�cej liczby obsłu�onych pasa�erów oraz Quantas o 44 % I Southwest 
Airlines o 33 % wielko�ci pracy przewozowej (tabela 4). 

Najwi�kszymi przewo�nikami w zakresie obsługi rynku cargo s� przewo�nicy ameryka�-
scy, europejskich, z krajów azjatyckich, Pacyfiku i Bliskiego Wschodu, zatem mo�emy mó-
wi� o du�ej dywersyfikacji obsługi tego rynku. Wynika to przede wszystkim du�ej roli krajów 
azjatyckich w �wiatowej wymianie handlowej. Wskazani w rankingu (tabela 5) przewo�nicy 
posiadaj� prawie 20 % udziału w �wiatowej obsłudze cargo. Najwi�kszy udział w obsłudze 
rynku posiada operator FedEx – 2,5% udziału. 

Transport lotniczy jest niekwestionowanym czynnikiem dynamizuj�cym procesy gospo-
darcze. Pomi�dzy rozwojem gospodarczym i społecznym a rozwojem transportu lotniczego 
istniej� silne współzale�no�ci. Gospodarka generuje silny popyt na lotnicze przewozy ładun-
ków, a wzrost ruchliwo�ci i mobilno�ci ludno�ci sprzyja rozwojowi rynku przewozów pasa-
�erskich. Rozwój rynku usług lotniczych  i  �wiatowej gospodarki jest współzale�ny. Ogólne 
przeobra�enia �wiatowej gospodarki i trendy jej rozwoju silnie oddziałuj� na tempo rozwoju i 
wzrostu transportu lotniczego. 

Tab. 4. Praca przewozowa najwi�kszych przewo�ników pasa�erskich w 2011 r.

%����� �����&�����
�������������������"�$����!"� �"�������#�

����� �����   
�� -��(��.���&������ 
��	���� 
��	��� ��	
�

�� 1��(�$�2��(����(��� ��	���� ��	��� ��	��


� .���4��������5&6�� ���	��� ���	�
�� �	��

�� ."�������.�������� ��
	���� ���	��� �	��

�� :.;� ���	���� ���	���� �	��

�� /� (0���(�.��������� ���	���� ���	���� 
�	�




���			��������

�� 9"���(��� ��
	���� ���	�
�� �	�

�� & '(0������ ���	���� ��	���� �	��

� 20����/� (0���� ���	
��� ���	
��� 	�

��� ?��(��� ���	��� ��	���� ��	��

��� 2�(0�������'��� ���	�
�� �	���� �	��

��� 1/�.�������� �	��� �	
�� 
	��

�
� .���20����� 
	���� ��	���� �	��

��� /��@������ ��	���� ��	���� �	�

��� .���2���$�� ��	���� ��	���� �	��

�� �&&�&=>� A�$�� �	���� ��
	ródło: The World Airline Report.„Air Transport World” 2012, nr 7, s. 43-54, The World Airline Report.„Air 
Transport World” 2011, nr 7, s. 35 

Tab. 5. Praca przewozowa najwi�kszych przewo�ników cargo w 2011 r.
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	ródło: The World Airline Report.„Air Transport World” 2012, nr 7, s. 43-54, The World Airline Report.„Air 
Transport World” 2011, nr 7, s. 35. 

3. WYNIKI FINANSOWE PRZEWO�NIKÓW LOTNICZYCH W 2011R. 
W latach 2010/2011 nast�pił spadek wyników finansowych na �wiatowym rynku transpor-

tu lotniczego. Zysk �wiatowych przewo�ników lotniczych w roku 2010 wyniósł prawie 16 
mld UDS, natomiast w 2011 r. odnotowali oni spadek do poziomu 6,9 mld USD. Na przykład 
przewo�nicy lotniczy z Ameryki Północnej odnotowali spadek zysku w 2011 r. o 50%  w 
porównaniu z rokiem 2010 do poziomu 2,0 mld USD. Podobna sytuacja dotyczyła tak�e 
przewo�ników europejskich, w roku 2010 odnotowali oni zysk ok. 2 mld USD, podczas gdy 
w roku 2011 zysk ten wyniósł ok. 1 mld USD. Najwi�kszy spadek dotyczył przewo�ników z 
regionu Azji i Pacyfiku, odnotowali oni spadek zysku z 8 mld USD do 3,3 mld USD w anali-
zowanym okresie. 

