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Wstęp

Ekonomiczna złożoność współczesnego świata objętego procesami globalizacji i regionalizacji, objawiająca się między innymi poprzez intensywną
i dynamiczną wymianę towarów i usług, pogłębioną specjalizację i kooperację stanowi wyzwanie dla transportu lotniczego cargo. Zglobalizowany świat
w sposób szczególny ceni czas, a oszczędność czasu to coś, na co pozwala
branża lotnicza.
Transport lotniczy cargo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce, z ogromnymi możliwościami rozwoju w przyszłości.
Uwarunkowania środowiskowe i potrzeby polskiej gospodarki sprawiły, że
transport lotniczy towarów stał się procesem dynamicznym, determinowanym oddziaływaniem wielu makro- i mikroekonomicznych czynników. Branża lotnicza umożliwia dostęp do wielu rynków, co jest równoznaczne napędzającym wzrost gospodarczy – handlem, zaś wzrost gospodarczy stymuluje
popyt na usługi transportu lotniczego cargo.
Celem, który postawili sobie autorzy książki jest identyfikacja determinant rozwoju transportu lotniczego cargo i określenie perspektyw jego dalszego postępu w Polsce. Dodatkowym celem jest znalezienie odpowiedzi czy
planowana inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny – CPK jest szansą
czy zagrożeniem dla polskiego lotniczego cargo. Zatem wybór tematu badawczego, jakim jest problematyka rozwoju transportu lotniczego cargo w Polsce wydaje się być w pełni uzasadniony tak na gruncie aktualnych dociekań
naukowych, jak i wyzwań gospodarczych w Polsce i może zrodzić nadzieję,
że analiza przedstawiona w tej książce przyczyni się do pogłębienia wiedzy
teoretycznej, zrozumienia skomplikowanych kwestii dotyczących organizacji
lotniczego frachtu oraz pozwoli wskazać kierunki rozwiązania trudnych problemów dotyczących rozwoju towarowego transportu lotniczego w Polsce.
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Analizując aktualne problemy rozwoju transportu lotniczego cargo została podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:
− Jakie są główne przyczyny, że polski transport lotniczy cargo stanowi
tylko 1% rynku europejskiego?
− Czy inwestycje w infrastrukturę towarowego transportu lotniczego
stwarzają warunki rozwoju polskiej gospodarki?
− Czy obecność portu lotniczego z terminalem cargo wpływa na rozwój
regionu, który go obsługuje?
− Czy planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego –
CPK potencjalnie wpłynie na wzrost ruchu cargo?
− Czy pandemia Covid-19 niekorzystnie wpłynie na rozwój transportu
lotniczego cargo?
Autorzy stawiają tezę, że transport lotniczy cargo jako najmłodsza gałąź transportu w Polsce jest najszybciej rozwijajacą się branżą transportową.
Jednak, aby ten trend się utrzymał w przyszłości konieczne są inwestycje
w infrastrukturę i innowacje w tym sektorze. To one będą decydujące jak szybko
i w jakim kierunku rozwinie się ten rynek.
W badaniu wykorzystano metodę analizy jakościowej wspartej faktografią i ilustracją statystyczną omawianych zagadnień. Podstawę analizy stanowiła krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu, zarówno teoretyczna jak
i empiryczna oraz materiały, raporty i informacje zamieszczone na stronach
internetowych ULC, GUS, Boeing, IATA, poświęcone zagadnieniom rozwoju towarowego transportu lotniczego w latach 2015-2019. Książka składa się,
poza wstępem, z trzech rozdziałów, zakończenia zawierającego syntezę najważniejszych wniosków uzyskanych na podstawie przeprowadzonych analiz
oraz bibliografii.
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki transportu,
przedstawia znaczenie transportu w teoriach handlu międzynarodowego oraz
nowoczesnych modelach wzrostu gospodarczego. Scharakteryzowano transport międzynarodowy oraz omówiono najmłodszą gałąź transportu, jakim jest
transport lotniczy cargo. Przedstawiono również genezę i strukturę towarowego transportu lotniczego w Polsce oraz jego dynamikę rozwoju przez ostatnie
lata. Na końcu rozdziału dokonano analizy polskiego rynku transportu lotniczego cargo.
W rozdziale drugim przedstawiono najważniejsze determinanty rozwoju transportu lotniczego cargo. Omówiono aktualną sytuację towarowego
transportu lotniczego na świecie i w Polsce. Poddano analizie najważniejsze
8
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czynniki wpływające na popyt lotniczego cargo, a także przedstawiono wolumen przewozów cargo w poszczególnych polskich portach lotniczych,
z uwzględnieniem pandemii Covid-19. Wskazano zasady i warunki konkurencji w transporcie lotniczym cargo oraz poddano analizie konkurencję
między- i wewnątrzgałęziową na rynku lotniczego frachtu. Końcowa część
rozdziału została poświęcona inwestycjom infrastrukturalnym oraz wprowadzeniu nowych technologii w transporcie lotniczym cargo.
Rozdział trzeci poświęcony jest głównym przyczynom problemów, z jakimi zmaga się branża oraz analizie ich implikacji w osiągnięciu postępów
rozwojowych, zwłaszcza ograniczeniom infrastrukturalnym, problemom środowiskowym oraz trudnościom w procesie logistycznym lotniczego frachtu.
W rozdziale omówiono również możliwości i szanse rozwoju lotniczego cargo
z wyszczególnieniem sztandarowej inwestycji polskiego rządu, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny - CPK oraz przedstawiono potencjalne zagrożenia
rozwojowe. Ostatnią częścią rozdziału są rozważania nad wyzwaniami, przed
którym stoi branża lotniczego cargo w Polsce.

9
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Ekonomiczne aspekty
transportu międzynarodowego

Handel międzynarodowy jest podstawową formą współpracy gospodarczej między krajami i nie mógłby się sprawnie rozwijać bez transportu. Przemieszczanie się ludzi i towarów zawsze stało się fundamentalnym czynnikiem
rozwoju społeczeństw. Przez większą część historii ludzkości produkty masowe były zbyt kosztowne, aby transportować je na duże odległości. Głównym czynnikiem przełamującym te ograniczenia była XVIII wieczna rewolucja technologii w transporcie, która wiązała się z rozwojem gospodarczym.
Następnie przyspieszyła w drugiej połowie XIX w., gdzie wraz z liberalizacją
handlu, pojawiły się bloki gospodarcze i bardziej efektywnie wykorzystano
przewagi komparatywne światowej siły roboczej i zasobów. Razem z rozwojem transportu możliwości handlowe poszerzały się coraz bardziej. Współczesnym procesom gospodarczym towarzyszy znaczny wzrost mobilności
i wyższy poziom dostępności. Dlatego też przedmiotem rozważań w tym rozdziale jest znaczenie transportu międzynarodowego, jako głównego czynnika
determinującego rozwój gospodarczy poszczególnych państw.
W rozdziale scharakteryzowano znaczenie transportu w teoriach handlu międzynarodowego oraz nowoczesnych modelach wzrostu gospodarczego. Przedstawiono definicję transportu międzynarodowego oraz omówiono
najmłodszą gałąź transportu, jakim jest transport lotniczy. Przedstawiono
również genezę i strukturę transportu lotniczego w Polsce oraz jego dynamikę rozwoju przez ostatnie lata, co jest istotne w odniesieniu do problemów
podejmowanych w dalszej części książki. Literatura przedmiotu jest w tym
zakresie bardzo bogata, a tematyka transportu międzynarodowego i jego znaczenia dla zdolności wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju, pozostaje wciąż
aktualna.
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Znaczenie transportu
w wymianie handlowej państw
Wymiana międzynarodowa jest jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Nasuwa się pytanie, dlaczego kraje ze sobą handlują? Od zarania dziejów handel był istotnym zjawiskiem w życiu społecznym. Jeden ma coś, co drugi potrzebuje, a drugi ma
coś, czego potrzebuje ten pierwszy. To daje podstawy do wymiany, pozostaje
tylko kwestia ustalenia ceny. Tak samo dzieje się w przypadku handlu między
krajami. Tutaj jednak powodów może być znacznie więcej. Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn wymiany międzynarodowej dostarczają
teorie handlu. Na wstępie warto jednak przedstawić te najbardziej oczywiste. Jednym z głównych powodów wymiany handlowej między krajami jest
to, że kraje nie posiadają wszystkich potrzebnych im dóbr, a zatem muszą je
importować. Handlują po to, aby zdobyć produkty i czynniki produkcyjne,
których nie posiadają i nie mogą wyprodukować. Wraz z rozwojem teorii
handlu ustalono, że najbardziej istotnym czynnikiem angażowania się krajów w handel są korzyści z handlu, wynikające ze specjalizacji każdego kraju
w produktach, które kraj ten wytwarza względnie taniej niż inne kraje i rezygnacji z produktów względnie droższych. Taka wymiana korzystnie wpływa
na gospodarkę uczestniczących w niej krajów. Przede wszystkim następuje
racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie skali produkcji, co prowadzi
do zwiększenia wydajności pracy oraz sprzyja postępowi technologicznemu.
Ogólnie, produkcja z handlem jest bardziej efektywna niż bez handlu. Efektem tego procesu jest dobrobyt, mający wpływ na poziom życia społeczeństwa
i rozwój gospodarczy kraju1. W tym kontekście nie bez znaczenia jest rola
transportu, który jest niezbędną częścią tego procesu.
Początki transportu międzynarodowego
Międzynarodowa wymiana handlowa została zapoczątkowana w prostej formie z chwilą wyodrębnienia się plemion pasterskich i rolniczych. Ten
pierwszy wielki społeczny podział pracy stworzył podstawę wymiany międzyplemiennej, uważanej za początek wymiany międzynarodowej. W momencie wyłonienia się rzemiosła wymiana towarowa między krajami rozwijała się

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Teoria i polityka 1, PWN, Warszawa 2007, s. 4.

1
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bardziej intensywnie. Przez długi okres miała charakter sporadyczny i przypadkowy. W starożytności nabierała cech trwałości i względnej regularności,
ale obejmowała głównie przedmioty luksusowe, konsumowane przez panujących. Wówczas nie obsługiwała jeszcze podstawowego procesu produkcji ani
nie stanowiła (poza zbożem sprowadzanym w dużych ilościach do starożytnego Rzymu) podstawy zaspokajania codziennych potrzeb konsumpcyjnych
szerokich rzesz ludzi. Dopiero rozwój kapitalistycznego sposobu produkcji,
zapoczątkowany w Europie Zachodniej w XV i XVI w., początkowo w formie manufaktury, wykształcił rynki narodowe i rozszerzył znacznie jej zakres
i zasięg2.
Zasadniczą rolę w kształtowaniu się gospodarki światowej, odegrała rewolucja przemysłowa z końca XVIII i początku XIX w. Przejście do kapitalistycznej produkcji maszynowej (zastosowanie maszyny parowej w transporcie
morskim, później w transporcie kolejowym) doprowadziły w XIX w. do szybkiego rozwoju handlu międzynarodowego. Rewolucja przemysłowa i postęp
techniczny wraz ze wzmożoną produkcją dóbr wpłynęły na zwiększone zapotrzebowanie na transport towarów.
Proces ten miał charakter żywiołowy i dokonywał się pod wpływem nierównomiernego rozwoju sił wytwórczych (zwłaszcza postępu technicznego)
i w wyniku działania mechanizmu konkurencji. Nierównomierny rozwój sił
wytwórczych sprawił, że kapitalistyczna produkcja przemysłowa nie pojawiła się od razu w większej grupie państw, a rozwinęła się najpierw w Anglii,
a dopiero później rozszerzyła się na inne kraje Europy Zachodniej. W związku z tym powstały duże różnice w wydajności pracy i kosztów produkcji miedzy krajami, które poszły drogą rozwoju przemysłowego, a tymi, które nadal
opierały proces wytwórczy na tradycyjnej pracy ręcznej. Towary produkowane systemem przemysłowym w Europie Zachodniej mogły być w skutek tego
sprzedawane w nierozwiniętych krajach zamorskich po cenach wyższych niż
w Europie, ale taniej, niż mogli je wytworzyć miejscowi producenci. Tym
sposobem, wypierały z rynku miejscowe wyroby, a dzięki niskim cenom, stawały się dostępne szerszej grupie społeczeństwa.
Wysokie ceny i zyski osiągane przy eksporcie towarów przemysłowych
przyciągały nowe kapitały do gałęzi produkujących na eksport i skłaniały do
szybkiego rozwoju. Przy jednoczesnej łatwości importu tanich surowców
i żywności z zagranicy, powodowały pozostawienie europejskiego rolnictwa
w tyle za przemysłem. Inwestycje w rozwój przemysłowej produkcji
2

A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017, s. 17.
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eksportowej były bardziej zyskowne niż inwestycje w rolnictwie. W krajach zamorskich i krajach Europy Wschodniej, które nie mogły wytwarzać wyrobów
gotowych z dostateczną wydajnością, by konkurować z eksportem wyrobów
przemysłowych z Europy Zachodniej, rozwinęła się specjalizacja eksportowa
w produkcji surowców i żywności. Różnice w wydajności pracy i kosztach wytwarzania między przemysłową Europą Zachodnią a krajami Ameryki, Afryki,
Azji i Europy Wschodniej były znacznie mniejsze niż w produkcji wyrobów
gotowych. Wiele surowców i produktów rolnych nie mogło być w ogóle wytwarzane w Europie z uwagi na nieodpowiednie warunki naturalne. Przy szybko rosnącym zapotrzebowaniu krajów przemysłowych na surowce i żywność,
kraje zamorskie mogły więc w coraz większej mierze specjalizować się w ich
produkcji i eksporcie3.
Transport w teoriach handlu
Charakterystyczną cechą handlu międzynarodowego jest istnienie odległości geograficznych i wynikające z tego koszty transportu. Implikacje odległości geograficznej i koszty transportu nie zostały całkowicie zaniedbane
przez międzynarodowe teorie handlu, jednak większość z nich została wyjaśniona przy założeniu braku kosztów transportu, a jeśli były ujęte to raczej
były skupione na teoriach lokalizacji4.
Początki teorii lokalizacji sięgają XVIII wieku, gdy współtwórcy ekonomii klasycznej Adam Smith i David Ricardo zwracali uwagę na znaczenie
lokalizacji danego przedsięwzięcia, ale pierwszym badaczem, który szczegółowo odniósł się do lokalizacji produkcji rolniczej był niemiecki ekonomista
Johann Heinrich von Thünen. W 1826 roku opracował model użytkowania
gruntów, który pokazał, w jaki sposób procesy rynkowe mogą determinować
ich użytkowanie w różnych lokalizacjach5.
Thünen w swojej pracy opartej na osobistym doświadczeniu obserwacji
niemieckiej wsi, przedstawił koncepcję przestrzennego rozmieszczenia produkcji rolnej zorganizowanej w układzie stref rolniczych. Obserwując rozmieszczenie różnego rodzaju działalności rolniczej w przestrzeni i korzystając
z ogólnych założeń konkurencji doskonałej, sformułował model dystrybucji
upraw. Zauważył, że pewne czynności były skoncentrowane w określonych
A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa…, op. cit., s. 19.
G. Habeler, A Survey of International Trade Theory, Princetion University, 1961, s. 2.
5
M. Fujita, P. Krugman, A. J. Venables, The Spatial Economy: Cities, Regions and International
Trade. Massachusetts Institute of Technology, 1999, s. 15.
3

