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Ry zy ko jest zwią za ne z każ dą dzie dzi -
ną ży cia współ cze sne go spo łe czeń stwa.
Do ty czy ono wszyst kich ob sza rów ży cia
spo łecz ne go, jak rów nież pro wa dzo nej
dzia łal no ści. Przed się bior stwa mu szą
zmie rzyć się z wie lo ma wy mo ga mi do ty -
czą cy mi mię dzy in ny mi ostrej kon ku ren -
cji, pra wa unij ne go i pol skie go3.

Upa dłość przed się bior stwa jest roz pa try -
wa na w aspek cie praw nym jak i eko no micz -
nym. Pod sta wo wym ak tem praw nym, re -
gu lu ją cym kwe stie nie wy pła cal no ści
przed się biorstw w Pol sce, jest usta wa
z dnia 28 lu te go 2003 ro ku Pra wo upa dło -
ścio we i na praw cze4. Ogło sze nie upa dło -
ści spo wo do wa ne jest nie wy pła cal no ścią
dłuż ni ka. Jak sta no wi art. 11 ust. 1 usta wy
u. p. u. n., dłuż nik jest nie wy pła cal ny je że -
li nie wy ko nu je swo ich wy ma gal nych zo -
bo wią zań. Zo bo wią za nie jest wy ma gal ne,
gdy zak tu ali zo wał się obo wią zek świad cze -
nia przez dłuż ni ka, na przy kład gdy nad -
szedł ter min za pła ty. Tyl ko wy ma gal ne zo -
bo wią za nia są bra ne pod uwa gę przy
usta la niu prze sła nek upa dło ści przed się -
bior cy. W nie któ rych oko licz no ściach fakt
za ist nie nia nie wy pła cal no ści przed się bior -
cy nie bę dzie skut ko wał ogło sze niem je -
go upa dło ści. W przy pad ku, gdy opóź nie -
nie w wy ko na niu przez przed się bior cę je go
zo bo wią zań nie prze kro czy trzech mie się -
cy, a su ma nie wy ko na nych zo bo wią zań nie
prze kro czy 10% war to ści bi lan so wej przed -
się bior stwa dłuż ni ka, sąd mo że od da lić
wnio sek o ogło sze nie upa dło ści. Sąd bę -

dzie jed nak mu siał ogło sić upa dłość w po -
wyż szej sy tu acji, je że li nie wy ko na nie zo -
bo wią zań przez dłuż ni ka ma cha rak ter
trwa ły al bo gdy od da le nie wnio sku mo że
spo wo do wać po krzyw dze nie wie rzy cie li5.

Du ża ska la upa dło ści przed się biorstw
na świe cie by ła bodź cem do po szu ki wa -
nia na rzę dzi, wspo ma ga ją cych oce nę
za gro że nia. Prze pro wa dzo ne ba da nia
po zwo li ły na roz wi ja nie no wych i do sko -
na le nie do tych cza so wych me tod prze wi -
dy wa nia zbli ża ją ce go się upad ku fir my.
Me to dy te okre śla ne są ogól nie sys te ma -
mi wcze sne go ostrze ga nia6. Po gor sze nie
ogól nej sy tu acji fi nan so wej przed się -
bior stwa (któ re mo że do pro wa dzić do je -
go upa dło ści) na stę pu je za zwy czaj po wo -
li, a pierw sze symp to my moż na wy kryć
z du żym wy prze dze niem. Sys te my ostrze -
ga nia stwa rza ją przed się bior stwu szan -
sę na pod ję cie od po wied nich dzia łań za -
po bie gaw czych. Dzię ki pro gno zom
za gro że nia upa dło ścią wie lu przed się bior -
stwom uda ło się za ha mo wać fa zę spad -
ko wą i unik nąć upa dło ści7. Spo śród kla -
sycz nych mo de li pre dyk cji ban kruc twa
wy mie nić na le ży mo del Be ave ra, Alt ma -
na oraz Alt ma na, Hol de ma na i Na ray ana -
na. Ba da cze sto so wa li tech ni ki kla sy fi ka -
cyj ne ta kie jak: wie lo wy mia ro wa ana li za
dys kry mi na cyj na lub ana li za lo git/pro bit
ba da jąc dwie gru py firm: zdro we i za gro -
żo ne8. Do eg zo ge nicz nych przy czy n upa -
dło ści przed się biorstw moż na za li czyć
trzy gru py czyn ni kó w9:

● zwią za ne z sy tu acją w bran ży (na przy -
kład du ża kon ku ren cja)

● wy ni ka ją ce z kra jo we go oto cze nia
przed się bior stwa (na przy kład re ce sja
w go spo dar ce, du że zmia ny kur sów wa -
lu to wych, zmia ny pra wa go spo dar cze -
go, po dat ko we go, itp)

● wy ni ka ją ce z sy tu acji na świe cie (na
przy kład zmia ny go spo dar cze i po li tycz -
ne).