Taka sytuacja jest konsekwencj� spadku rozwoju gospodarczego w krajach o dominuj�cej 
roli transportu lotniczego. Ponadto nadal nie ma koncepcji wyj�cia z kryzysu w strefie Euro, 
kolejnym czynnikiem wpływaj�cym na analizowany problem była wysoka inflacja w Chinach 
oraz w Indiach oraz bankructwo wielu przewo�ników lotniczych, a tak�e wzrost cen paliwa 



��������			
���

lotniczego. Ponadto naturalna konsekwencj� powy�szych czynników jest spowolniony rozwój 
przewo�ników niskokosztowych.  

Mi�dzynarodowe Zrzeszenie Przewo�ników Lotniczych IATA szacuje, i� w roku 2012 
zysk przewo�ników lotniczych na �wiecie spadnie do poziomu 3,5 mld USD. Prognoza wyni-
ku finansowego w poszczególnych regionach �wiata została przedstawiona w tabeli 6. 

Tab. 6. Prognoza wyników finansowych wybranych regionów na �wiecie na rok 2012 (wg danych z 
2011 r.)

Region Prognoza wyniku finanso-
wego (w mld USD) 

Zmiana w stosunku do 
2011 r.(%) 

Ameryka Północna 1,7 - 15
Europa - 0,6 - 160
Asia Pacyfik 2,1 - 36
Bliski Wschód 0,3 - 25
Ameryka Połu-
dniowa 

0,1 - 50

Afryka - 0,1 - 100
�wiat 3,5 - 50

Dane finansowe za 2012 r. zostan� opublikowane latem 2013 r. 

	ródło: IATA 

IATA szacuje, �e europejscy przewo�nicy lotniczy w tym roku 2012 osi�gn� strat� w wy-
soko�ci 600 mln USD. Mimo, i� na rynku w 2012 r. zaobserwowano spadek cen paliwa lotni-
czego, to i tak �rednia cena jest znacznie powy�ej 115 dol. za baryłk� Brenta. Według ostat-
niej prognozy IATA z marca linie lotnicze na całym �wiecie maj� osi�gn�� zysk w wysoko�ci 
3 mld USD. W grudniu 2011 analitycy rynkowi prognozowali  3,5 mld USD zysku. Przycho-
dy z działalno�ci lotniczej, wyniki finansowe oraz zysk netto dla najwi�kszych przewo�ników 
lotniczych przedstawiono w tabeli 7. 

Tab. 7. Przychody z działalno�ci lotniczej, wyniki finansowe oraz zysk netto dla najwi�kszych prze-
wo�ników lotniczych
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	ródło: The World Airline Report.„Air Transport World” 2012, nr 7, s. 43. 

IdeaWorksCompany, wiod�ca firma konsultingowa specjalizuj�ca si� w analizowaniu 
przychodów linii lotniczych z usług dodatkowych oraz Amadeus, wiod�cy partner technolo-
giczny dla �wiatowej bran�y turystycznej, ogłosili wnioski z raportu Amadeus Worldwide 
Estimate of Ancillary Revenue, który prognozuje, �e w 2012 roku przychody linii lotniczych 
z usług dodatkowych na całym �wiecie wynios� 36,1 mld USD. Amadeus prognozuje, �e 
przychody z usług dodatkowych na całym �wiecie wzrosn� o 11,3 proc., przekraczaj�c war-
to�� 3,6 mld USD nowych wpływów. 

W tym roku firma Amadeus oraz IdeaWorksCompany poinformowały ju� o przychodach 
z usług dodatkowych w 2011 roku ujawnionych przez 50 linii lotniczych. Wyniki te zostały 
wykorzystane w wi�kszym zestawieniu 176 linii lotniczych, aby pokaza� rzeczywiste global-
ne przychody z tych usług uzyskane przez linie lotnicze na całym �wiecie w 2012 roku. Ra-
port Amadeus Worldwide Estimate of Ancillary Revenue ju� trzeci rok z rz�du prezentuje 
rezultaty bada� prowadzonych przez Amadeus i IdeaWorksCompany na temat globalnych 
przychodów z usług dodatkowych. 