4
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strefach wokół centrum (model pierścieni), w których każdy pierścień specjalizuje się w różnych czynnościach rolniczych. Ponadto był przekonany,
że rynek rolny ma ograniczony zasięg, zależny od odległości od źródła, czyli
kosztów transportu. Omówił także zjawisko powstawania pewnego rodzaju
renty, która jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży nad kosztami transportu.
Renta ta wynikała wyłącznie z korzyści, jaką daje bliskość rynku w stosunku
do miejsc bardziej od niego oddalonych i jest obiektywnym wskaźnikiem wartości różnych lokalizacji6.
Pod koniec XIX wieku inny niemiecki ekonomista Wilhelm Launhardt
przedstawił teorię określającą optymalną lokalizację przedsiębiorstwa przemysłowego, którego punkt w przestrzeni miał minimalizować koszty transportu.
W opracowanym przez niego modelu, Launhardt stwierdza, że ze względu
na koszty transportu, cena wyprodukowanego w przedsiębiorstwie towaru
zwiększa się wraz ze wzrostem odległości. A wraz ze wzrostem ceny towaru, spowodowaną wzrostem odległości od miejsca produkcji danego dobra,
popyt będzie malał, a po pewnej odległości zmaleje do zera. Z tego powodu transport stał się najważniejszym czynnikiem wpływającym na lokalizację
danego przedsiębiorstwa, ponieważ w tym przypadku koszty transportu były
najistotniejszymi kosztami, które nie były związane bezpośrednio z procesem
produkcyjnym. W związku z tym Launhardt uznał koszty transportu za kluczowe spośród innych czynników wpływających na lokalizację, tj. aspekty
geograficzne - koszty dzierżawy, społeczne - wysokość wynagrodzeń, dostępności siły roboczej czy ekonomiczne - ceny i dostępność ziemi7.
Badania obszaru Launhardta kontynuował Alfered Weber. Weber poszukiwał optymalnej lokalizacji do produkcji towaru w oparciu o stałe lokalizacje
rynku i dwa źródła surowców, które geograficznie tworzą trójkąt, tzw. trójkąt
lokalizacji. Starał się określić jak najmniej kosztowną lokalizację produkcji
w trójkącie, obliczając całkowite koszty transportu surowca z obydwu miejsc
do zakładu produkcyjnego i produktu z zakładu na rynek. Waga surowców
i finalnego towaru były ważnymi determinantami kosztów transportu i lokalizacji produkcji. Towary, które traciły masę podczas produkcji, mogły być
transportowane z zakładu produkcyjnego na rynek po niższych kosztach niż
z zakładu surowca do zakładu produkcyjnego. Zakład produkcyjny będzie zatem zlokalizowany w pobliżu źródeł surowca. Tam, gdzie podczas produkcji
6
H. McCarty, J. Lindberg, Wprowadzenie do geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 81.
7
M. Beckmann, W. Launhardt: Location Theorist, [w:] P.W.J. Batey, p. Friedrich (red.), Regional Competition, Springer, Berlin-Heidelberg 2000, s. 133.
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nie było dużych start masy, całkowite koszty transportu były niższe, gdy będzie zlokalizowany w pobliży rynku. Po ustaleniu lokalizacji w trójkącie o najniższych kosztach transportu, Weber podjął próbę określenia alternatywnej
lokalizacji, która oferuje tanią siłę roboczą. Najpierw określił zróżnicowane
kosztów transportu w stosunku do lokalizacji o najniższych kosztach transportu. Potem wskazał miejsca wokół trójkąta, które charakteryzowały się niższymi kosztami pracy niż lokalizacja o najniższych kosztach transportu. Gdy
koszty transportu były niższe niż koszty pracy, wówczas określano alternatywną lokalizację siły roboczej8.
Postawę dla głównych teoretycznych implikacji działań kosztów transportu i jego wpływu na przestrzeń, została po raz pierwszy wykorzystana przez
Paula Samuelsona przy założeniu „kosztu góry lodowej” (ang. iceberg transport
costs). Tradycyjne sformułowanie kosztu góry lodowej Samuelsona, opracowane w neoklasycznej teorii handlu, a także w nowej teorii handlu, zakłada,
że koszt transportu towaru odnosi się do utraty jego części podczas procesu
transportu. Produkt traci część swojej ilości, a tym samym część swojej wartości podczas transportu, np. jeśli dwa kraje są daleko od siebie, koszt transportu
będzie wysoki, ponieważ duży rozmiar kosztu góry lodowej jest generowany
przez większą stratę podczas transportu. Dlatego to zjawisko zostało porównane z górą lodową, która pokonując pewną drogę stopniowo topnieje9. Model ten stał się jednym z głównych składników nowoczesnych modeli handlu
i geografii ekonomicznej.
Próbę powiązania głównych teorii ekonomii z geografią ekonomiczną
oraz z przestrzennymi wymiarami gospodarki podjął Paul Krugman, który zainicjował zastosowanie kosztów transportu w modelach geografii ekonomicznej. Opracował swój model w oparciu o funkcję kosztu góry lodowej. Krugman sugeruje interakcję gospodarek zewnętrznych, a dokładniej, ekonomii
skali w kosztach transportu dla interpretacji regionalnej koncentracji przemysłu, ponieważ ustanowienie ekonomii skali w kosztach transportu i produkcji zachęca przemysł do koncentracji w określonych miejscach w przestrzeni.
Podstawą jego analizy jest próba przekształcenia tradycyjnej funkcji kosztu
góry lodowej Samuelsona, nadając jej jasno określony wymiar przestrzenny
poprzez jednoznaczne wprowadzenie zmiennej odległości, jako wyznaczającej
wartość transportowanego dobra. Jeśli więc koszt transportu obejmuje cenę
8
P. McCann, The Economics of Industrial Location, Department of Economics, Springer, Berlin-Heidelberg, 1998, s. 16.
9
S. Brakman, H. Garretsen, Charles van Marrewijk, An Introduction to Geographical Economics: Trade, Location and Growth, University Press, Cambridge, 2001, s. 80.

16

EKONOMICZNE ASPEKTY TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

produktu transportowego, cena będzie rosła wykładniczo, w zależności od
przewożonej odległości. Co znaczy, że cena towarów do miejsca przeznaczenia
rośnie wraz ze wzrostem odległości transportu10. Zgodnie z powyższą analizą,
można stwierdzić, że modele geografii ekonomicznej opierają się na interakcji
rosnących korzyści skali i kosztów transportu.
W swoim modelu Krugman zakłada istnienie dwóch identycznych regionów z dwoma rodzajami produkcji. Pierwszy z nich, jako sektor rolniczy
wytwarza jedno homogeniczne dobro w warunkach konkurencji doskonałej
i stałych korzyści skali. Z kolei sektor przemysłowy działała w warunkach
konkurencji monopolistycznej z rosnącymi efektami skali. Ponadto Krugman
zakłada istnienie dwóch rodzajów pracowników. Zatrudnieni w sektorze rolnym są niemobilni, natomiast w sektorze przemysłowym mogą się przemieszczać pomiędzy regionami. Zatem w modelu charakter kosztów transportu
uzależniony jest od sektora. W rolnictwie są one zerowe, natomiast w przemyśle występują koszty typu „iceberg”, co sprawia, że koszty transportu dóbr
przemysłowych odgrywają główną rolę w analizie. Według modelu migracja
siły roboczej może doprowadzić do koncentracji przemysłu w postaci układu
rdzeń – peryferia (ang. core-periphery). Model ten bazuje na koncepcji konkurencji monopolistycznej Dixita i Stiglitza11. W tym przypadku decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych jak i pracowników (konsumentów) stały
się istotne a uwarunkowania przestrzenne zyskały na znaczeniu. Kluczową
cechą modeli nowej geografii ekonomicznej jest endogenizacja decyzji lokalizacyjnych, a tym samym endogenizacja lokalizacji działalności gospodarczej
w przestrzeni. Endogeniczność lokalizacji oznacza, iż podmioty rynkowe jak
i gospodarstwa domowe świadomie podejmują decyzję o wyborze lokalizacji
dążąc do maksymalizacji zysku lub całkowitej użyteczności na podstawie zestawu informacji generowanych przez system rynkowy. Stopień przestrzennej
koncentracji bądź rozproszenia działalności gospodarczej zależy natomiast
w dużym uproszczeniu od bilansu sił dośrodkowych (proaglomeracyjnych)
jak i odśrodkowych (prodyspersyjnych)12.
Siły dośrodkowe są związane z aglomeracją. Wśród nich możemy znaleźć
wielkość rynku, mobilność pracowników i pozytywne efekty zewnętrzne. Siły
te skutkują kumulatywnym kolistym, rozbieżnym i asymetrycznym modelem
B. Fingleton, New Directions in Economic Geography, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2007, s. 168
11
J. Zaucha, T. Brodzicki, D. Ciołek, T. Komornicki, Z. Mogiła, J. Szlachta, J. Zaleski, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Dyfin, Warszawa 2015, s. 98.
12
S. Brakman, H. Garretsen, Ch. van Marrewijk, An Introduction to Geographical Economics…,
op. cit., s. 38.
10
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rozwoju, w którym jeden region osiąga status rdzenia, podczas gdy drugi staje
się peryferyjny. Siły odśrodkowe to czynniki nieruchome, np. zasoby naturalne, konkurencja i niekorzystne skutki zewnętrzne. Jeśli którakolwiek z tych
sił będzie dominować, wystąpią głębokie różnice międzyregionalne. Krugman
uwzględnia również trzy czynniki, które mogą zmienić zależność między siłami odśrodkowymi i dośrodkowymi. Są to: korzyści skali w produkcji przemysłowej, koszty transportu i popyt na dobra przemysłowe. Mając na uwadze te
siły, Krugman opisuje je, jako sytuację, w której na początku przedsiębiorstwa
przyciągają pracowników, ale później ci sami pracownicy, którzy są konsumentami, przyciągają nowe firmy w regionie. Tym samym Krugman przekonująco argumentuje, że procesy koncentracji są silniejsze niż siły sprzyjające
rozproszeniu13.
Jak wynika z nowej ekonomii geografii, w której po raz pierwszy uwzględniono koszty transportu, szczególną rolę odgrywa aglomeracja przemysłowa.
Ze względu na korzyści transportowe, firmy umiejscawiają się w pobliżu dużego rynku zbytu tworząc skupisko wielkich firm przemysłowych. Bliskość ta
sprzyja budowaniu więzi i tym samym pobudza kreację klastra. Istotą klastra
jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia
gospodarczego, przyspieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrze. Czynniki, które kształtują przewagę konkurencyjną klastra to: minimalne koszty
transakcyjne, niskie koszty związane z transportem, korzyści skali osiągane
przez kooperujące przedsiębiorstwa oraz profity zewnętrzne z dostępu do wiedzy i informacji14.
Ekonomiczne znaczenie transportu
Transport jest ważnym elementem gospodarki, wpływającym na rozwój gospodarczy kraju i dobrobyt ludności. Dzięki przemieszczaniu towarów
i ludzi większość potrzeb ludzkich zostaje zaspokojonych15. Nie sposób wyobrazić sobie gospodarki światowej, bez gęstej sieci szlaków i połączeń transportowych umożliwiających producentom, eksporterom i importerom swobodne zawierania kontraktów bez względu na to, gdzie znajduje się towar,
a gdzie jego odbiorca. Te regiony świata, które są pozbawione dróg i punktów
M. Fujita, P. R. Krugman, A. J. Venables, The Spatial Economy: op. cit., s. 23.
Ch. Karlsson, B. Johansson, R. Stough, Industrial Clusters and Inter-firm Networks, Cheltenham, Northampton, 2005, S. 86.
15
R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 11-13.
13
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transportowych nie mogą brać udziału w wymianie międzynarodowej i kooperacji przemysłowej16.
Warunkiem funkcjonowania każdej gospodarki jest efektywnie funkcjonujący system transportowy. Gdy systemy transportowe są wydajne, zapewniają społeczne oraz gospodarcze szanse i korzyści, które skutkują pozytywnymi efektami mnożnikowymi, tj. jak lepszy dostęp do rynków, zatrudniania
i inwestycji. Sprawnie funkcjonujący system transportowy aktywizuje gospodarkę narodową, natomiast poważne zaniedbania w tej dziedzinie istotnie ograniczają możliwości jej dalszego rozwoju. Gdy systemy transportowe
są niekompletne pod względem wydajności lub niezawodności, mogą wiązać się z kosztami ekonomicznymi, tj. zmniejszeniem lub utratą możliwości
albo skutkować niższą jakością życia. W związku z tym efektywny transport
zmniejsza koszty, podczas gdy nieefektywny je zwiększa17.
Między rozwojem gospodarki narodowej a rozwojem systemu transportowego istnieje ścisła zależność. Wynika ona z faktu, że transport obsługuje
główne działy gospodarki, a szczególnie przemysł, budownictwo, rolnictwo
itp. Jeżeli rozwija się transport, rozwijają się pozostałe działy gospodarki. Poza
tym rozwój transportu zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, a więc poprzedza wzrost gospodarczy. Rozwój transportu aktywizuje
również obszary wokół jego infrastruktury. Wzdłuż dróg, węzłów, dworców,
portów powstają nowe zakłady przemysłowe oraz obiekty gospodarcze. Z tych
powodów można przyjąć, że rozwinięty i sprawny transport jest warunkiem
i czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy18.
Istotny wpływ na politykę rozwoju transportu wywiera specyfika infrastruktury transportu, zaś inwestycje transportowe pociągają za sobą inwestycje
w przemyśle, budownictwie, usługach, rolnictwie i sieci osadniczej, stanowiąc
istotny element infrastruktury społeczno-gospodarczej państw i ich ugrupowań integracyjnych19. Wykorzystanie infrastruktury transportu jest ważnym
elementem gospodarki i wspólnym narzędziem rozwoju. Jest to tym bardziej widoczne w gospodarce światowej, w której możliwości gospodarcze są
w coraz większym stopniu związane z mobilnością ludzi i towarów, w tym
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Ponadto widoczny jest
związek między ilością i jakością infrastruktury transportowej a poziomem
J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 11.
J-P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems, Routledge, New York 2013, s. 226.
18
M. Suchanek, Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, Springer, Sopot 2017, s. 48.
19
J. Brdulak, P. Pawlak, C. Krysiuk, Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie
sieci TENT, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012, s. 9.
16
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rozwoju gospodarczego. Infrastruktura transportowa o dużej gęstości jest kojarzona z wysokim poziomem rozwoju państw20. Oprócz tego rozwój infrastruktury wpływa na obniżenie kosztów transportu. Jest to znaczący czynnik
wpływający zarówno na stronę podażową, jak również popytową produkcji.
Dzięki obniżeniu kosztów transportu zyskują przedsiębiorstwa produkcyjne,
a także same przedsiębiorstwa transportowe, które obniżają koszty własne
i mogą być bardziej konkurencyjne na rynku usług21.
Powszechnie uważa się, że infrastruktura transportowa sprzyja wzrostowi, stąd wpływ infrastruktury transportowej na wzrost gospodarczy już dawno został dostrzeżony przez ekonomistów tj. Rostowa, Arrowa i Kurza czy
Krugmana. Według Rostowa wprowadzenie kolei było czynnikiem wzrostu
i rozwoju w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Kanadzie i Rosji22.
W latach 70. Arrow i Kurz uwzględnili teoretyczną analizę wpływu infrastruktury transportowej w teoriach wzrostu23. Krugman argumentuje, że dostępność transportowa wpływa na globalne ścieżki rozwoju i może pobudzać
wzrostu gospodarczy, ale także może stanowić dla niego barierę24.
Jednym z mechanizmów, który może zwiększyć rozwój gospodarczy
są inwestycje w infrastrukturę transportową. Inwestycje te oddziałują na
wielkość produkcji i konsumpcję gospodarstw domowych, co prowadzi do
redukcji kosztów transportu i skrócenia czasu podróży. Inwestycje w infrastrukturę transportową mogą być postrzegane, jako sposób przeciwdziałania
objawom negatywnych tendencji gospodarczych. Poprawa stanu infrastruktury zwiększa dostępność transportową, co w efekcie może wpływać na ceny
nieruchomości i oddziaływać na decyzje gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W skali makroekonomicznej lepsza infrastruktura transportowa
powinna pozytywnie wpływać na gospodarkę, zwiększać dochody podatkowe,
kreować nowe miejsca pracy oraz generować środki do dalszych inwestycji.
Infrastruktura jest podstawą wszelkiej działalności gospodarczej i tylko wtedy będzie sprzyjać rozwojowi, kiedy będzie w stanie pokryć szczytowe zapotrzebowanie na jej usługi. Niewystarczająca, w stosunku do zapotrzebowania
zgłaszanego przez gospodarkę, infrastruktura może stanowić barierę wzrostu