W ba da niach Fir le ja okre ślo no ze staw
ne ga tyw nych czyn ni ków wpły wa ją cych na
funk cjo no wa nie przed się biorstw i ich
roz wój. Za li czyć moż na do nich ta kie ele -
men ty jak: kon ku ren cja za gra nicz na i kra -
jo wa, skom pli ko wa ne pra wo go spo dar -
cze, ko niecz ność do sto so wa nia się do
wy ma gań UE, nie ko rzyst ny sys tem po dat -
ko wy, sła by do stęp do źró deł fi nan so wa -
nia, wy so kie kosz ty ener gii, wy so kie
kosz ty pra cy, kon ku ren cja ce no wa, prze -
sta rza ły park ma szy no wy, wy so kie kosz -
ty ma te ria łów, sła bo wy kwa li fi ko wa na ka -
dra, brak od po wied nich kan dy da tów do
za trud nie nia, brak wie dzy na te mat or ga -
ni za cji i za rzą dza nia fir mą, pro ble my
ko mu ni ka cyj ne, ko rup cja i in ne10.

Szcze gól nie waż nym za gad nie niem
jest kon ku ren cja na ryn ku mię dzy na ro do -
wym. Pro ces glo ba li za cji z eko no micz ne -
go punk tu wi dze nia prze ja wia się na
trzech po zio mach: przed się biorstw, ryn -
ków/sek to rów oraz go spo dar ki świa to -
wej. Glo ba li za cją jest pro ces, w któ rym

Upa dłość no wo po wsta łych przed się biorstw trans por to wych
oraz wa run ki funk cjo no wa nia firm po zo sta łych na ryn ku2

To masz Ro kic ki1
Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie

1 Dr inż. T. Ro kic ki – Ka te dra Eko no mi ki i Or ga ni za cji Przed się biorstw, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. Ar ty kuł re cen zo wa ny (przyp.
red.).
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4 E. Zdu nek, Zja wi sko upa dło ści w sek to rze rol no -spo żyw czym, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XI, z. 1, 2009, s. 485-489.
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s. 294-298.
7 K. Bo ra tyń ska, Wy bra ne me to dy prze wi dy wa nia upa dło ści przed się biorstw, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. X, z. 3, 2008, s. 41-46.
8 H. Maj rak, Neu ro no we mo de le iden ty fi ko wa nia sy tu acji fi nan so wej przed się biorstw, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 263-268.
9 E. No wak, Ra chun ko wość ja ko źró dło in for ma cji o sy tu acji fi nan so wej przed się biorstw w oce nie za gro że nia upa dło ścią, Ba ro metr Re gio nal ny. Ana li zy i Pro gno zy,
nr 2, 2008, s. 66-67.
10 K. Fir lej, De ter mi nan ty roz wo ju przed się biorstw prze my słu rol no -spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 76-81.



ryn ki i pro duk cja w róż nych kra jach sta -
ją się bar dziej współ za leż ne w związ ku
z dy na mi ką wy mia ny to wa rów i usług
oraz prze pły wem ka pi ta łu i tech no lo gii11.
Kon ku ren cyj ność moż na ro zu mieć ja ko
pew ną ce chę i re zul tat dzia łań, bądź ja -
ko pro ces bez po śred nio po wią za ny z do -
cho dze niem do okre ślo ne go wy ni ku.
Moż ne ona do ty czyć róż nych po zio mów
sys te mu go spo dar cze go: mi kro, me zo,
ma kro, glo bal ne go12. Przed się bior stwa
mu szą się li czyć z co raz sil niej szą i agre -
syw niej szą kon ku ren cyj no ścią, wy ra ża ją -
cą się w co raz więk szej licz bie pod mio -
tów ry wa li zu ją cych o tych sa mych
klien tów, ro sną cą si łą pro duk cyj ną i eko -
no micz ną po ten cjal nych kon ku ren tów,
a tak że za ni ka niem ba rier wej ścia na każ -
dy ry nek. Sil na kon ku ren cja zmu sza fir -
my do przyj mo wa nia ak tyw nych stra te -
gii ryn ko wy ch13. Prze wa gi kon ku ren cyj ne
mo gą wy ni kać z ce ny, ja ko ści, wie dzy (in -
for ma cji). Ce no wa prze wa ga kon ku ren -
cyj na opie ra się na dys po no wa niu przez
fir mę ta ki mi za so ba mi i umie jęt no ścia mi,
któ re przy czy nią się do znacz nej re duk -
cji po zio mu. W re zul ta cie moż li we jest
kształ to wa nie cen pro duk tów na po zio -
mie, któ ry nie jest osią gal ny dla kon ku -
ren tó w14. Bar dzo czę sto ko niecz ne są
dzia ła nia in no wa cyj ne w za kre sie pro duk -
tów i świad czo nych usług. In no wa cyj ny
pro dukt lub usłu ga cha rak te ry zu ją się
względ ną prze wa gą wo bec in nych dóbr,
kom plek so wo ścią, moż li wo ścią speł nie -
nia ocze ki wań kon su men tó w15. Trze ba
pod kre ślić, że oprócz kon ku ren cji do naj -
waż niej szych ele men tów wpły wa ją cych

na funk cjo no wa nie i roz wój przed się -
biorstw na le żą in stru men ty fi skal ne,
a zwłasz cza staw ki po dat ko we oraz ulgi
i zwol nie nia po dat ko we16.