Przychód z usług dodatkowych wynika z działalno�ci przewo�nika, niezwi�zanej bezpo-
�rednio z przemieszczaniem si� podró�nych z punktu A do B tj.: prowizje pochodz�ce z re-
zerwacji hotelowych, sprzeda� w  ramach programów frequent flyer czy �wiadczenie usług à 
la carte, które zapewniaj� konsumentom wi�ksz� mo�liwo�� wyboru. Przychody z usług do-
datkowych osi�gane przez przewo�ników lotniczych przedstawiono w tabeli 8. 

Tab. 8. Wyniki finansowe z usług dodatkowych uzyskiwane przez przewo�ników lotniczych
2012 2011 2010

Szacunkowy wynik:
36,1 mld USD

(5,4 proc. globalnych 
przychodów linii lotniczych 

wynosz�cych 667 mld USD)

Wyniki finansowy:
32,5 mld USD

(5,6 proc. globalnych 
przychodów linii lotniczych 

wynosz�cych 577 mld USD)

Wyniki finansowy
22,6 mld USD

(4,8 proc. globalnych 
przychodów linii lotniczych 

wynosz�cych 474 mld USD)

	ródło: IdeaWorksCompany, Air Transport World i Airline Business 

Ponad 11-procentowy wzrost przychodów z usług dodatkowych w 2012 roku, �wiadczy o 
ogromnym potencjale sprzeda�owym linii lotniczych. Aby jednak dobrze go wykorzysta�, 
przewo�nicy powinni przyj�� strategi� działania w wielu kanałach, czerpi�c korzy�ci z po-
�redniej sprzeda�y usług dodatkowych przez biura podró�y. Celem Amadeus jest wspomaga-
nie linii lotniczych w pomna�aniu korzy�ci wynikaj�cych ze sprzeda�y usług dodatkowych. 
Współpracuj�c z 53 przewo�nikami, którzy wybrali rozwi�zanie Amadeus Airline Ancillary 
Services, wspiera ich strategi� w zakresie przychodów z usług dodatkowych.
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PODSUMOWANIE 
Kilkuprocentowe regularne wzrosty przewozów lotniczych na regionalnych rynkach spo-

woduj� do 2030 r. niemal trzykrotny przyrost pracy przewozowej w stosunku do 2011 r. Ana-
litycy z Boeinga i Airbusa zgodnie prognozuj�, �e najwi�ksz� dynamik� osi�gn� rynki Azji, 
Bliskiego Wschodu oraz Europy. 

W 2011 r. �wiatowy transport lotniczy funkcjonował w warunkach silnej konkurencji i 
rozwijaj�cej si� zaawansowanej współpracy. W celu zagwarantowania uczciwej konkurencji 
na rynku usług lotniczych przez ostatnich kilka lat wypracowano i wdra�ano polityk� wobec 
gał�zi. Przyj�to wiele regulacji w postaci rozporz�dze� odnosz�cych si� do m. in.:  
– dost�pu do rynku i prowadzenia komercyjnej działalno�ci; 
– zawierania porozumie�; 
– zasad ruchu lotniczego i bezpiecze�stwa; 
– przepustowo�ci portów i opłat lotniskowych; 
– ubezpiecze� operatorów statków powietrznych; 
– warunków korzystania z pomocy pa�stwa; 
– ustanawiania cen za usługi lotnicze; 
– warunków ich sprzeda�y usług; 
– proekologicznych zachowa� przedsi�biorstw w tym handlu emisjami.    

Uregulowano te� problemy ochrony nabywców usług jednoznacznie okre�laj�c ich prawa 
w zakresie: 
– sprzeda�y biletów wobec przekroczenia liczby oferowanych w samolocie miejsc; 
– informacji o linii lotniczej obsługuj�cej wybrany przez pasa�era lot; 
– odmowy przyj�cia na pokład; 
– odszkodowa� dla pasa�erów z powodu opó�nie�; 
– uprawnie� osób o ograniczonej sprawno�ci ruchowej. 
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WORLD MARKET AIR TRANSPORT IN 2011 

Abstract 
This paper analyzes the world market for air transport. Based on the statistics shown a general 

trend of development of the industry and an analysis of passenger transport, cargo by the major air-
lines. In the following section analyzes the revenues air carriers and identify the key regulations im-
plemented over the last few years in the aviation market. 
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