J.-P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems…, op. cit., s. 226.
F. Bourguignon, B. Pleskovic, Rethinking Infrastructure for Development, World Bank Publications, Washington 2008, s. 218.
22
R. Hickman, D. Bonilla, M. Givoni, D. Banisters, International Handbook on Transport and
Development, Northampton 2015, s. 260.
23
R. Chandra, Handbook of Research on Economic, Financial, and Industrial Impacts on Infrastructure Development, IGI Global 2017, s.85.
24
P. R. Krugman, Geography and Trade, MIT Press, London 1991, s. 36.
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i rozwoju działalności społeczno-ekonomicznej. Jedynie rozwój wyprzedzający
w stosunku do potrzeb gospodarczych umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb
produkcyjnych i stwarza warunki do pobudzania rozwoju gospodarczego25.
Poza inwestycjami w infrastrukturę transportową, ważne są inwestycje
w nowe technologie w transporcie, które pomagają optymalizować biznes
transportowy. Technologia stosowana w transporcie obejmuje zarówno pojazdy jak i infrastrukturę, które mogą wpływać na wielkość, i rozwój transportu. W ujęciu modelu Roberta Solowa zmiany postępu technicznego wywołują
efekty wzrostowe. Według Solowa tylko postęp techniczny jest w stanie podtrzymać długookresowy wzrost gospodarek w ujęciu dochodu na osobę26.
Transport przyczynia się również do rozwoju gospodarczego poprzez
tworzenie miejsc pracy i związaną z nim działalność gospodarczą. W związku
z tym wiele bezpośrednich (spedytorów, menedżerów, spedytorów) i pośrednich (ubezpieczenia, finanse, opakowania, przeładunki, biura podróży, przewoźnicy) jest związanych z transportem. Producenci i konsumenci podejmują
decyzje ekonomiczne dotyczące produktów, rynków, kosztów, lokalizacji, cen,
które same opierają się na usługach transportowych, ich dostępności, kosztach, przepustowości i niezawodności27.
Funkcje i klasyfikacja transportu
W każdej gospodarce narodowej transport odgrywa znaczącą rolę. Wynika to z faktu, że pełni wobec innych działów funkcje usługowe. Stąd pojawia
się jego komplementarność dla innych sektorów gospodarki narodowej i tym
samym przyczynia się do rozwoju gospodarki. Nie bez powodu „transport jest
porównywalny do krwioobiegu w organizmie ludzkim”28, gdzie istnieje ścisła
zależność między rozwojem systemów transportowych a rozwojem gospodarczym. Powszechnie uważa się, że tylko sprawnie funkcjonujący transport warunkuje wzrost gospodarczy, zaś jego niedorozwój i zacofanie staje się barierą
rozwoju gospodarczego.

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008 r., s. 33.
26
R. M. Solow, A Contribution to the Theory of Economic Growth, “The Quarterly Journal of
Economics”,
1 February 1956, Vol.70, Issue 1, str. 65–94.
27
J.-P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems…, op. cit., s. 228.
28
W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1989, s. 41.
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Transport w gospodarce narodowej pełni następujące funkcje:29
− jest instrumentem wymiany dóbr i usług, co warunkuje przemieszczanie się towarów będących przedmiotem handlu,
− jest czynnikiem wzrostu PBK oraz rozwoju innych działów gospodarki,
− warunkuje rozwój lokalizacji produkcji i osadnictwa – istniejąca i planowana sieć transportowa oraz jej poziom determinuje lokowania inwestycji, a także, jest czynnikiem miasto- i regionotwórczym,
− realizuje cele społeczne, jak np. zaspokajanie potrzeb komunikacyjnych ludności czy zwiększenie dostępności sfer życia gospodarczego,
tj. kultury, oświaty, sportu.
Klasyfikacja transportu może przybierać różne formy, w zależności od
przyjętego kryterium. Można go klasyfikować w układzie pionowym i poziomym. W układzie pionowym kryterium stanowi środowisko, w którym
porusza się środek transportu oraz technika poruszania. W związku z tym
kryterium ze względu na środowisko realizacji zadań, transport dzielimy na:
transport lądowy, transport wodny, transport powietrzny.
Każda z tych gałęzi charakteryzuje się swoista odrębnością techniczną,
organizacyjną, technologiczną czy ekonomiczną. Uwzględniając specyfikę
środka transportu oraz drogi transportowej, można wyróżnić sześć podstawowych gałęzi transportu: transport samochodowy, transport lotniczy, transport morski, transport kolejowy, transport śródlądowy i transport przesyłowy
(rurociągowy).
Klasyfikacja w układzie poziomym odnosi się do rodzajów transportu.
W tym aspekcie transport dzielony jest według różnych kryteriów, z których
najważniejsze to:
− przedmiot przewozu – transport osób i ładunków,
− funkcjonalność – transport regularny i nieregularny,
− organizacja przewozów – transport bezpośredni i pośredni,
− zasięg geograficzny – transport krajowy i międzynarodowy,
− odległość przewozu – transport bliskiego, średniego i dalekiego
zasięgu30.
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Charakterystyka transportu międzynarodowego
W dotychczasowej literaturze przedmiotu nie wypracowano jednorodnej definicji transportu międzynarodowego. Samo określenie transportu jest
interpretowane w sposób wieloraki. Wynika to z przyjęcia we wstępnych założeniach różnego jego zakresu. I tak, transport w znaczeniu czynnościowym
można określić, jako: „proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość,
czyli przemieszczania osób, przedmiotów lub energii”31. Jest to klasyczne podejście zdefiniowane przez Ignacego Tarskiego, w którym podkreśla celowe przemieszczanie, przewożenie, powodujące zmianę miejsca w czasie i przestrzeni.
W aspekcie podmiotowym M. Madeyski, E. Lissowska i J. Marzec transport określają jako: „technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie wydzielone
z innych czynności, celowe przemieszczanie wszelkich ładunków i osób”32, co oznacza, że transport ściśle związany jest z wykorzystaniem określonych środków
transportu oraz infrastruktury transportowej, występowaniem określonych
podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi transportowe oraz uzyskują
wynik finansowy związany z prowadzeniem działalności transportowej33.
Podobnie transport określa Janusz Neider, według którego w aspekcie
podmiotowym, „transport jest świadczeniem usług polegających na przemieszczaniu ładunków bądź usług dodatkowych bezpośrednio z tym związanych”34.
Z przedstawionej definicji wynika, że transport to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele czynności, dzięki którym ładunek dotrze z miejsca nadania do
miejsca docelowego.
W ramach transportu świadczona jest usługa zwana przewozem. Obejmuje on czas, podczas którego ładunek pozostaje na/w środku transportowym, będącym w ruchu lub w trakcie postoju. Podstawowymi środkami
transportu są: samochód, statek, wagon samolot i barka. Jednak, aby ładunek znalazł się na środku transportu, potrzebne są dodatkowe czynności, do
których zaliczamy: załadunek, wyładunek, składowanie krótkookresowe oraz
przewozy ładunków na terenie punktu transportowego. Natomiast czynności
wykonywane w punktach transportowych, wraz z przewozem, tworzą pojęcie
przemieszczania się ładunków. W trakcie przenoszenia ładunek jest obsługiwany za pomocą różnych urządzeń technicznych, tj. środki transportu, dźwigi,
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urządzenia do składowania ładunków a następnie jest składowany w magazynach lub innych miejscach przeznaczonych do składowania35.
W transporcie międzynarodowym, dostarczenie towaru wymaga jeszcze
wielu dodatkowych usług, tj. usługi logistyczne, spedycyjne, agencyjne, kontrolne itp. Zwykle są one świadczone przez odrębne podmioty, specjalizujące
się w tych branżach i co ważne, wykonujące te usługi odpłatnie. Są to usługi
niematerialne, ponieważ zajmują się organizacją i zarządzaniem procesami
przemieszczania. A zatem jeśli połączymy przemieszanie i usługi dodatkowe,
otrzymamy elementy, które składają się na pojęcie transportu36.
Infrastruktura transportu
Infrastrukturę transportową stanowią wszystkie urządzenia i obiekty
stałe i trwale zlokalizowane, umożliwiające przemieszczanie ładunków. Charakterystyczną cechą infrastruktury transportu jest ekonomiczna i techniczna niepodzielność, która wynika z jej wysokiej majątkochłonności i kapitałochłonności. Infrastruktura transportu ma istotne znaczenie dla rozwoju
branży. Stanowi swojego rodzaju kręgosłup każdej gospodarki, wspomagający
rozwój innych działów gospodarki. Bo im dany region jest bardziej nasycony
elementami infrastruktury, tym posiada większe szanse rozwoju37.
Podobnie jak w każdej innej gałęzi transportu, tak i w transporcie lotniczym, infrastrukturę transportu powietrznego można podzielić na liniową
i punktową. Do infrastruktury liniowej, zaliczymy drogi lotnicze, tzw. korytarze powietrzne, znajdujące się na wysokości od 900 do 12 000 metrów nad
poziomem morza. Ich szerokość wynosi odpowiednio:
−
−

dla dróg krajowych – 10 mil morskich38,
dla dróg międzynarodowych – 20 mil morskich39.