Trans port jest dzia łem go spo dar ki na -
ro do wej, któ ry peł ni słu żeb ną ro lę w od -
nie sie niu do in nych dzia łal no ści. Roz wój
trans por tu jest sko re lo wa ny do dat nio
z roz wo jem go spo dar ki. In we sty cje
w trans port po win ny wy prze dzać w cza -
sie pro jek ty zwią za ne z roz wo jem in nych
dzia łal no ści17. Wśród naj waż niej szych
czyn ni ków wa run ku ją cych funk cjo no wa -
nie trans por tu na le ży wy mie nić in fra struk -
tu rę trans por to wą18.

W do bie glo ba li za cji trans port jest
bar dzo waż ną ga łę zią go spo dar ki, jed nym
z naj istot niej szych czyn ni ków po stę pu
eko no micz ne go i spo łecz ne go19. Trans -
port jest też waż nym ob sza rem lo gi sty -
ki w fir mach, o czy świad czy du ży udział
kosz tów prze wo zu w kosz tach lo gi sty ki
(na przy kład w Niem czech w 2006 r. oko -
ło 44%)20. Przed się bior stwem trans por to -
wym moż na na zwać każ dą zor ga ni zo wa -
ną po stać po da żo wej stro ny ryn ku usług
prze miesz cza nia, cha rak te ry zu ją cą się
oso bli wą na zwą i da ją cą się iden ty fi ko wać
spe cy ficz nym pro duk tem – usłu gą trans -
por to wą21. Wśród róż nych ga łę zi trans -
por tu naj szyb ciej roz wi ja się trans port sa -
mo cho do wy. Jest on naj bar dziej
ela stycz ny i nie za wod ny22. W przy pad ku
roz po czy na nia no wej dzia łal no ści ba -
rie ry wej ścia do trans por tu dro go we go są
sto sun ko wo nie wiel kie, w po rów na niu do
in nych ga łę zi.

Fir my trans por to we kon ku ru ją przede
wszyst kim przy po mo cy ce ny, ja ko ści
usług, wa run ków do sta wy, re kla mą, sys -
te ma mi za rzą dza nia23. Do po da ne go ze -
sta wu na le ży do dać jesz cze re pu ta cję fir -
my oraz in no wa cyj no ść24. W przy pad ku
firm no wo po wsta łych dwa ostat nie czyn -
ni ki są z re gu ły nie moż li we do speł nie nia.