W transporcie lotniczym eksploatacja samolotów byłaby niemożliwa
bez udziału urządzeń, które są zlokalizowane na lądzie, służących do kontroli
i nadzoru nad ruchem w korytarzach powietrznych. Urządzenia te, tj. radary oraz środki do przekazywania informacji, wraz z budynkami, w których
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są zlokalizowane, zalicza się do wyposażenia naturalnej infrastruktury liniowej
w transporcie lotniczym40.
Do infrastruktury punktowej zaliczamy wszystkie elementy, które są wykorzystywane w transporcie lotniczym, są to: lądowiska, lotniska, porty lotnicze, infrastruktura lotniska a w nim: terminale pasażerskie, terminal cargo,
wieża kontroli lotów itp.41.
Transport multimodalny
Przewozy międzynarodowe są często dokonywane przy użyciu różnych
gałęzi transportu. Warunki na światowym rynku wymagają odejścia od gałęziowego punktu widzenia oraz kompleksowego traktowania działalności
transportowej. Stąd wyrazem tego jest rozwój przewozów intermodalnych.
Transport intermodalny oznacza przewóz ładunków wykorzystując co
najmniej dwóch różnych gałęzi transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, tj. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku towarów przy zmianie
rodzaju transportu42.
Transport lotniczy
Podstawową zaletą transportu lotniczego jest szybkość. Jest to najszybszy rodzaj transportu na średnich i dalekodystansowych odległościach. Przede
wszystkim jest to związane z prędkością osiąganą przez samoloty, ale również
z coraz większą dostępnością, niezawodnością i bezpieczeństwem transportu
lotniczego. Mając na uwadze bezpieczeństwo, transport lotniczy jest jednym
z najbardziej bezpiecznych sposobów przewożenia ładunku, biorąc pod uwagę
wstrząsy oraz wilgoć. Nie bez znaczenia jest częstotliwość przewozów, która
praktycznie każdego dnia i do każdego miejsca na świecie dociera w dość krótkim czasie43.
Jednak transport lotniczy, jak każda gałąź transportu, nie jest pozbawiony wad. Jego wysokie koszty przewozu, powodują, że cena transportu towarów nie zawsze jest opłacalna. Dlatego transport lotniczy jest wybierany
głównie w przypadku towarów o wysokiej wartości i na dalekie odległości.
40
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Małe odległości wpływają na nieefektywność ekonomiczną, ze względu na
zbyt wysokie koszty transportu , dla których alternatywą jest transport drogowy. Tym samym zachodzi tu silna zależność opłacalności od odległości. Do
tego towarzyszy mu duża rozległość przestrzenna obsługiwanego rynku i mała
dostępność lotnisk, która prawie zawsze powoduje konieczność wykorzystania innego środka transportu np. samochodowego. To wada, która nie tylko
powoduje wzrost kosztów, ale też istotną stratę czasu przy przeładunku, np.
z ciężarówki do kontenerów lotniczych. Dlatego ze względu na swoją charakterystykę, transport lotniczy skupia się przede wszystkim na obsłudze rynków
międzynarodowych. Stosowanie tego rodzaju transportu na krótsze, krajowe
odległości jest po prostu nieopłacane44.
Transport lotniczy cargo
Pierwszy lot towarowy odbył się 7 listopada 1910 r. w USA między Dayton
a Columbus w Ohio. Philip Orin Parmelee przetransportował samolotem
Wright Model B paczkę 200 funtów jedwabiu na otwarcie sklepu. Dystans
105 km pokonał w 57 minut, co było wówczas rekordem prędkości na świecie. Był to pierwszy lot typu „ładunek” przeznaczony wyłącznie do transportu
towarów. Był to też pierwszy na świecie lot zlecony przez klienta z wykorzystaniem multimodalnego transportu lotniczego, ponieważ towar został przetransportowany samochodem z lotniska do sklepu45.
Od tego czasu przewóz ładunków lotniczych rozwijały się szybko. Na
początku lat 20. XX w. wielu przedsiębiorców zdało sobie sprawę, że samoloty mogą przewozić przesyłki o małej objętości, ale wysokiej wartości, znacznie szybciej niż koleje. Wówczas podjęto próbę utworzenia lotniczych linii
frachtowych, zaś pierwsze komercyjne lotnicze frachtowce pojawiły się dopiero po II wojnie światowej. Równocześnie w 1945 r. na konferencji w Hawanie
57 linii lotniczych utworzyło Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego (ang. International Air Transport Association - IATA), która miała
za zadanie wpierać przemysł lotniczy w ramach uczciwej konkurencji oraz
usprawnienie współpracy miedzy przedsiębiorstwami transportu lotniczego
przy wykonywaniu działalności handlowej46.
Po II wojnie światowej ruch towarowy rozwijał się umiarkowanie. Nie
przybrał również na sile, kiedy to w 1968 roku firma Boeing wypuściła na
44
45
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rynek pierwszy czterosilnikowy samolot B747. Był to pierwszy szerokokadłubowy samolot zdolny do transportu pełnych palet w luku bagażowym, tym
samym rewolucjonizując przemysł ładunków lotniczych. Ale sektor transportu lotniczego wciąż nie rozwijał się zgodnie z oczekiwaniami i pozostał bardzo
małą częścią całkowitego ruchu lotniczego. Przez dekady większość przewoźników postrzegała go, jako działalność drugorzędną47.
Towary przesyłane transportem lotniczym
Istnieje wiele rodzajów towarów, zarówno wyrobów gotowych, jak
i półproduktów, które są transportowane drogą powietrzną. Do ich przewozu
najczęściej używane są samoloty pasażerskie, które zabierają ładunki o masie
kilku ton i są umieszczane pod pokładem pasażerskim, tzw. belly cargo. Do
tego rodzaju środka transportu zaliczamy ładunki, tj. ładunki drobnicowe,
niewielkie partie, paczki, pojemniki, kartony, które są przewożone w samolotach transportowych w jednostkach ładunkowych. Natomiast ładunki masowe i półmasowe, płynne i ponadgabarytowe, są tylko i wyłącznie przewożone
frachtowcami48.
Pomimo tego, że transport lotniczy jest droższy niż przewóz innymi
środkami transportu, istnieją branże, w których prędkość przemieszczania się
przewyższa potrzebę kontroli kosztów, są to:
− przemysł spożywczy - transport towarów szybko psujących się na
duże odległości byłoby niemożliwe bez transportu lotniczego,
− przemysł farmaceutyczny - przewozi produkty wrażliwe na czas,
tj. szczepionki, które muszą być transportowane w kontrolowanej
temperaturze,
− przemysł produkcyjny – lekkie urządzenia elektroniczne, tj. telefony,
tablety, są wysyłane drogą powietrzną z Dalekiego Wschodu do konsumentów na całym świecie,
− firmy z branży e-commerce np. Amazon, polegają na frachcie lotniczym, aby dostarczać produkty dla klientów, którzy coraz częściej oczekują szybkiej dostawy zakupionych produktów,
− transport zwierząt gospodarskich drogą lotniczą jest uznawany za najbardziej humanitarną metodę transportu na duże odległości.
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W przypadku żywności szybko psującej się, ich transport wymaga przestrzegania zaostrzonych reżimów jakościowych. Ze względu na niewielką pojemność samolotów a także ich wysokie ceny, do transportu żywności wykorzystuje się kontener lotniczy, wykorzystującego suchy lód. W zależności od
kontenera można nim przetransportować od 1 do 5 ton żywności. Co ważne,
nie wszystkie towary spożywcze muszą być przewożone w temperaturze kontrolowanej. Jednak produkty tj. cukier, kawa, mleko w proszku czy ryż są
bardzo wrażliwe na wilgoć i wymagają specjalnego opakowania oraz ochrony
przed opadami. Stąd tego typu towary przewozi się w kontenerach49.
Podobnie wygląda transport produktów leczniczych, do których należą
nie tylko szczepionki i ich składniki produkcji, ale także: próbki kliniczne,
krew, osocze, jak również całe organy przygotowane do przeszczepów. W tym
przypadku kluczowe znaczenie ma jakość i bezpieczeństwo, które podlega
wytycznym Komisji Europejskiej w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
(ang. Good Distribution Practice – GDP). Praktyka ta ma pomagać w utrzymaniu jakości przewożonych produktów w ramach łańcuchów dostaw i ograniczeniu ryzyka podczas ich transportu. W związku z tym transport produktów
leczniczych w transporcie lotniczym powinien odbywać się w różnego rodzaju pojemników przystosowanych do starannego przewozu specyficznych produktów. Wymogi IATA, jasno określają, że pojemniki muszą być wykonane
z materiałów termoizolacyjnych z dodatkiem składników chłodzących, tj. suchy lub schłodzony żel, tak, aby utrzymywały określoną temperaturę. Ponieważ nie istnieją takie konstrukcje jak samoloty chłodnicze, pojemniki są przewożone do samolotu na paletach, których podstawa jest wykonana ze sklejki,
a nie z drewna, a więc nie podlega fumigacji. Waga pojemnika z paletą waży
od 150 do 200kg. Wewnątrz opakowań są umieszczone czujniki, które mają
za zadnie kontrolować odpowiednią temperaturę przez okres od 4 do 5 dni.
Poza specjalnymi pojemnikami, do tego typu transportu produktów, można użyć kontenerów chłodniczych o różnej wielkości, mogących pomieścić
od 1 do 5 t ładunku. I podobnie jak w pojemnikach, kontenery jako źródło
chłodzenia wykorzystuje suchy lód. Dodatkowo kontener wyposażony jest w
termostat i wentylator oraz posiadają zamontowane zarówno zewnętrzne jak
i wewnętrzne czujniki temperatury. Kontener w stosunku do pojemników,
daje większą ochronę przed uszkodzeniem ładunki, ale przy tym jest dużo
droższy w wynajmie oraz transporcie, ale nie wszyscy przewoźnicy i porty
lotnicze obsługują kontenery chłodnicze. Podmioty, które są zaangażowane
49
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w tego rodzaju przewozy, tj. przewoźnicy lotniczy, porty lotnicze, spedytorzy
organizujący przewozy czy przewoźnicy drogowi w ramach Road Fedder Service – RFS, często ubiegają się o posiadanie certyfikatu CEIV Pharma, które jest
wydawane przez IATA z terminem ważności wynoszącym 3 lata. Jest to forma
podniesienia jakości obsługi produktów medycznych przewożonych transportem lotniczym, a przy tym gwarancji bezpieczeństwa dla konsumentów50.
Istotnym punktem w transporcie lotniczym jest przewożenie przesyłek niebezpiecznych. Przewozi się je na podstawie instrukcji opracowanych
przez IATA, tzw. Regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
(ang. Dangerous Goods Regulations – DGR). Ze wszystkich gałęzi transportu
przepisy dotyczące ich transportu są najbardziej restrykcyjne. Każdy przewoźnik lotniczy, który chce przewozić ładunki niebezpieczne, musi uzyskać certyfikat przewoźnika lotniczego AOC DG (ang. Air Operator Certificate Dangerous Goods), uprawniający go do starania się o koncesję przewoźnika lotniczego,
ze specjalnym wskazaniem dotyczącym możliwości wykonywania transportu
tego rodzaju ładunków podanym typem samolotu (najczęściej towary niebezpieczne przewozi się frachtowcami)51.
Flota przewozów ładunków lotniczych
Flota w liniach lotniczych cargo jest zdecydowanie starsza niż w liniach
pasażerskich, ich średni wiek wynosi 12 lat. Wynika to ze faktu, że większość
samolotów towarowych jest przerabiana z wysłużonych samolotów pasażerskich. Wówczas ich przebudowa jest stosunkowo tania, w porównaniu do
cen fabrycznie nowych maszyn. Są wśród nich samoloty szerokokadłubowe
o napędzie odrzutowym, rzadkością mniejsze samoloty o napędzie turbośmigłowym. Najpopularniejszym samolotem, który zapoczątkował nową erę samolotów odrzutowym i jednocześnie ułatwił współczesny transport lotniczy
jest Boeing 747. Następnie po nim kolejno zajmują miejsce: Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, McDonnell Douglas MD-11, Airbus A300, Airbus
A380, Ił-76 oraz Antonov An-124 i samolot do zadań specjalnych, Antonov
An-225 (największy samolot na świecie).
Lotnicze cargo nie jest jednorodne ze względu na sposób transportowania czy zakres świadczonych przez przewoźników usług. Największy udział
w przewozach lotniczych mają integratorzy, czyli firmy kurierskie, tj. DHL,
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FedEx, UPS, TNT, które zajmują się dostawą przesyłek od drzwi do drzwi
(ang. door-to-door) z wykorzystaniem własnej siatki przewozów lotniczych52.
Jednak najczęściej stosowaną praktyką przewożenia towarów są samoloty
pasażerskie, w których wykorzystywana jest wolna przestrzeń w luku bagażowym samolotu, tzw. belly cargo. Ten sposób transportu lotniczego cargo
wpływa na stopniowe zmniejszanie się liczby frachtowców. Jednak całkowita
eliminacja frachtowców nie będzie możliwa, bo są towary, których gabaryty
przewyższają rozmiary ładowni samolotów pasażerskich, oraz takich, których
kumulacja w jednorazowym transporcie przekracza zdolności przewozowe samolotów pasażerskich.
Ładunki ponadnormatywne w transporcie lotniczym
W ostatnich latach obserwuje się znaczne zainteresowanie transportem
lotniczym ładunków ponadnormatywnych. Jest to związane z coraz większym
rozwojem inwestycji realizowanych z udziałem kapitału międzynarodowego,
a także ze specjalizacją ośrodków rozmieszczonych po całym świecie, produkujących poszczególne podzespoły, a nawet całe technologie.
Do grupy ładunków ponadnormatywnych zaliczamy te ładunki, których
przemieszczenie wymaga użycia specjalnych środków transportu i urządzeń przeładunkowych. Specjalne środki transportu maja: wymiary, nośność, konstrukcję
i oznakowanie, które się różnią od środków standardowych. Natomiast urządzenia przeładunkowe muszą mieć udźwig odpowiadający ciężarowi ładunku
ponadnormatywnego53.
Światowym i bezkonkurencyjnym liderem w przewozie ładunków
ponadnormatywnych drogą powietrzną jest ukraiński samolot Antonov An225, należący do linii lotniczych Vogla-Dnepr Arlines (VDA). Samolot ten
dysponuje pokładem towarowym o kubaturze 1300m3 i do którego można
załadować aż 250 ton cargo. Koszt transportu tego typu maszyną jest bardzo wyskoki, ale w przypadku awarii urządzeń i grożących w tym przypadku
zastojów produkcyjnych (szczególnie w sytuacjach różnego rodzaju kataklizmów), wykorzystanie tego typu samolotu do pilnego transportu jest najbardziej pożądany54.
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Transport lotniczy cargo w Polsce
Lotnicze cargo w Polsce to stosunkowo młoda gałąź transportu. Przez lata
praktycznie niezauważalna i nie traktowana jako główne źródło przychodów
linii lotniczych. Ponieważ był tylko dodatkiem do transportu pasażerskiego,
często brakowało strategicznych wizji rozwoju tego segmentu transportu, co
przełożyło się na nienajlepsze wyniki ilości obsłużonego cargo. Dzięki wzrostowi gospodarczemu oraz związanego z nim zapotrzebowania na przewozy ładunków, transport lotniczy cargo nadrabia zaległości i osiąga coraz lepsze wyniki w wolumenie obsłużonego cargo. Obecnie, dziennie w Polsce wykonuje
się 1045 operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym55, co jest dobrym
wynikiem i stawia transport lotniczy na podium, jako najszybciej rozwijającą
się gałęzią transportu w Polsce.
Geneza polskiego transportu lotniczego towarowego
Transport lotniczy w Polsce do początku XXI w. był zdominowany przez
podmioty państwowe i należał de facto do potentata – Polskich Linii Lotniczych LOT, którego obroty determinowały wielkość przewozów w Polsce.
W ramach polityki centralnego planowania nie stwarzano możliwości rozwojowych podmiotom prywatnym.
Dla PLL LOT transport ładunków cargo zawsze był działalnością drugorzędną. Samoloty pasażerskie produkcji radzieckiej miały zbyt mały udźwig,
by poza bagażami pasażerów wziąć dodatkowo ładunek cargo. W latach 70.
i 80. XX w. gdy zachodziła potrzeba wykonać transportowe loty, LOT wypożyczał od wojska samoloty transportowe An-12 i An-26. Maksymalny ładunek tych samolotów wynosił odpowiednio An-26 – 5500 kg a w An-12 ponad
dwa razy więcej56.
Nieznacznie sytuacja zmieniła się, gdy na przełomie lat. 80 i 90. XX w.
zakupiono samoloty Boeing B737 oraz B767, które miały większy udźwig,
pozwalający zabrać nie tylko większą ilość pasażerów, ale ok. 2 ton ładunku
w przypadku Boeinga 737 i do 3 ton w Boeingu 767. Tym sposobem transport samolotami stał się bardziej opłacalny. W skutek czego w 1992 r. w Warszawie został otwarty terminal cargo na Lotnisku Okęcie57.
https://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/kierownictwo/247-aktualnosci/3730-statystyki-przewoz-c
argo, dostęp 29.01.2020.
56
M. Mikulski, A. Glas, Polski transport lotniczy, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności,
Warszawa 1980, s. 441.
57
https://www.lot.com/pl/pl/lot-cargo-historia, dostęp 29.01.2020.
55
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W połowie lat 90. XX w. rozwój transportu towarowego przybrał na sile.
Do tego stopnia, że polskie porty lotnicze nie były w stanie obsłużyć potencjalnej podaży na usługi lotniczego cargo. Wzrost ilości przewozów lotniczego
cargo spowodował, że w 1995 roku PLL LOT powołał do życia Biuro Cargo
i Poczty. Niedługo potem w ramach LOT-u powstała spółka Cargo Profit Centre (dzisiejsze LOT Cargo). Do tego czasu wzrost przewozów cargo
uzyskiwał rok do roku wzrost. W 1999 r. zanotowano lekki spadek obrotów
w cargo był spowodowany wprowadzeniem na trasy europejskie mniejszych
samolotów Embraer ERJ-145, które nie mogły brać prawie żadnego ładunku
cargo58.
Po zmianach ustrojowych powstała naturalna nisza dla działalności szerszej grupy linii lotniczych, ale wciąż na polskim rynku najsilniejszą pozycję
utrzymywał narodowy przewoźnik. Dopiero przełomowym czynnikiem rozwojowym transportu lotniczego w Polsce było przystąpienie w 2004 r. do
Unii Europejskiej, które pozwoliło dostosować prawo i nowe regulacje do
nowych, rynkowych standardów. Najbardziej istotnym z punktu widzenia
transportu lotniczego było zliberalizowanie przepisów o dostępie obcych przewoźników do polskiego rynku. Była to tak zwana polityka „otwartego nieba”
gdzie poprzez trzy pakiety, rynek był dostosowywany do wymagań unijnych.
Po kilku latach od wprowadzenia tej polityki, zaczęto zauważać wieloaspektowe korzyści dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku usług
lotniczych. Wpłynęło to również na znaczny wzrost w wielkości towarowego
przewozu lotniczego59.
Polski rynek cargo
Rynek to podstawowy mechanizm funkcjonujący w gospodarce rynkowej. Najczęściej rynek definiowany jest jako proces, poprzez który kupujący i sprzedający określają co pragną kupić i sprzedać, i na jakich warunkach. Innymi słowy jest to proces w efekcie, którego kupujący i sprzedający
podejmują decyzję o cenach i ilościach towarów60. Natomiast rynek usług
transportowych jest zaliczany do kategorii ekonomicznej o charakterze przestrzennym i dynamicznym. Można go zdefiniować jako obszar obrotu usługami

https://corporate.lot.com/pl/pl/historia, dostęp 29.01.2020.
D. Rucińska, Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie, przemiany, rozwój, PWE,
Warszawa 2012, s. 215.
60
T. Szczepaniak, „Transport i spedycja w handlu zagranicznym”, PWE, Warszawa 2002 str. 49.
58
59
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przewozowymi, w którym zleceniodawcy i zleceniobiorcy wzajemnie wpływają na siebie, jednocześnie kształtując popyt i podaż61.
Rynki transportowe są różnie klasyfikowane. Można w tym celu wykorzystać klasyfikację rynków ze względu na charakter i zakres konkurencji. Wyróżnia się w tym wypadku monopol, oligopol i wolną konkurencję62.
W innym przypadku bierze się pod uwagę kryteria wynikające z przestrzennej,
organizacyjnej i technologicznej specyfiki transportu. Wówczas spośród różnych kryteriów można wymienić następujące, pozwalające na podział rynków:
− przedmiot przewozu (kryterium przedmiotowe): rynek przewozów
pasażerskich i przewozu ładunków,
− obszar działania (kryterium przestrzenne): rynki lokalne, regionalne,
krajowe i międzynarodowe,
− gałęzi transportu (kryterium podmiotowe): rynki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, śródlądowego, przesyłowego63.
Wyodrębniając i opisując rynek usług transportowych, należy przedstawić jego uczestników, szczególnie tych, którzy stale na nim działają. Są to:
− załadowcy – występujący po stronie popytu na usługi transportowe,
− przewoźnicy – reprezentujący podaż usług transportowych,
− pośrednicy – występujący po obu stronach rynku transportowego (spedytor, makler frachtujący, agent celny, broker i agent ubezpieczeniowy)64.
Na polskim rynku działają przedsiębiorstwa lotnicze – przewoźnicy
i porty lotnicze – które dysponują znaczącym potencjałem przewozowym
i obsługowym oraz przedsiębiorstwa obsługi naziemnej. Ich wyniki operacyjne oraz rozwijająca się siatka połączeń lotniczych świadczą o dynamicznym
rozwoju polskiego rynku transportu lotniczego65.
Obecnie na polskim rynku usług transportu lotniczego funkcjonuje kilkudziesięciu przewoźników lotniczych. Spośród przewoźników mających największe obroty cargo pod względem tonażu ma nasz narodowy przewoźnik
PLL LOT, ale bardzo dobre wyniki odnotowują też firmy kurierskie DHL

61

J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s. 121.

M. Ciesielski, A. Szudrowicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 82.
63
R. Tomanek, Funkcjonowanie transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, Katowice 2004, s. 91.
64
Z. Krasucki, Rynek usług transportowych w międzynarodowej wymianie towarowej,
w: Transport międzynarodowy, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 1996, 58.
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D. Rucińska, Ekonomika transportu i rynek usług transportowych, WUG 2016, s. 53.
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i UPS. Najpopularniejszymi kierunkami są Niemcy, Stany Zjednoczone
i Katar66.
Obecnie w polskim rynkiem lotniczego cargo, rządzą przede wszystkim
przewozy pasażerskie a wraz z nim transport belly cargo. Dzieje się tak, bo
w Polsce brakuje lotniczego hubu, dlatego duża część towarów trafia do czterech głównych lotnisk, które dzielą między siebie większość wolumenu europejskiego. Są to Frankfurt, Paryż, Londyn i Amsterdam. Do nich towary
dowozi się przeważnie ciężarówkami, tzw. trucking (ang. Road Feeder Service
– RFS), a ich przejazdom są nadawane numery rejsów lotniczych67.
Poza przewoźnikami ważnym elementem rynku transportu lotniczego są
porty lotnicze. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej podmioty te spełniają
standardy przedsiębiorstw działających na wolnym rynku i w warunkach wolnej konkurencji. Zgodnie z klasyfikacją, porty lotnicze w Polsce podzielone
są na: porty centralne, regionalne i lokalne. Obecnie mamy 15 cywilnych
portów lotniczych, w tym 11 obsługujących rynek cargo, na których roku do
roku dynamika ilości obsłużonego cargo rośnie68.
Dla lotniczego cargo najważniejszym portem lotniczym w Polsce jest
centralny port – Lotnisko im. Chopina w Warszawie oraz porty regionalne,
tj.: Katowice-Pyrzowice, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Rzeszów-Jasionka, Poznań-Ławice, Wrocław-Starachowice, Szczecin-Goleniów, Bydgoszcz-Szwederowo, Port Lotniczy Lublin, Łódź-Lublinek, Kraków-Balice69. Największy
udział w lotniczym cargo ma stołeczne Lotnisko Chopina, które cały odnotowuje wzrost frachtu oraz przyjmuje 79% procent wszystkich towarów obsługiwanych w Polsce. Tuż za nim znajduje się lotnisko w Katowicach oraz
Gdańsk. Ilość towarów obsługiwana w pozostałych portach regionalnych ma
znaczenie marginalne lub nie występuje w ogóle.
Głównym podmiotem państwowym od 1987 r. oraz udziałowcem
w portach lotniczych w Polsce jest Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – PPL. Podstawowym celem PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej, dający dostępność do międzynarodowych szlaków
komunikacyjnych.

66
Analiza przewozów w Polskich Portach Lotniczych w pierwszym półroczu 2019 roku, Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, Listopad 2019, s. 8. https://www.ulc.gov.
pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/analiza_2_kwartal_2019.pdf, dostęp 29.01.2020.
67
J. Neider, Transport międzynarodowy…., op. cit., s. 91.
68
Analiza przewozów w Polskich Portach Lotniczych w czwartym kwartale 2018 roku, Departament Rynku Transportu Lotniczego https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/
statystyki/2018/4-kw-2018/wg_org_cargo_kw42018.pdf, dostęp 29.01.2020.
69
Ibidem, dostęp 29.01.2019.
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Elementami rynku są również instytucje i organizacje tworzące działania
przewoźników, portów i producentów usług towarzyszących transportowi lotniczemu. Naczelnym organem administracji rządowej właściwych w sprawach
lotnictwa cywilnego jest Minister do spraw Transportu, który sprawuje nadzór nad lotnictwem krajowym i zagranicznym w Polsce. W tym celu wykorzystuje instytucje jaką jest Urząd Lotnictwa Cywilnego – ULC, Polską Agencję
Żeglugi Powietrznej – PAŻP oraz Państwową Komisję Badania Wypadków
Lotniczych – KBWL.
Urząd Lotnictwa Cywilnego – ULC jest instytucją odpowiedzialną za
funkcjonowanie lotnictwa w Polsce i odpowiada za nadzór nad lotnictwem
cywilnym.
Rolą Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - PAŻP jest zarządzanie ruchem lotniczym w rejonie informacji powietrznej, którego granice pokrywają
się z obszarem lądowym RP. Odpowiada również za funkcjonowanie służb
ruchu lotniczego, służb łączności i nawigacji70.
Podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie obsługi naziemnej
(usługi handlingowe) zajmują się szeroką sferą działalności, która obejmuje71:
− obsługę w zakresie administracji naziemnej i nadzoru,
− obsługę pasażerów oraz ich bagażu,
− obsługę towarów i poczty,
− obsługę płytową np. płyt postojowych,
− obsługę samolotów np. holowanie, wypychanie,
− zaopatrzenie statków powietrznych w paliwa i inne materiały
napędowe,
− utrzymanie samolotów np. sprzątanie,
− operacje lotnicze i inne czynności administracyjne związane z załogą,
− transport naziemny,
− zaopatrzenie pokładów samolotów w napoje i jedzenie (catering).
Działalność handlingowa może być prowadzona przez agentów obsługi naziemnej lub też, jako obsługa własne, przez przewoźników lotniczych
wyłącznie na rzecz własnych samolotów, załóg, i ładunków72. W Polsce
głównymi firmami handlingowymi są: LS Airport Services Sp. z o.o. oraz
Welcome Airport Services Sp. z o.o.
J. Neider, Transport międzynarodowy…., op. cit., s. 99.
Ch. Sumeer, M. Nędza, P. Kozłowski, Podstawy transportu lotniczego, Konsorcjum Akademickie, Kraków 2012, s. 149.
72
Ibidem, s. 105.
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Wnioski
Teorie handlu międzynarodowego przedstawione w niniejszym rozdziale
dowodzą, że transport odgrywa znaczącą rolę w globalnym handlu i rozwoju
gospodarczym państw. Jest jednym z aspektów, w którym postęp gospodarczy
stał się bardziej namacalny. Międzynarodowa produkcja stała się z czasem
powszechna, ponieważ przedsiębiorstwa przenoszą lub lokują swoje firmy
w miejsca o strukturze niskich płac i kosztów gruntów, aby osiągnąć jak najniższe koszty produkcji. Ta sytuacja, wpłynęła nie tylko na rozwój handlu
światowego, ale i na potrzebę międzynarodowego transportu dalekodystansowego, ponieważ wyprodukowane towary muszą dotrzeć do odbiorców na
całym świecie. Lotniczy fracht, w tym polski, zaspokaja te potrzeby, nawet
tego samego dnia, ale po znacznie wyższych cenach. I choć udział polskiego
transportu lotniczego cargo w tym zglobalizowanym świecie jest znikomy, to
istnieją przesłanki, że w ciągu najbliższych lat, rozwój towarowego transportu
lotniczego w Polsce, nabierze rozpędu i odnotuje wzrosty, co zostanie przedstawione w kolejnych rozdziałach książki.
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Charakterystyka i determinanty
rozwoju transportu
lotniczego cargo w Polsce

Lotniczy transport towarowy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, postrzegany był przede wszystkim z perspektywy długodystansowych lotów
pasażerskich. Dla wielu przewoźników rejsowych, którzy niegdyś koncentrowali się głównie na transporcie pasażerskim, transport cargo nie jest już
produktem ubocznym, ale stał się kluczowym elementem zysków, walki konkurencyjnej z liniami lotniczymi i operatorami w alternatywnych środkach
transportu. Obecnie stopień sukcesu danej trasy, a nawet globalnej sieci, jest
współzależny od frachtu lotniczego. Stały wzrost przewozów lotniczych wynika z szeregu zmian zarówno po stronie popytu, jak i podaży na krajowym
i międzynarodowym rynku przewozów lotniczych, w tym rosnącego handlu
światowego, postępu technologicznego i specjalizacji, presji w dół na stawki
frachtu lotniczego oraz zmieniające się procesy produkcyjne.
W rozdziale została przedstawiona charakterystyka i najważniejsze determinanty rozwoju transportu lotniczego cargo. Omówiono aktualną sytuację transportu lotniczego cargo na świecie oraz jego zależność od światowego
handlu towarami. Analizie poddano najważniejsze czynniki wpływające na
popyt lotniczych przewozów towarowych, a także przedstawiono wolumen
przewozów cargo w poszczególnych polskich portach lotniczych. Porównano również rodzaje konkurencji oraz omówiono wpływ inwestycji na rozwój
transportu lotniczego cargo oraz zastosowania nowych technologii w transporcie lotniczym, co jest istotnie w odniesieniu do problemów podejmowanych
w dalszej części książki.
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Światowe przewozy lotnicze
w zakresie transportu ładunków
Każdego dnia na świecie wykonywanych jest 100 tys. lotów przez samoloty przewożące pasażerów i ładunki. Pod względem masy przewożonych
ładunków transport lotniczy ma niewielki udział w obsłudze światowej wymiany towarowej, bo wynosi tylko 1% mierzone wagowo, ale za to ponad
35% wartościowo i utrzymuje się na niezmienionym poziomie od wielu lat.
Tak duża dysproporcja między tonażem a wartością odzwierciedla wyjątkową
pozycję ładunków lotniczych w transporcie towarów, które wymagają dużej
szybkości, niezawodności i bezpieczeństwa1.
W 2019 r. wartość światowego handlu towarami wyeksportowanymi na
cały świat wyniosła około 19 bln dolarów. Dla porównania, w 2000 r. liczba
ta wyniosła ok. 6,45 bln USD2. Znaczący udział w tym wzroście odegrały
przewozy lotnicze cargo, na które zapotrzebowanie wraz z postępującą globalizacją rosło. Na tę sytuację złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, firmy
które dążyły do obniżenia kosztów zapasów i przyjęcia filozofii produkcji just
in time, wykorzystały logistykę ładunków lotniczych, jako sposób transportu
swoich produktów w najszybszy i najbardziej niezawodny sposób. Po drugie,
na rynkach, na których żywotność produktów jest krótka, transport lotniczy
był najszybszym sposobem umieszczania produktów w odpowiedzi na potrzeby i preferencje klientów3. Po trzecie, malejące koszty w wyniku liberalizacji
sektora lotniczego i postępu technologicznego sprawiły, że logistyka przewozów lotniczych była bardziej atrakcyjna. I wreszcie, kiedy firmy przenosząc
swoje zakłady za granicę (ang. outsourcing), gdzie niższe koszty pracy tworzyły
przewagę konkurencyjną, bardziej polegały na logistyce ładunków lotniczych4.
Jedną z pierwszych gałęzi, która odczuła skutki outsourcingu byli producenci odzieży i tekstyliów, ponieważ wiele operacji skierowanych było do Azji.
W ślad za producentami odzieży i tekstyliów szły firmy high-tech, a efekt był olbrzymi. Po przystąpieniu Chin do WTO w 2001 r. kraj ten stał się czołowym
producentem na świecie, produkując około 80% światowych klimatyzatorów,
70% telefonów komórkowych i 60% butów. Wraz z rozprzestrzenieniem się
Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commercial/market/car
go-forecast, s. 7, dostęp 02.11.2020.
2
https://www.statista.com/statistics/264682/worldwide-export-volume-in-the-trade-since-19
50/, dostęp 02.11.2020.
3
J. P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems, Fifth Edition, https://transportgeography.
org/contents/chapter5/air-transport/, dostęp 02.11.2020.
4
B. Graeff, Capitalism, Sport Mega Events and the Global South, New York 2020, s. 8.
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produkcji na rynki wschodzące, takie jak Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia, łańcuchy dostaw rozszerzyły się, a integratorzy lotniczego cargo,
tacy jak UPS, DHL i FedEx pierwsze wykorzystały ten wzrost5.
Dynamika światowego handlu i wzrost przewozów lotniczego cargo
Obserwując dynamikę światowego handlu, można stwierdzić, że istnieje
ścisła korelacja wzrostu wolumenu światowego handlu z popytem na transport
lotniczy cargo. Rosnąca w skali globalnej wymiana handlowa bezpośrednio
przekłada się na szybki rozwój rynku towarowych przewozów lotniczych. Niemniej jednak dynamika światowego handlu jest mniej gwałtowna i bardziej
stabilna niż dynamika przewozów lotniczych ładunków. Dzieje się tak, ponieważ transport lotniczych przewozów cargo podlega zmianom i wahaniom
w zależności od ceny, popytu na jego usługi, oferowanej podaży, uwarunkowań koniunkturalnych czy wyboru klienta6. Największy wpływ na zmiany
w branży mają kryzysy gospodarcze, które powodują, że zarówno światowy
handel jak i transport lotniczy cargo ulega głębokim wahaniom (zauważyć
można, że wahania w cyklu koniunkturalnym maleją w czasie - średnio około
10 lat).
W minionych dwóch dekadach zauważyć można, że transport lotniczy
cargo wykazuje zróżnicowany wzrost i spadki. W miarę rozwoju światowej
gospodarki popyt na ładunki lotnicze w pierwszej dekadzie był powiązany
z kryzysem paliwowym, który mocno odcisnął swoje piętno w transporcie lotniczego frachtu. W odpowiedzi na rosnące ceny paliwa wprowadzono dopłaty
paliwowe, które zaczęły rosnąć w 2003 r., co znaczenie zwiększyło rentowność
linii lotniczych. Sytuacja ta utrzymywała się do 2008 r., gdzie po kilkuletnich
wzrostach rentowność ponownie spadła z powodu kryzysu finansowego i tym
samym pogorszenia się koniunktury gospodarczej na świecie. Kolejny wyraźny wzrost przypadł na rok 2010. Było to spowodowane wzrostem zarówno
wielkości ładunków przesyłanych transportem lotniczym, jak i wielkością
światowego handlu towarami. Sprzyjająca koniunktura popytu na lotnicze
cargo nie trwała długo, bo już w 2011 r., ceny paliwa do silników odrzutowych zaczęły rosnąć. Przyczyniło się to znacząco do spowolnienia ruchu
towarowego, które zostało pogłębione przez niepokoje społeczne związane
z powstaniami wiosny arabskiej, trzęsieniem ziemi w Japonii „Tohoku”
The Economist, https://www.economist.com/leaders/2015/03/12/made-in-china, dostęp
02.11.2020.
6
Ibidem, dostęp 02.11.2020.