Szcze gól nie waż nym okre sem dla pol -
skich firm by ła in te gra cja z UE, któ ra
wpro wa dzi ła sze reg zmian. Pod sta wo -
wym za ło że niem po li ty ki Unii Eu ro pej skiej
jest zmniej sza nie róż nic po zio mu roz wo -
ju go spo dar cze go w po szcze gól nych re gio -
nach Eu ro py i wpro wa dze nie jed no li tych
wa run ków w wie lu stre fach ży cia i dzia łal -
no ści25. In te gra cja z jed no li tym ryn kiem UE
wpły nę ła na po pra wę we wnętrz nych wa -
run ków biz ne so wych i atrak cyj no ści in we -
sty cyj nej pol skie go ryn ku dla mię dzy na ro -
do wych kor po ra cji26. Z dru giej stro ny
otwo rzy ły się no we ryn ki dla firm kra jo -
wych. Okres in te gra cji był więc bar dzo
istot ny dla roz wo ju przed się bior czo ści. Po
ro ku 2008 go spo dar ka świa to wa, w tym
unij na po grą ży ła się w kry zy sie. Z kry zy sem
eko no micz nym na le ży utoż sa miać współ -
bież ne pro ce sy nie ko rzyst nych dla go -
spo dar ki zmian, któ re mo gą być zwią za ne
z kry zy sem fi nan so wym, ener ge tycz nym,
pa li wo wym (naf to wym), żyw no ścio wym,
agrar nym i su row co wy m27. Roz po czy na nie
dzia łal no ści trans por to wej pod czas trwa -
nia kry zy su go spo dar cze go jest utrud nio -
ne (mniej szy po pyt) i wią że się z więk szym
ry zy kiem. Z in for ma cji GUS wy ni ka, że
w Pol sce w 2009 ro ku wy re je stro wa no
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11 D. K. Zu zek, Pro ce sy glo ba li za cyj ne a kon ku ren cyj ność przed się biorstw w pol skim prze my śle spo żyw czym, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. X, z. 3, 2008, s. 605-611.
12 M. Iwań ska, Zróż ni co wa nie po zio mu kon ku ren cyj no ści gmin wiej skich wo je wódz twa ma zo wiec kie go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 2, 2010, s. 100-104.
13 D. K. Zu zek, In no wa cje pro duk to we w sek to rze MSP prze my słu spo żyw cze go w Pol sce ja ko istot ny czyn nik kon ku ren cyj no ści, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010,
s. 444-448.
14 M. Gó ral czyk, Kon su menc kie uwa run ko wa nia prze wa gi kon ku ren cyj nej przed się biorstw prze my słu spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 4, 2010, s. 95-
99.
15 M. Kra szew ska, Fru it in no va tions cha rac te ri stics as a cru cial fac tor in flu en cing ac cep tan ce of in no va ti ve fru it pro ducts by con su mers – Eu ro pe an fo cus gro up in te -
rviews re sults, An nals of The Po lish As so cia tion of Agri cul tu ral and Agri bu si ness Eco no mi sts, Vol. X, No 5, 2008, ss. 97-103.
16 Ł. Po pław ski, In stru men ty eko no micz ne a roz wój przed się bior czo ści i agro biz ne su na ob sza rach chro nio nych – wy bra ne pro ble my, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII,
z. 2, 2010, s. 285-290.
17 A. Koź lak, Eko no mi ka trans por tu. Teo ria i prak ty ka go spo dar cza, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go, Gdańsk 2008, s. 63.
18 B. Kle pac ki, T. Ro kic ki, Stan i per spek ty wy roz wo ju trans por tu w Pol sce, Lo gi sty ka nr 3/2010, s. 1-10 (do ku ment elek tro nicz ny).
19 J. Łac ny, Funk cjo no wa nie mię dzy na ro do we go trans por tu dro go we go ła dun ków w go spo dar ce glo bal nej, Wyd. Wyż szej Szko ły Go spo dar ki w Byd gosz czy, Byd -
goszcz – Ra dom, 2009, s. 11-12.
20 T. Ro kic ki, L. Wic ki, Trans port i ma ga zy no wa nie w rol nic twie ja ko ele ment lo gi sty ki, Wieś Ju tra, nr 1/2010, s. 41-42.
21 Trans port. Pro ble my trans por tu w roz sze rzo nej UE, red. na uko wa: W. Rydz kow ski i K. Wo je wódz ka -Król, Wy daw nic two Na uko we PWN, War sza wa 2009, s. 340.
22 B. Kle pac ki, T. Ro kic ki, Sy tu acja przed się biorstw zaj mu ją cych się trans por tem dro go wym w Pol sce po in te gra cji z Unią Eu ro pej ską, /W:/ Lo gi sty ka szan są roz wo ju
mia sta i re gio nu na przy kła dzie zie mi piotr kow skiej. red. na uk. Sta rzyń ska W., Ro gal ski W. J., Na uko we Wyd. Piotr kow ski, Piotr ków Try bu nal ski 2008, s. 285-
300.
23 E. Men dy ka, Eko no mi ka trans por tu, Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki, Po znań, 2009, s. 329-331.
24 P. Ro ma now, Za rzą dza nie trans por tem przed się biorstw prze my sło wych, Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki, Po znań 2003, s. 35-36
25 I. Kropsz, Dy na mi ka zmian licz by pod mio tów go spo dar czych na ob sza rach wiej skich w wy bra nych wo je wódz twach, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 2, 2010,
s. 142-147.
26 J. Wi śniew ska, Glo ba li za cja pol skie go sek to ra rol no -spo żyw cze go po wej ściu do Unii Eu ro pej skiej, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 1, 2010, s. 263-269.
27 J. Sie kier ski, Za rzą dza nie kry zy so we w go spo dar ce, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 1, 2010, s. 180-184.



Logistyka 6/2011
5261

Logistyka - nauka

z Sys te mu RE GON po nad 112 000 przed -
się biorstw ogó łem. Naj wię cej uby ło firm
ma łych, głów nie w han dlu28.

W pra cy zde fi nio wa no pod sta wo we po -
ję cia zwią za ne z upa dło ścią i czyn ni ka mi
wa run ku ją cy mi funk cjo no wa nie (po zo sta -
nie) przed się biorstw na ryn ku. Szcze gól -
nie w pierw szych la tach od po wsta nia fir -
my są na ra żo ne na upa dłość. W związ ku
z tym okre ślo no wskaź nik prze ży cia no -
wych firm z dzia łu trans port i w ca łej go -
spo dar ce. Do ko na no cha rak te ry sty ki
przed się biorstw po wsta łych w la -
tach 2003-2005 i ist nie ją cych w 2008 ro -
ku. W okres in te gra cji wszyst kie pod mio -
ty mu sia ły do sto so wać się do no wych
wa run ków, szcze gól nie no wych norm
oraz pra wa. Po ro ku 2008 przed się bior -
stwa dzia ła ły w wa run kach kry zy su, któ -
ry mógł mieć du ży wpływ na prze trwa nie
firm. Zde cy do wa no się więc po mi nąć ten
okres. W pra cy wy ko rzy sta no da ne sta -
ty sty ki ma so wej GUS.

Wskaź nik prze ży cia oraz wa run ki 
funk cjo no wa nia przed się biorstw

Wskaź nik prze ży cia okre śla licz bę przed -
się biorstw, któ re po zo sta ły na ryn ku i nie
upa dły. Naj trud niej jest przed się bior -
stwom prze trwać pierw szy rok dzia łal no -
ści (ry sun ki 1, 2 i 3). Wów czas po nad 30%
firm upa da. Pro ble mem mo że być nad mier -
na kon ku ren cja, al bo po pro stu zbyt du -
że ob cią że nia biu ro kra tycz ne fi skal ne itp.
Pod wzglę dem li czeb no ści naj wię cej po -
wsta je mi kro przed się biorstw, czy li firm za -
trud nia ją cych do 9 osób. Pod ję cie dzia łal -
no ści w ta kiej ska li oraz póź niej sza
re zy gna cja nie po wo du je bar dzo du żych
pro ble mów or ga ni za cyj nych. 

Fir my po wsta łe w 2003 ro ku, czy li
bez po śred nio przed in te gra cją z UE, mu -
sia ły na star cie być przy sto so wa ne (lub
w cią gu krót kie go okre su do sto so wać się)
do no wych norm oraz ure gu lo wań praw -
nych. W trans por cie przy sto so wa nie się
do no wych prze pi sów na stę po wa ło w la -
tach 2002-2004. Fir my, któ re prze trwa ły
pierw szy rok, w ko lej nych la tach na ra żo -
ne by ły w mniej szym stop niu na upa dłość
(ry su nek 1). Wskaź nik upa dło ści był na po -
zio mie oko ło 20%. Na le ży za uwa żyć, że
przed się bior stwa trans por to we ce cho -
wał wyż szy wskaź nik prze ży cia, niż firm
ogó łem ze wszyst kich dzia łów go spo dar -
ki. Po pię ciu la tach od po wsta nia na ryn -

Rys. 1. Wskaź nik prze ży cia w ko lej nych la tach dzia łal no ści przed się biorstw po wsta łych w 2003
r. i ak tyw nych w la tach 2003-2008.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 2. Wskaź nik prze ży cia w ko lej nych la tach dzia łal no ści przed się biorstw po wsta łych w 2004
r. i ak tyw nych w la tach 2004-2008.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 3. Wskaź nik prze ży cia w ko lej nych la tach dzia łal no ści przed się biorstw po wsta łych w 2005
r. i ak tyw nych w la tach 2005-2008.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

28 Pierw szy od pię ciu lat spa dek licz by firm, Do da tek Eko no mia i ry nek, Rzecz po spo li ta, nr 43, 2010.



ku po zo sta ło nie wie le po nad 30% przed -
się biorstw trans por to wych.

W przy pad ku przed się biorstw po wsta -
łych w 2004 ro ku wskaź nik prze ży cia był
na po dob nym po zio mie, jak u firm roz po -
czy na ją cych dzia łal ność rok wcze śniej
(ry su nek 2). Dla pod mio tów trans por to -
wych szcze gól nie nie ko rzyst ny był
rok 2007, gdy od se tek firm re zy gnu ją cych
z dzia łal no ści był wyż szy, niż śred nia dla
ogó łu firm. Po czte rech la tach funk cjo no -
wa nia na ryn ku po zo sta ło 40% przed się -
biorstw trans por to wych. Wskaź nik prze -
ży cia był wyż szy niż w przed się bior stwach
ogó łem.

Spo śród firm trans por to wych po wsta -
łych w 2005 ro ku, po trzech la tach funk -
cjo no wa nia na ryn ku po zo sta ło oko ło 46%
(ry su nek 3). Po now nie przed się bior stwa
prze wo zo we mia ły lep szy wskaź nik, niż
śred nia w go spo dar ce. Trze ba zwró cić jed -
nak uwa gę na trud ny dla firm rok 2008,
gdy od se tek upa dłych firm był na po zio -
mie z pierw sze go ro ku funk cjo no wa nia.
Praw do po dob nie na fa li do brej sy tu acji
w go spo dar ce po wej ściu do UE po wsta -
ło wie le firm, któ re li czy ły, że do bra ko -
niunk tu ra prze ło ży się na ich zy ski. W re -
zul ta cie kon ku ren cja zwięk szy ła się, a na
ryn ku po zo sta ły naj sil niej sze pod mio ty.

Naj sil niej sze przed się bior stwa prze -
trwa ły na ryn ku. Eli mi na cja kon ku ren cji wią -
za ła się z umoc nie niem wła snej po zy cji.
W re zul ta cie po zo sta łe na ryn ku fir my zna -
czą co zwięk szy ły za trud nie nie (ry su nek 4).
W fir mach po wsta łych w la tach 2003
– 2004 wzrost wy niósł od 32 do 47%. Naj -
le piej ra dzi ły so bie przed się bior stwa po -
wsta łe w 2005 ro ku, któ re zwięk szy ły za -
trud nie nie od po wied nio o 83% (w dzia le
trans port) i 55% (śred nio w go spo dar ce).
Przy czy ną ta kiej róż ni cy mo że być fakt, że
przed się bior stwa trans por to we roz po czy -
na ją ce dzia łal ność w 2005 ro ku nie mu sia -
ły do ko ny wać zmian (prze sta wiać się),
by ły na star cie przy go to wa ne do no wych
prze pi sów. Oczy wi ście po da ne da ne do ty -
czą śred nie go przed się bior stwa. W po -
szcze gól nych pod mio tach sy tu acja mo gła
wy glą dać od mien nie.