5
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i powodziami w Tajlandii. Te dwa ostatnie egzogeniczne wstrząsy zakłóciły
produkcję komponentów samochodowych i towarów technologii informatycznej, z których oba są kluczowymi grupami towarowymi dla ładunków lotniczych. Dodatkowo w 2012 r. światowy handel gwałtownie spadł, a towary,
którymi handlowano, przesunęły się w kierunku towarów masowych, bardziej
nadających się do transportu morskiego7. Kolejne lata to powolne wzrosty,
które zanotowały wyraźną poprawę w 2017 r., gdzie rosnący popyt na produkty łatwo psujące się, leki i elektronikę, a także silny wzrost gospodarczy na
całym świecie przyczynił się do odbicia, rosnąc prawie o 10%. Mimo niewielkiego spadku lotniczego cargo 2019 r. podstawy ekonomiczne, tj. globalne
wzrosty PKB, rosnąca produkcja przemysłowa, zaufanie konsumentów i nastroje biznesowe, wraz z silnym wzrostem handlu elektronicznego (e-commerce), wspierają dalszy wzrost przewozów lotniczych cargo w następnych latach8.
Rys 1. Dynamika wolumenu w FTK9 przewozów ładunków lotniczych na tle dynamiki światowego handlu (% rok do roku)

Źródło: IATA: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced012
6f0bb/iata-annual-review-2019.pdf, dostęp. 02.11.2020.

Boeing, World Air Cargo Forecast 2012-2013, https://www.utikad.org.tr/images/BilgiBankasi/worldaircargoforecast20122013-3664.pdf, dostęp 30.05.2021.
8
Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commercial/market/cargo
-forecast, s. 19; WTO: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts2019_e.pdf,
dostęp 02.11.2020.
9
FTK – fracht w tonokilometrach
7
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Rys 2. Światowy lotniczy ruch towarowy w latach 2004-2021 r. w tonokilometrach10

** prognoza
*** oszacowanie
Źródło: https://www.statista.com/statistics/564668/worldwide-air-cargo-traffic/, dostęp. 02.11.2020.

Na rozwój lotniczego cargo nie bez znaczenia będą ceny paliwa lotniczego. Jak powszechnie wiadomo, transport lotniczy to branża charakteryzująca
się wysokim zużyciem energii (tym samym branża przyczynia się do rosnącej
emisji gazów cieplarnianych o czym będzie mowa w rozdziale 3.1.3), związanym z dużymi prędkościami, a paliwo lotnicze jest jednym z głównych składników kosztowych przelotu samolotu. Ta ścisła zależność sektora transportu
lotniczego od ropy naftowej powoduje, że gdy ceny paliwa idą w górę, przewoźnicy są zmuszeni do podwyższania stawek, aby uniknąć poniesienia strat.
Co więcej, rosnące koszty paliwa wpływają nie tylko na linię lotniczą, ale i na
całą branżę, ponieważ przewoźnik podwyższając cenę za transport lotniczy obciąża tym spedytora, który z kolei, aby nie był stratny również podnosi koszt
usługi. Tym samym efekt wzrostu ceny paliwa dociera również do właścicieli
Tonokilometr - jednostka obliczeniowa pracy potrzebnej do przetransportowania 1 t ładunków na odległość 1 km, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tonokilometr;3988058, dostęp
03.08.2021.

10

41

ROZDZIAŁ II

ładunków lotniczych, poprzez doliczenie przez linie lotnicze opłaty paliwowej
do swoich rachunków11. W takim przypadku wzrost cen paliwa lotniczego
powoduje spadek popytu na ładunki lotnicze.
Rys 3. Ceny paliwa lotniczego

Źródło: Index Mundi, https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=jet-fuel&months=120&currency=eur, dostęp. 03.08.2021.

Mimo, że ceny paliwa lotniczego od 2014 r. utrzymują się na podobnym niskim poziomie to nie ma gwarancji, że ten trend utrzyma się w długim czasie. Wynika to z tego, że kierunek kształtowania się cen ropy naftowej i paliwa lotniczego podlega wahaniom w zależności od kilku zmiennych,
tj. wzrost popytu ze strony szybko rozwijających się gospodarek, globalnego
ożywienia, a także niedoborów podaży wynikające z napięć geopolitycznych.
Jednak w dłuższym okresie czasu prognozy towarowego transportu lotniczego
są korzystne i przewiduje się, że światowy ruch cargo będzie wzrastał o 4,2%
rocznie w ciągu najbliższych 20 lat. Ogólnie rzecz biorąc, światowy transport
towarowy będzie większy dwukrotnie w ciągu następnych 20 lat, zwiększając
się z 256 miliardów RTK (ang. Reveune Tonne Kilometer)12 w 2017 do 584
miliardów RTK w 2037 roku13.

J. P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems, Fifth Edition, https://transportgeog
raphy.org/contents/chapter4/transportation-and-energy/, dostęp 02.11.2020.
12
RTK - dochód z jednego tonokilometra
13
Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commercial/market/cargo
-forecast, s. 6. dostęp 02.11.2020.
11
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Rys 4. Globalne prognozy lotniczych przewozów towarowych

*prognoza
Źródło: Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commer
cial/market/cargo-forecast, s. 6, dostęp 02.11.2020.

Światowy rynek towarowego transportu lotniczego
Udziały w regionalnym rynku przewozów lotniczego cargo w 80% przypadają na Azję i Pacyfik, Europę oraz Amerykę Północną. Do lat 90. liderem
w tym obszarze były amerykańskie spółki, które stanowiły 35% rynku, ale
z biegiem lat musiały ustąpić miejsca Azji. Obecnie Azja jest największym
rynkiem lotniczego cargo na świecie14.
Prognozy wskazują, że Azja nadal pozostanie światowym liderem pod
względem średniego rocznego wzrostu towarowych przewozów lotniczych,
przy wzroście krajowych rynków w Chinach i Azji Wschodniej odpowiednio
6,3% i 5,8% rocznie. Wspierane przez szybciej rozwijające się klasy średnie,
rynki Azji Wschodniej i Ameryki Północnej oraz Europy będą rosły nieco
szybciej niż średnia światowa stopa wzrostu. Rynki Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej w relacji z Europą i Ameryką Północną będą rosły w przybliżeniu na poziomie średniej światowej. W bardziej ustabilizowanych i dojrzałych

14
Boeing, World Air Cargo Forecast 2020-2039, www.boeing.com/commercial/market/cargo
-forecast, s. 20, dostęp 31.05.2021.
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rynkach przepływy handlowe między Ameryką Północna a Europą, wzrost
będzie poniżej średniej światowej15. Pomimo wybuchu pandemii Covid-19
w 2020 r. i pogorszonych wyników w pierwszej połowie roku to prognozy
pozostają bez zmian, ponieważ w czasie pandemii niektóre rynki odnotowały
nawet wzrosty. Jednak są to niewielkie odchylenia, a lotniczy rynek towarowy
w pierwszym kwartale 2021 powrócił sprzed kryzysu16.
Rys 5. Udziały w rynku lotniczych przewozów towarowych (wg kraju pochodzenia)

Źródło: Boeing, World Air Cargo Forecast 2020-2039, www.boeing.com/commer
cial/market/cargo-forecast, s. 20, dostęp 31.05.2021.

Tabela 1. Transport lotniczy cargo pomiędzy regionami świata (w %)
Region

Lata
2007-2017 (%)

Prognoza
2018-2037 (%)

Świat

2,6

4,2

Azja Wschodnia - Ameryka Północna

1,2

4,7

Europa - Azja Wschodnia

4,2

4,7

Azja Wschodnia - rynek wewnętrzny

3,8

5,8

Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commercial/market/cargo
-forecast, s. 6, dostęp 03.11.2020.
16
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-03-02-01/, dostęp 10.06.2021.
15
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Region

Lata
2007-2017 (%)

Prognoza
2018-2037 (%)

Europa - Ameryka Północna

0,0

2,5

Ameryka Północna - rynek wewnętrzny

2,3

2,3

Chiny - rynek wewnętrzny

5,0

6,3

Ameryka Łacińska - Europa

3,0

4,0

Ameryka Łacińska - Ameryka Północna

-0,3

4,1

Afryka - Europa

-1,0

3,7

Azja Południowa - Europa

2,4

4,2

Bliski Wschód - Europa

3,3

3,2

Europa - rynek wewnętrzny

3,1

2,3

Źródło: Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commer
cial/market/cargo-forecast, s. 6, dostęp 03.11.2020.

Znaczna część, bo aż 59% światowego lotniczego ruchu towarowego
obsługiwana jest przez linie lotnicze zapewniające przewozy cargo w lukach
bagażowych samolotów pasażerskich belly cargo. Podczas gdy międzynarodowy transport lotniczy przewożony frachtowcami przez integratorów takich jak
DHL, FedEx, TNT, UPS stanowi 41% udziału w rynku (stosunek ten, z niewielkimi odchyleniami pozostaje na podobnym poziomie). W związku z tym
wielkość obsługi frachtu na lotniskach jest ściśle powiązana z dostępną liczbą
międzynarodowych pasażerskich tras dalekobieżnych. Dlatego silną pozycję
na rynku cargo mają te porty lotnicze, które oferują bogatą i rozbudowaną
siatkę połączeń długodystansowych (międzystrefowych). Natomiast dla integratorów wybór głównego węzła konsolidacyjnego opiera się na dobrze zlokalizowanym lotnisku, posiadającym dobrą infrastrukturę, ale niekoniecznie
obsługującym bardzo duży lokalny rynek pasażerski17.
Z punktu widzenia sieci, szlaki towarowe integratorów są silnie skoncentrowane na stosunkowo niewielu szlakach handlowych świata, między Europą a Ameryką Północną oraz między Azją (zwłaszcza Chinami) a Europą
i Ameryką Północną, natomiast sieci pasażerskie są znacznie szersze i często
obejmują miejsca docelowe gdzie popyt na cargo jest minimalny. Ta różnica w rozkładzie ruchu pasażerskiego i towarowego wyjaśnia znaczną różnicę
współczynnika wypełnienia przestrzeni belly cargo i frachtowcach18.
World Bank, http://pubdocs.worldbank.org/en/259741436899475924/Air-Transport-AirCargo-Ch2.pdf, dostęp 03.11.2020.
18
Boeing, World Air Cargo Forecast 2018-2037, www.boeing.com/commercial/market/car
go-forecast, s. 8, dostęp 03.11.2020.
17
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Rys 6. Udział frachtu w lotniczym ruchu towarowym na świecie w 2019 według
rodzaju (w tonokilometrach)

Źródło: https://www.statista.com/statistics/535543/worldwide-freight-ton-kilome
ter-share-belly-cargo-and-main-cargo/, dostęp. 03.11.2020.

Lotnicze przewozy towarów w Polsce
Jednym z kluczowych regionów dla transportu lotniczego cargo jest Europa. Jej relacje z innymi kontynentami, odpowiadają za kilkadziesiąt procent światowego rynku pod względem tonokilometrów, jak i masy ładunków.
W europejskim lotniczym cargo dominują przewozy pasażerskie belly cargo,
co oznacza, że największe terminale cargo to jednocześnie największe lotniska pasażerskie i są to odpowiednio: Frankfurt (2,04 mln ton), Paryż (1,90
mln ton), Londyn (1,58 mln ton) i Amsterdam (1,57 mln ton). Lotniska
te obsługują 80% wolumenu frachtu w Europie19. Na tym tle Polska wypada skromnie. Udział polskiej infrastruktury w europejskim rynku lotniczego cargo szacowany jest zaledwie na 1%, a największe lotnisko w Warszawie
w 2019 r., obsłużyło jedynie (97,8 tys. ton) ładunku. Niemniej jednak coraz większa obecność na polskim rynku samolotów szerokokadłubowych
i coraz szybszy rozwój infrastruktury sprzyja transportowi lotniczemu cargo
w Polsce20.
https://www.statista.com/statistics/434381/airfreight-volumes-in-europe-by-airport/, dostęp 02.11.2020.
20
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transpor
tu-do-2030-roku2, dostęp 02.11.2020.