Przed się bior stwa, któ re unik nę ły upa -
dło ści mu sia ły cha rak te ry zo wać się do dat -
nim wy ni kiem fi nan so wym (ry su nek 5).
W tym aspek cie fir my trans por to we nie
od bie ga ły od śred niej dla go spo dar ki.
W 2008 ro ku zysk osią gnę ło 82 – 89% pod -
mio tów po wsta łych w la tach 2003 – 2005.
Przed się bior stwa, któ re od no to wa ły stra -
tę mo gły być za gro żo ne upa dło ścią w ko -
lej nym ro ku. W po szcze gól nych bran żach

od se tek firm osią ga ją cych zysk był na po -
dob nym po zio mie. Du żo za le ża ło od ko -
niunk tu ry w da nej bran ży. Przy kła do wo
w 2008 ro ku aż 90% fir my z dzia łu bu dow -
nic twa, po wsta łych w 2005 ro ku, od no -
to wa ło do dat ni wy nik fi nan so wy.

Wa run kiem funk cjo no wa nia i roz wo ju
firm są do ko ny wa ne in we sty cje. Na kła dy

z te go ty tu łu cha rak te ry zu ją się tym, że
są po no szo ne zwy kle jed no ra zo wo,
a efekt jest roz ło żo ny na wie le lat. Dzia -
łal ność trans por to wa wy ma ga du żych
na kła dów na środ ki trans por tu i ich wy -
po sa że nie. Wśród przed się biorstw trans -
por to wych po zo sta łych na ryn ku 36-46%
(w po szcze gól nych la tach) in we sto wa ło.
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Rys. 4. Przy rost licz by pra cu ją cych przed się bior stwach od ro ku po wsta nia do 2008 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 5. Wy nik fi nan so wy w 2008 r. przed się biorstw po wsta łych w la tach 2003-2005.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 6. Przed się bior stwa in we stu ją ce w 2008 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.
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Od se tek firm trans por to wych in we stu ją -
cych był wyż szy niż śred ni wy nik dla go -
spo dar ki (ry su nek 6). Względ nie naj wię -
cej in we sty cji do ko ny wa ły pod mio ty
prze wo zo we po wsta łe w 2004 ro ku.
W go spo dar ce wy stę po wa ły róż ni ce
w po szcze gól nych dzia łach. Naj mniej szy
był udział pod mio tów in we stu ją cych
w han dlu, a naj więk szy w bu dow nic twie,
trans por cie i prze my śle.

Za kres pro wa dzo nej dzia łal no ści in no -
wa cyj nej przed się biorstw za le ży od środ -
ków fi nan so wych na nią prze zna cza -
nych. Wie le ba dań wska zu je, iż jest to
jed na z głów nych ba rier pro ce sów in no -
wa cyj nych29. Fi nan so wa nie roz wo ju
przed się bior stwa jest moż li we ze źró deł
wła snych, wpar cia ze stro ny pań stwa, a po
in te gra cji z UE rów nież z do ta cji unij -

nych30. Waż nym in stru men tem fi nan so -
wa nia dzia łal no ści przed się biorstw stał
się le asing. Zy sku je on co raz wię cej
zwo len ni ków dzię ki swej do stęp no ści
i ela stycz no ści. W re zul ta cie sys te ma tycz -
nie zwięk sza się za kres i war tość dóbr fi -
nan so wa nych le asin giem31. Ta for ma
jest szcze gól nie po pu lar na w dzia łal no -
ści trans por to wej. Więk szość przed się -
biorstw ko rzy sta ła ze środ ków wła snych,
ko lej nym źró dłem by ły kre dy ty ban ko we.
Du że róż ni ce mię dzy fir ma mi trans por -
to wy mi a ty mi z ca łej go spo dar ki wy stą -
pi ły w przy pad ku pod mio tów roz po czy -
na ją cych dzia łal ność w 2004 ro ku.
Pod mio ty prze wo zo we ko rzy sta ły w rów -
nym stop niu ze środ ków wła snych i kre -
dy tu ban ko we go. Na le ży pod kre ślić, że
przed się bior stwa trans por to we czę ściej

ko rzy sta ły z in nych, niż wy mie nio ne
wcze śniej, źró deł fi nan so wa nia (szcze gól -
nie do ta cji unij nych). Mię dzy po szcze gól -
ny mi dzia łal no ścia mi ist nia ły róż ni ce.
Środ ki wła sne naj czę ściej wy ko rzy sty wa -
ły ho te le i re stau ra cje (72-87% w za leż no -
ści od ro ku po wsta nia), kre dy ty bu dow -
nic two i han del, a in ne źró dła trans port.

Więk szość przed się biorstw w 2008 ro -
ku nie na po ty ka ło żad nych trud no ści
w pro wa dze niu swo jej dzia łal no ści (ry su -
nek 8). Je że li już się po ja wia ły, to do ty czy -
ły stro ny po py to wej. Trud no ści te go ty pu
zgła sza ło od 38 do 54% przed się biorstw
trans por to wych (w za leż no ści od ro ku po -
wsta nia). Żad na z firm prze wo zo wych nie
za de kla ro wa ła, że pro ble my do ty czą je dy -
nie po da ży. Za rów no po da żo we, jak i po -
py to we trud no ści jed no cze śnie zgła sza -
ło 12-14% firm trans por to wych. Po mię dzy
po szcze gól ny mi dzia ła mi ist nia ły róż ni ce.
Przy kła do wo, w prze my śle oko ło 11-13%
firm zgła sza ło je dy nie trud no ści po da żo -
we. Du ża dys pro por cja jest spo wo do wa -
na or ga ni za cją ryn ku oraz spe cy fi ką pro -
duk cji (usług).