19
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Ogólnie dla Polski rok 2019 był pozytywny. Przewieziono ponad 123
tys. ton cargo, co stanowi wzrost o 7,9% w porównaniu do 2018 roku, przetransportowano 26 tys. ton frachtu on board, między polskimi lotniskami
a hubami europejskimi na ciężarówkach (w ramach RFS) – tu odnotowano
niewielki spadek, a przesyłki pocztowe pozostały na niezmienionym poziomie
18 tys. ton.
Rys 7. Poczta, cargo on board21 oraz RFS22 w latach 2013-2019 (w tys. ton)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych ULC: https://www.ulc.gov.pl/pl/urzad/
kierownictwo/247-aktualnosci/3730-statystyki-przewoz-cargo, dostęp. 03.11.2020.

Najpopularniejszymi kierunkami w ruchu lotniczego cargo z Polski były:
Niemcy, Stany Zjednoczone i Katar. Popularność kierunku niemieckiego wynika z tego, że Polska jest głownym eksporterem towarów do Niemiec oraz
najczęściej korzysta z usług RFS, czyli towary są dostarczane na ciężarówkach do niemieckich lotnisk i stamtąd lecą dalej na inne światowe kierunki.
W przypadku USA wymiana towarowa z Polską przekłada się na wzrost lotniczego cargo polskich podzespołów i części maszyn. Natomiast Katar stał
się dla Polski odbiorcą głównie kosmetyków. Największe wzrosty ilościowe
w 2019 r. odnotowano w przypadku Estonii (+1,269 tys. ton), Singapuru

Cargo on board – ładunki przewiezione na pokładach samolotów.
RFS - (Road Feeder Service) lub transport zastępczy dla transportu lotniczego, oznacza
transporty przy pomocy samochodów ciężarowych na zlecenie linii lotniczych.
21
22
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(+0,802 tys. ton) oraz Iraku (nowy kierunek)23. Najwięcej cargo przewiózł
PLL LOT 57 tys. ton24 (był to rekord spółki), tuż za nim dobre wyniki pod
względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali integratorzy UPS i DHL.
W Polsce najwięcej, bo aż 96% lotniczego cargo obsługują dwa lotniska:
lotnisko w Warszawie i lotnisko w Katowicach. Większość tonażu 2019 r.
przetransportowano z i do lotniska Chopina w Warszawie (97,8 tys. ton), co
stanowi 79% całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Lotnisko Chopina zanotowało również największy wzrost w stosunku do 2018 roku – o ponad 5,4 tys. ton cargo,
co stanowi 5,9% wzrost. Następnie wzrosty odnotowały odpowiednio porty
lotnicze w Katowicach (17,2 tys. ton w całym roku i 9,1% wzrost) i lotnisko
Gdańsk im. L. Wałęsy (6,7 tys. ton i 23,7% wzrostu). Łączna ilość obsłużonych przewozów cargo wyniosła 123 tys. ton i była wyższa o blisko 8%
w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost przeładunków na polskich
lotniskach w latach 2018-2019 odnotowano na lotnisku Rzeszów Jasionka.
Za to lotniska w Lublinie i Łodzi zanotowały największy spadek przeładunków w porównaniu z rokiem poprzednim25.
Tabela 2. Ilość obsłużonego cargo on board (w kg) w polskich portach lotniczych
w ruchu krajowym i międzynarodowym w roku 2018-2019
Nazwa Portu

Rok
2019

Dynamika
2018

2019/2018

Chopina w Warszawie

97 784 243

92 377 066

5,9%

Katowice Pyrzowice*

17 231 149

15 800 534

9,1%

Gdańsk im. L. Wałęsy

6 680 996

5 400 013

23,7%

Rzeszów - Jasionka

1 344 814

352 855

281,1%

Poznań - Ławica

100 718

73 160

37,7%

Wrocław - Strachowice

235 501

297 377

-20,8%

Szczecin - Goleniów

9 377

26 106

-64,1%

Bydgoszcz - Szwederowo

9 223

7 068

30,5%

Port Lotniczy Lublin

0

489

-100,0%

Radom - Sadków

0

0

-

Warszawa - Modlin

0

0

-

23
https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2019/analiza_4_kwartal_20
19.pdf, dostęp 03.11.2020.
24
https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/lot-rekordowe-57-tys-ton-ladunkow-w-2019-r7639.html, dostęp 03.11.2020.
25
https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2019/wg_org_cargo_4kw20
19.pdf, dostęp 03.11.2020.
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Nazwa Portu

Rok
2019

Dynamika
2018

2019/2018

Łódź - Lublinek

857

17 404

-95,1%

Kraków - Balice

1 175

10 448

-88,8%

Olsztyn - Mazury

0

0

-

Zielona Góra - Babimost

0

0

-

Suma końcowa

123 398 053

114 362 520

7,9%

*Wartość cargo portu Katowice Pyrzowice uwzględniają również tranzyt
Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2019/wg_
org_cargo_4kw2019.pdf, dostęp 03.11.2020.

Należy zwrócić uwagę, że ilość przewiezionych towarów lotniczego cargo
cechuje dynamiczny wzrost. Jest to odzwierciedleniem dobrej sytuacji polskiej
gospodarki oraz dużego popytu na produkty, na które konsumenci nie chcą
długo czekać.
Trwająca pandemia Covid-19 spowodowała zmiany w lotniczym cargo.
Jest to widocznie nie tylko w ilości obsłużonego cargo, ale i aktywności lotnisk,
które obsługują mało cargo lub nie obsługują go w ogóle. Wynika to jednak
z wielkiego zapotrzebowania na towary medyczne adekwatne do sytuacji.
Tabela 3. Ilość obsłużonego cargo on board (w kg) w polskich portach lotniczych
w ruchu krajowym i międzynarodowym w roku 2019-2020
Nazwa Portu

Rok

Dynamika

2020

2019

2020/2019

Chopina w Warszawie

74 983 486

97 784 243

-23%

Katowice Pyrzowice*

18 160 036

17 231 149

5,4%

Gdańsk im. L. Wałęsy

6 835 134

6 680 996

2,3%

Rzeszów - Jasionka

357 801

1 344 814

-73,4%

Poznań - Ławica

93 684

100 718

-7,0%

Wrocław - Strachowice

552 653

235 501

134,7%

Szczecin - Goleniów

3 360

9 377

-64,2%

Bydgoszcz - Szwederowo

38 190

9 223

314,1%

Port Lotniczy Lublin

62 285

0

-

Radom - Sadków

0

0

-

Warszawa - Modlin

4 403

0

-

Łódź - Lublinek

394

857

-54,0%

Kraków - Balice

6 130

1 175

421,7%

Olsztyn - Mazury

0

0

-
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Nazwa Portu

Rok
2020

Dynamika
2019

2020/2019

Zielona Góra - Babimost

0

0

-

Suma końcowa

101 097 555

123 398 053

-18,1%

*Wartość cargo portu Katowice Pyrzowice uwzględniają również tranzyt
Źródło: https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/4kw2020/wg_
org_cargo_4kw2020.pdf, dostęp 02.06.2021.

Dobre wyniki poszczególnych lotnisk są tymczasowe i wraz z słabnącą pandemią ich wyniki wrócą do podobnych wyników sprzed pandemii.
Wskazują na to dane, że popyt na lotnicze cargo wrócił do poziomów sprzed
pandemii26.
Popyt na lotnicze cargo
Wielkość i dynamika PKB są kluczowymi parametrami uwzględnianymi
w procesie analizowania i prognozowania przyszłych tendencji w popycie na
towarowy transport lotniczy. Dla transportu lotniczego cargo PKB agreguje w sobie kluczowe parametry makroekonomiczne, tj. handel zagraniczny
i produkcja27. Dlatego wyniki transportu lotniczego cargo w dużym stopniu
zależą od stanu danej gospodarki. Polska gospodarka wyróżnia się wyjątkową
dynamiką wzrostu, a przede wszystkim stabilnością. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2020 r. Polska gospodarka rozwijała
się w tempie 3,4%, a prognoza wzrostu na rok 2021 wynosi 3,5% i 4,5%
w 2022, co dobrze rokuje na zapotrzebowanie lotniczego frachtu.
W Polsce głównym generatorem popytu na transport towarów jest wymiana międzynarodowa. Wartość polskiego eksportu i importu w 2019 r.
przekroczyła barierę jednego miliarda złotych. Eksport wyniósł 1,013 mld
zł (253,8 mln EUR) i był wyższy o 6,6% w stosunku do 2018 r. Taki wzrost
potwierdza mocną pozycję polskich przedsiębiorstw w globalnej gospodarce, które poradziły sobie ze słabą koniunkturą w strefie euro, sytuacją dotyczącą brexitu i generalnym spowolnieniem w światowym handlu. Dobre
wyniki polskiego eksportu to zasługa wysokiej jakości polskich produktów
26
https://www.wnp.pl/logistyka/lotnicze-cargo-wrocilo-do-poziomow-sprzed-pandemii,4536
37.html, dostęp 10.06.2021.
27
P. Kozłowski, S. Chakuu, Michał Nędza, Podstawy transportu lotniczego, Konsorcjum Akademickie 2012, s. 18.
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oraz postawienie polskich przedsiębiorców na geograficzną dywersyfikacje
odbiorców by zrekompensować sobie niższy popyt generowany przez Unię
Europejską28.
Drugim aspektem wymiany handlowej jest import, który wyniósł
1,105 mld zł (234,0 mln EUR) i był wyższy o 3,6%. Dużą siłą stymulującą
import jest popyt krajowy, spowodowany wzrostem dochodów konsumentów i potrzebą zakupu dóbr trwałego użytku, tj. laptopy, telefony komórkowe, tablety. A także, pilnych potrzeb firm produkcyjnych, spowodowanym
nieoczekiwanym popytem lub uzupełnieniem dostaw (wynikające z awarii
w fabrykach lub brakiem w zaopatrzeniu), których elementy importowanych towarów (części zamienne i komponenty) są częściami produkcji,
m. in. maszyn, urządzeń oraz wrażliwych na czas i temperaturę wyrobów
farmaceutycznych29.
Osiągnięte dodatnie saldo obrotów na poziomie 7,9 mld zł30 świadczy
o dużym poziomie umiędzynarodowienia polskich firm oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy się spodziewać, że kolejne lata utrzymają
ten trend, spowodowany chociażby rozwojem polskiego przemysłu lotniczego, tzw. Doliny Lotniczej (znajdująca się w południowo-wschodniej Polsce),
a także przez rosnące potrzeby transportu zgłaszane przez fabryki elektroniki
i farmaceutyków, wynikające z konieczności realizowania procesów produkcyjnych, dostosowanych do dynamicznego wolumenu obrotów handlowych31.
Znajduje to potwierdzenie, że w strukturze towarowej zarówno w eksporcie jak i imporcie znajdują się podobne towary. Najważniejsze z nich to:
maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy i wyroby przemysłowe. Taka struktura obrotów potwierdza, że handel będzie głównym wyznacznikiem popytu
na fracht lotniczy.
Prognoza dla Polski oszacowana przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada systematyczny wzrost ruchu lotniczego cargo. Według prognozy na
lata 2015-2030 najszybciej będzie wzrastał wolumen towarowego transportu

28
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, s. 57, dostęp 07.11.2020.
29
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2019-roku,1,89.html, dostęp
07.11.2020.
30
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2019-roku,1,89.html, dostęp
07.11.2020.
31
D. Rucińska, Polski rynek usług transportowych…, op. cit., s. 43.
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lotniczego ze wszystkich środków transportu (4,9-7,1% rocznie)32. Jego
wzrost będzie napędzany przez większy udział towarów o wysokiej wartości
transportowanych drogą powietrzną, a także presji czasu, ponieważ klienci
coraz częściej nie chcą długo oczekiwać na towar33.
Rys 8. Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w latach 2010-2019
(w mld EUR)

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju, https://pfr.pl/dam/jcr:94d15911-58c7-4c22-b
537-e16d0fd656cb/PFR_KompendiumHZ_202004-min.pdf, dostęp 07.11.2020.
Tabela 4. Prognozowany wolumen całkowitego zapotrzebowania na transport ładunków w ujęciu gałęziowym
Mln ton

2015

2020

2025

2030

Dynamika roczna

2030:2015

Prognoza minimum
drogowy

1550

1674

1733

1746

0,8%

112,6%

kolejowy

224

235

247

254

0,8%

113,2%

wodny śródlądowy

12

7

7

14

0,9%

113,6%

rurociągowy

55

57

59

60

0,6%

109%

morski

70

79

87

95

2,1%

135,8%

lotniczy

0,1

0,1

0,2

0,2

4,9%

205,7%

Razem

1911

2052

2134

2168

0,8%

113,5%

Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030
roku, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-tran
sportu-do-2030-roku2, s. 57, dostęp 07.11.2020.
33
A. Radomyski, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej
konkurencji, Akademia Obrony Narodowej 2007, s. 319.
32
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Prognoza maksimum
drogowy

1550

1715

1845

1955

1,6%

126,1%

kolejowy

224

240

260

280

1,5%

124,7%

wodny śródlądowy

12

7

8

17

2,6%

146,7%

rurociągowy

55

58

61

64

1,1%

117,4%

morski

70

83

99

116

3,4%

166,3%

lotniczy

0,1

0,2

0,2

0,3

7,1%

279,4%

Razem

1911

2103

2168

2432

1,6%

127,3%

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, s. 57, dostęp 07.11.2020.

Optymistyczne prognozy na towarowy transport lotniczy zakładają
wzrost popytu na usługi tej gałęzi transportu. A popyt na usługi lotniczego
cargo, a także wpływ na jego wielkość jest zdeterminowany ofertą przewoźnika oraz stopniem wykorzystania zalet tej gałęzi transportu przez użytkowników. Należą do nich34:
−
−
−
−
−
−

szybkość, wyrażająca się czasem dostawy danego ładunku do odbiorcy,
niezawodność i punktualność,
poziom bezpieczeństwa,
cena,
dostępność do transportu lotniczego i oferowana siatka połączeń
jakość i kompleksowość świadczonych usług.

Szybkość, punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo
jako cechy charakterystyczne transportu lotniczego
Szybkość wyraża się w czasie akceptowanym przez nabywcę usługi transportowej. Jest to łączny czas przetransportowania ładunku z miejsca nadania
do miejsca przeznaczenia (czas dostawy). Szybkość dostawy transportem lotniczym to najlepsza opcja dostarczania towarów na większe odległości. I żadna
inna opcja nie może zastąpić tego środka transportu. Czas realizacji tej usługi
zależy od kilku czynników, tj. punktualność, niezawodność, bezpieczeństwo35.