Wśród trud no ści na tu ry po py to wej
przed się bior stwa naj czę ściej zwra ca ły
uwa gę na zbyt du ża kon ku ren cję na ryn -
ku (ry su nek 9). Czyn nik ten jest jed ną z naj -
waż niej szych przy czyn upad ków przed się -
biorstw. Zwra ca no rów nież uwa gę na
nie do sta tecz ne środ ki klien tów i wal kę ce -
no wą ze stro ny kon ku ren cji. Naj mniej
istot nym ele men tem by ła nie do sta tecz na
re no ma i zna jo mość fir my na ryn ku. Mię -
dzy po szcze gól ny mi dzia łal no ścia mi wy -
stę po wa ły róż ni ce. Przy kła do wo, na nie -
do sta tecz ną zna jo mość fir my na ryn ku
zwra ca ło uwa gę 35-45% przed się biorstw
(w za leż no ści od ro ku po wsta nia). Ogól -
nie jed nak czyn ni ki zwią za ne z kon ku ren -
cją by ły do mi nu ją cy mi trud no ścia mi na tu -
ry po py to wej.

Pro ble my po da żo we by ły rza dziej zgła -
sza ne przez przed się bior stwa. Naj czę -
ściej do ty czy ły one nie do sta tecz nych
środ ków fi nan so wych, a naj rza dziej bra -
ku su row ców (ry su nek 10). Wy stę po wa ły
du że róż ni ce w za leż no ści od ro ku roz po -
czę cia dzia łal no ści i dzia łu go spo dar ki. Dla
przed się biorstw trans por to wych pro ble -
my wy ni ka ły głów nie z nie do sta tecz nych
środ ków fi nan so wych, bra ku pra cow ni ków
o od po wied nich kwa li fi ka cjach, trud no ści

29 M. Juch nie wicz, B., Grzy bow ska, Źró dła fi nan so wa nia in no wa cji w przed się bior stwach prze my słu spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 161-
166.
30 H. Ka łu ża, H. Świ niar ska, Ba rie ry roz wo ju ma łych firm w po wie cie sie dlec kim, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 174-177.
31 A. Mi lew ska, M. He ru biń ska, Le asing ja ko al ter na tyw na for ma fi nan so wa nia za ku pu dóbr, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 4, 2010, s. 219-223.

Rys. 7. Źró dła fi nan so wa nia na kła dów in we sty cyj nych przed się biorstw w 2008 r.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 8. Ro dza je na po ty ka nych trud no ści w dzia łal no ści przed się biorstw.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.



zwią za ne ze ścią ga niem na leż no ści. Nie
zgła sza no na to miast pro ble mów do ty -
czą cych bra ku su row ców, co wy ni ka ze
spe cy fi ki pro wa dzo nej dzia łal no ści. Nie do -
sta tecz ne za opa trze nie w su row ce wy stę -
po wa ło w prze my śle i bu dow nic twie (kil -
ka na ście pro cent pod mio tów).

Przed się bior stwa trans por to we róż nią
się od pod mio tów z in nych dzia łów go -
spo dar ki pod wzglę dem pro ble mów na -
tu ry po py to wej i po da żo wej. Czyn ni -
kiem de cy du ją cym jest spe cy fi ka
dzia łal no ści. Trze ba też pod kre ślić, że

trud no ści po py to we, w tym do ty czą ce
kon ku ren cji na ryn ku, są naj czę ściej przy -
czy ną upa dło ści przed się biorstw. 

Pod su mo wa nie

No wo po wsta łe przed się bior stwa trans -
por to we na ra żo ne są na upa dłość szcze -
gól nie w pierw szym ro ku swo jej dzia łal -
no ści. Wskaź nik prze ży cia kształ tu je się
wów czas na po zio mie 60-70%. W ko lej nych
la tach funk cjo no wa nia, spo śród po zo sta -
łych na ryn ku, li kwi da cji ule ga zwy kle oko -

ło 20% firm rocz ni. Przed się bior stwa trans -
por to we po wsta łe w la tach 2003 – 2005
i ak tyw ne w 2008 ro ku mia ły wyż szy
wskaź nik prze ży cia, niż śred ni z ca łej go -
spo dar ki. Fir my, któ re po zo sta ły na ryn -
ku, zwięk szy ły licz bę za trud nio nych pra -
cow ni ków. Naj le piej ra dzi ły so bie
przed się bior stwa po wsta łe w 2005 ro ku,
któ re zwięk szy ły za trud nie nie od po wied -
nio o 83% (w dzia le trans port) i 55% (śred -
nio w go spo dar ce). Przy czy ną ta kiej róż -
ni cy mo że być fakt, że przed się bior stwa
trans por to we roz po czy na ją ce dzia łal ność
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Rys. 9. Trud no ści po py to we w dzia łal no ści przed się biorstw.
a – nie wy star cza ją ce środ ki klien tów, b – zbyt du ża kon ku ren cja na ryn ku, c – ob niż ka cen przez fir my kon ku ren cyj ne, d – przed się bior stwo nie do -
sta tecz nie zna ne na ryn ku, e – in ne przy czy ny.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.

Rys. 10. Trud no ści po da żo we w dzia łal no ści przed się biorstw.
a – nie do sta tecz na tech no lo gia, b – nie do sta tecz ne środ ki fi nan so we, c – trud no ści w ścią ga niu na leż no ści, d – ogra ni czo ny do stęp do kre dy tów,
e – brak su row ców, f – brak wy kwa li fi ko wa nej si ły ro bo czej, g – in ne przy czy ny.
Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych GUS.
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w 2005 ro ku nie mu sia ły do ko ny wać
zmian (prze sta wiać się), by ły na star cie
przy go to wa ne do no wych prze pi sów.

Do dat ni wy nik fi nan so wy w 2008 ro ku
osią gnę ło 82 – 89% pod mio tów po wsta -
łych w la tach 2003 – 2005. Przed się bior -
stwa, któ re od no to wa ły stra tę mo gły
być za gro żo ne upa dło ścią w ko lej nym ro -
ku. Du żo za le ża ło od ko niunk tu ry i kon -
ku ren cji w bran ży. Z ko lei po ziom osią -
gnię te go zy sku wpły wał na in we sty cje.
Więk szość fi nan so wa ła bo wiem tą dzia -
łal ność ze środ ków wła snych, a w na stęp -
nej ko lej no ści z kre dy tów ban ko wych. Na -
le ży pod kre ślić, że przed się bior stwa
trans por to we czę ściej ko rzy sta ły z in nych,
niż wy mie nio ne wcze śniej, źró deł fi nan -
so wa nia (szcze gól nie do ta cji unij nych). 

Spe cy fi ka dzia łal no ści po wo do wa ła,
że przed się bior stwa mia ły róż ne pro ble -
my na tu ry po py to wej i po da żo wej.
W przy pad ku firm trans por to wych, tych
zwią za nych z po py tem by ło naj wię cej. Do
naj waż niej szych czyn ni ków na le ży za li -
czyć du żą kon ku ren cję (szcze gól nie ce -
no wą). Naj mniej istot nym ele men tem
by ła nie do sta tecz na re no ma i zna jo -
mość fir my na ryn ku. Dla przed się biorstw
trans por to wych pro ble my wy ni ka ły głów -
nie z nie do sta tecz nych środ ków fi nan so -
wych, bra ku pra cow ni ków o od po wied -
nich kwa li fi ka cjach, trud no ści zwią za nych
ze ścią ga niem na leż no ści. Praw do po -
dob nie wy mie nio ne pro ble my na tu ry
po py to wej i po da żo wej by ły naj częst szą
przy czy ną upa dło ści firm.

Stresz cze nie

Ce lem ar ty ku łu by ło przed sta wie nie ska -
li upa dło ści no wo po wsta łych przed się -
biorstw trans por to wych oraz cha rak te ry -
sty ka firm po zo sta łych na ryn ku. Do
ana li zy wy ko rzy sta no da ne sta ty sty ki ma -
so wej GUS od no szą ce się do przed się -
biorstw po wsta łych w la tach 2003-2005
i funk cjo nu ją cych w 2008 ro ku. Stwier dzo -
no, że no wo po wsta łe przed się bior stwa
trans por to we na ra żo ne są na upa dłość
szcze gól nie w pierw szym ro ku swo jej
dzia łal no ści. W ko lej nych la tach funk cjo -
no wa nia, spo śród po zo sta łych na ryn ku,
li kwi da cji ule ga zwy kle oko ło 20% firm
rocz ni. Przed się bior stwa trans por to we
mia ły głów nie pro ble my zwią za ne z po -
py tem, ta kie jak du ża kon ku ren cja (szcze -
gól nie ce no wą). Ma ło istot na by ła nie do -
sta tecz na re no ma i zna jo mość fir my na
ryn ku. Pro ble my po da żo we do ty czy ły
nie do sta tecz nych środ ków fi nan so wych,

bra ku pra cow ni ków o od po wied nich
kwa li fi ka cjach oraz trud no ści zwią za -
nych ze ścią ga niem na leż no ści. Wy mie nio -
ne pro ble my by ły naj częst szą przy czy ną
upa dło ści firm.

Sum ma ry

The aim of this ar tic le was to pre sent sca -
le of the ban krupt cy in new ly cre ated trans -
port en ter pri ses and cha rac te ri stics of firms
ope ra ting in the mar ket. For the ana ly sis
we re used the sta ti sti cal da ta CSO re la ting
to the en ter pri ses cre ated in 2003-2005
and ope ra ting in 2008 year. The re se arch
show that the new ly cre ated trans port
com pa nies we re par ti cu lar ly vul ne ra ble to
ban krupt cy in the first year of exi sten ce.
In next years of exi sten ce, sca le of the ban -
krupt cy was smal ler (20% per year). Trans -
port com pa nies had ma in ly pro blems
with de mand, li ke a high pri ce com pe ti -
tion. Sup ply -si de pro blems con cer ned to
in suf fi cient fun ding, qu ali fi ca tions of per -
son nel and dif fi cul ties with debt col lec tion.
The se pro blems we re often cau se of ban -
krupt cy trans port en ter pri ses.
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