D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy - ekonomika i organizacja, Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 100.
35
J. Neider, Transport międzynarodowy…, op. cit., s. 23.
34
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Punktualność wynika z faktu zgodnego z planem przyjazdu środka
transportu do punktów transportowych. Głównymi czynnikami kształtującymi punktualność to: warunki meteorologiczne, usterkowość floty oraz
ograniczona przepustowość lotnisk. W Polsce ruch lotniczy, w większym
stopniu niż transport morski czy drogowy, jest uzależniony od nagłej zmiany
pogody. W szczególności w okresie letnim, kiedy pojawiają się niebezpieczne
fronty burzowe, które samoloty muszą omijać. To wpływa na wydłużenie
lotu, konieczność nadkładania drogi, które przekłada się na zużycie paliwa
i opóźnione dotarcie do celu. Natomiast każde opóźnienie samolotu z przyczyn atmosferycznych jest ceną za bezpieczeństwo. Według rankingu brytyjskiego OAG globalnego dostawcy danych lotniczych, w 2019 r. Polskie Linie Lotnicze LOT osiągnęły współczynnik punktualności 72.2, co daje trzy
gwiazdki w skali na 5 i tym samym stawia przewoźnika na środkowej pozycji
w tym rankingu36.
Niezawodność wiąże się z nowoczesnym wyposażeniem statku powietrznego oraz technologią, która pozwala na śledzenie przesyłki na każdym etapie
transportu. Co więcej, odloty i przyloty są zaplanowane. Dlatego wysyłanie
towarów frachtem lotniczym nie spowoduje większego opóźnienia37.
Poziom bezpieczeństwa odzwierciedla oczekiwania klientów co do zapewnienia przez przewoźnika (linię lotniczą) poziomu bezpieczeństwa – zarówno ilościowego, jak i jakościowego – ładunku przekazanego do przewozu.
Gwarancja bezpieczeństwa oznacza ograniczenie strat i uszkodzeń powstałych
podczas procesów przewozowych, tj. załadunek, wyładunek oraz podczas
lotu38. Wysoki poziom bezpieczeństwa najbardziej dotyczy produktów o bardzo krótkim terminie przydatności, jak również cechujących się wysoką wrażliwością na wstrząsy i temperaturę oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Co ważne, stopień bezpieczeństwa w transporcie lotniczym jest dużo
wyższy niż w innych gałęziach transportu. Dodatkowo na polskich lotniskach
bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego obejmuje zaawansowaną technologię zabezpieczeń, do których należy m.in. odporne na nieuprawnioną ingerencję w opakowania i kontenery, dzięki któremu nie występuje incydent
kradzieży.
Ponadto w Polsce w celu podniesienia bezpieczeństwa ładunku drogą
lotniczą, istnieje możliwość zarejestrowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
https://www.oag.com/on-time-performance-airline-airport-star-ratings, dostęp 11.11.2020.
https://www.swissairroadcargo.com/air-freight-advantages-and-disadvantages/, dostęp 11.11.
2020.
38
J. Neider, Transport międzynarodowy..., op. cit, s. 24.
36
37
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(ULC), tzw. statusu Znanego Nadawcy oraz statusu Zarejestrowanego Agenta.
Znanym Nadawcą może zostać, każdy producent wysyłający swój produkt do
odbiorcy transportem lotniczym. Ładunki wysyłane przez Znanego Nadawcę
są zwolnione z kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem na samolot, co
oznacza wymierne korzyści, tj. krótszy czas obsługi ładunku, zapewnienie integralności przesyłki przez cały czas transportu, a także uniknięcie kosztów
kontroli bezpieczeństwa39. Mimo, iż możliwość rejestracji Znanego Nadawcy
istnieje od 2010 r., to w Polsce nie cieszy się popularnością. Obecnie zarejestrowanych takich firm jest zaledwie 14, w Niemczech dla porównania aż 1718.
Natomiast status Zarejestrowanego Agenta (przewoźnik lotniczy, agent, spedytor lotniczy) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa procesu logistycznego podczas transportu towarów lub poczty Znanych Nadawców. Posiadanie statusu Zarejestrowanego Agenta stwarza nowe możliwości, tj. zwolnienie
z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw (Znany Nadawca, Zrejestrowany Agent), przyspieszenie procesu obsługi towaru, obniżenie kosztów działalności (brak dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym),
przyspieszenie procesu obsługi ładunku oraz wzrost wiarygodności na rynku
przewozu lotniczego cargo40. Obecnie w Polsce Zarejestrowanych Agentów
jest tylko 56, w Niemczech 1511. Powodem tak niskiego odsetka pomiotów
uczestniczących w tym systemie jest niska świadomość polskich eksporterów
oraz brak odpowiedniej infrastruktury w przedsiębiorstwach, które wymagają
ogromnych nakładów finansowych w celu rekonstrukcji infrastruktury firmy,
tj. wdrożenie odpowiednich systemów ochrony, dostosowanie przestrzeni do
składowania towarów oraz konieczność przeszkolenia pracowników. Te braki
przekładają się na jakość, czas i koszt obsługi ładunków na lotniskach, bo
lotniska w Polsce nie są dziś przygotowane na obsługę dużych wolumenów
towarowych z firm, które nie mają statusu Znanego Nadawcy. Przykładowo
na terminal cargo stołecznego lotniska ładunki spoza systemu bezpiecznego
łańcucha dostaw czekają na odprawę zwykle po kilkanaście godzin, co generuje ogromne starty dla przedsiębiorstw, ale te, pomimo oczywistych korzyści
nie chcą ubiegać się o status Znanego Nadawcy41.

https://www.ulc.gov.pl/_download/ochrona_i_ulatwienia/ulotka/Znani_nadawcy_info.pdf,
dostęp 11.11.2020.
40
https://www.ulc.gov.pl/pl/ochrona/cargo/zarejestrowany-agent, dostęp 11.11.2020.
41
https://www.prawo.pl/biznes/cargo-problemy-transportu-lotniczego-w-polsce-nie-rozwiazetylko,438169.html, dostęp 11.11.2020.
39
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Cena
Poziom cen za usługi przewozu lotniczego cargo jest uzależniony od
zmian składników kosztów ponoszonych przez przewoźnika lotniczego oraz
ogólnej sytuacji panującej na rynkach transportowych. Przy ustaleniu ceny za
fracht lotniczy niezbędna jest pewność, że przyjęte ceny zostaną zaakceptowane przez rynek, ale z drugiej strony – pokryją koszty przewoźnika. Przychody
uzyskane z przewozów lotniczych muszą pokryć koszty stałe i zmienne przewoźnika. Koszty stałe to koszty, które przewoźnik musi ponieść niezależenie
od tego, ile ładunku jest na pokładzie samolotu, i są to: koszty załogi, koszty
paliwa, amortyzacja samolotu. Koszty zmienne to koszty, które zależą od ilości przewiezionego ładunku. Wraz ze wzrostem liczby przewiezionego cargo
proporcjonalnie rosną koszty zmienne42.
Popyt na fracht lotniczy ograniczony jest kosztami, których ceny są zazwyczaj 4-5 razy wyższe niż transport drogowy i 12-16 razy wyższe niż transport morski. Stawki frachtu lotniczego wahają się w cenie od 1,50 do 4,50
dolara za kilogram, podczas gdy wartość ładunku lotniczego przekracza zazwyczaj 4 dolary za kilogram43. Wzrost popytu lub spadek podaży będzie się
wiązać ze wzrostem stawek taryfowych, natomiast sytuacja odwrotna – wzrost
podaży i spadek popytu powoduje intensyfikację walki rynkowej i może powodować spadek cen usług przewozowych.
Popyt na transport lotniczy, jak popyt na każde dobro i usługę, odznacza się pewną elastycznością cenową. Zmiana popytu względem zmiany jego
ceny, czyli elastyczność popytu, jest skorelowana ujemnie, tzn. wzrost ceny
powoduje spadek popytu, spadek ceny powoduje wzrost popytu44. Jednakże
w transporcie lotniczym cargo obserwuje się zjawisko małej cenowej elastyczności popytu. Podniesienie cen przez przewoźnika, spowodowanych
najczęściej wzrostem cen paliwa lotniczego, z reguły nie powoduje zmniejszenia popytu na transport, jedynie motywuje to zmian środka transportu.
To zjawisko jest w pewnym stopniu niwelowane przez konkurencję ze strony
przewoźników innych gałęzi (tzw. substytucyjna cenowa elastyczność popytu),
w przypadku polskiego lotniczego frachtu jest to transport morski lub kolejowy (o ile jest to kierunek azjatycki, głównie do Chin)45.
P. Kozłowski, S. Chakuu, M. Nędza, Podstawy transportu lotniczego…, op. cit., s.88.
https://www.worldbank.org/en/topic/transport/publication/air-freight-study, dostęp 11.11.
2020.
44
K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Transport - nowe wyzwania, PWN, Warszawa 2016, 253.
45
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/estimating-air-traveldemand-elasticities---by-intervistas/, dostęp 14.11.2020.
42
43
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Siatka połączeń
Na atrakcyjność oferty usług lotniczych wpływa szeroka siatka połączeń
przewoźnika. Ma ona bezpośrednie przełożenie na rentowność i konkurencyjność przewoźnika. Efektywna struktura siatki połączeń z odpowiednio
skoordynowanym rozkładem lotów jest konieczna do pełnego wykorzystania
potencjału, który posiada linia lotnicza. W ostatnich latach dzięki wprowadzonym modelach samolotów długodystansowych, takich jak Boeing 787
i Airbus 350, zdecydowanie wzrosło oferowanie przewozów cargo w przestrzeni ładownej tych samolotów. Obecnie największą siatkę połączeń w Polsce cargo oferuje narodowy przewoźnik PLL LOT udostępniając przestrzeń
ładowną w belly cargo samolotu Boeinga 787, do najważniejszych miast
w Europie, USA, Kanadzie oraz Chinach46.
Jakość i kompleksowość świadczonych usług
Jakość wykonywanych usług to istotny czynnik w wyborze transportu
lotniczego cargo. Przyczynia się do tego dobrze wykwalifikowany personel
i doskonała organizacja pracy usługodawców. Dzięki temu towar szybciej
i sprawniej przejedzie przez wszystkie procedury celne i handlingowe.
Kompleksowość obsługi transportowej wyraża się w oczekiwaniu usługobiorców, aby wszystkie czynności związane z przemieszczaniem były wykonywane przez jeden podmiot, np. przedsiębiorstwo spedycyjne. W ramach tej
usługi oczekuje się, że wszystkie czynności od wysyłki do dostawy, tj. rezerwacja miejsca w samolocie, obsługa celna oraz ubezpieczenie wykona tylko jedna
firma. W dużym stopniu na kompleksowość obsługi wpływają porty lotnicze, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przewozowej47.
W Polsce rok do roku obserwuje się zwiększenie przeładunków na lotniskach
(szczególnie na najbardziej obciążonym Lotnisku Chopina w Warszawie).
Dalsze wzrosty mogą skutkować spadkiem jakości obsługi, a to ostatecznie
może przełożyć się na decyzje klientów w wyborze miejsca wysyłki swoich towarów, np. klient może wybrać zagraniczne lotniska wysyłki swoich towarów.
Na to jednak przedsiębiorstwa spedycyjne wpływu już nie mają.

https://corporate.lot.com/pl/pl/lot-cargo, dostęp 14.11.2020.
A. Radomyski, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach silnej
konkurencji, Akademia Obrony Narodowej 2007, s. 16.
46
47
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Konkurencja na rynku
transportu lotniczego cargo
Konkurencja na rynku usług transportu lotniczego cargo jest kształtowana przez zmiany zachodzące w gospodarce światowej. Obecny stan rynku lotniczego frachtu charakteryzuje się silną, gałęziową i międzygałęziową konkurencją, a także szybkimi zmianami, jakie dokonują siły deregulacji, innowacje
i ulepszenia technologiczne. W tak konkurencyjnym środowisku podmioty
branży lotniczego cargo, również polskiego, muszą szybko i skutecznie dostosowywać się do rynku.
Zasady i warunki konkurencji w transporcie lotniczym cargo
Dynamiczny rozwój lotnictwa zarówno po I, jak i po II wojnie światowej
wymusił potrzebę stworzenia odpowiednich regulacji na szczeblu międzynarodowym. Opracowanie wspólnych ram prawnych stało się niezbędne, ponieważ lotnictwo wykorzystywało przestrzeń międzynarodową, ale i też było
konieczne do jego dalszego rozwoju.
Regulacje dotyczące transportu lotniczego po raz pierwszy pojawiły się
po I wojnie światowej, kiedy to transport lotniczy i przelot samolotów nad terytorium obcego kraju był kojarzony z możliwością zakłócenia bezpieczeństwa
i suwerenności danego kraju. W 1919 r. została podpisana pierwsza lotnicza
umowa międzynarodowa, tzw. Konwencja paryska. Konwencja wprowadziła
obowiązującą do dziś zasadę całkowitej suwerenności państwa nad przestrzenią powietrzną jego terytorium, a także przyznała statkom powietrznym umawiających się państw, prawo do przelotu ponad ich terytoriami. Ustanowiła
również zasadę niedyskryminacyjnego dostępu do portów lotniczych dla cywilnych statków powietrznych państwa - stron48.
Pod koniec II wojny światowej została przyjęta w Chicago w 1944 r.,
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. Konwencja
chicagowska. Jej postanowienia odzwierciedlały nienajlepsze nastroje końca
II wojny światowej. Państwa poprzez wzajemną nieufność, chciały zachować
całkowitą kontrolę w swojej przestrzeni powietrznej oraz kontrolę nad udzielaniem zezwoleń samolotom innych państw, które w tą przestrzeń wlatywały
i lądowały. Dlatego większość uczestniczących w konwencji państw, w tym
Polska, nie opowiedziała się za wielostronną umową o transporcie lotniczym
48
Sejm RP, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19290060054, dostęp
15.11.2020.
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i porozumienia nie osiągnięto. Wyjściem z tej sytuacji była konieczność wynegocjowania i podpisania umów dwustronnych między krajami, tzw. ASA
(ang. Air Service Agreements)49. Miały to być umowy tymczasowe, do czasu
powstania wielostronnej umowy międzynarodowej o zasięgu światowym, ale
praktyka pokazała, że wiele państw preferuje dwustronne umowy międzynarodowe i są one stosowane do dziś50.
Na konwencji poza regulacjami powołano Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization
- ICAO), odpowiedzialną za wspieranie planowania i rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego. Najważniejszym z punktu widzenia funkcjonowania ICAO jest zapis artykułu 44 Konwencji chicagowskiej, który odnosi
się do prawa każdego państwa członkowskiego ICAO i odwołuje się do stosowania uczciwych praktyk obsługi międzynarodowych linii lotniczych oraz do
niedyskryminacji między państwami członkowskimi51.
Postanowienia zawarte zarówno w Konwencji paryskiej z 1919 r., jak
i w Konwencji chicagowskiej z 1944 r. były świadectwem restryktywnej polityki w lotnictwie oraz stosowania protekcjonizmu ograniczającego konkurencję.
Wynikało to z myślenia i obaw rządów państw, że bezwzględna konkurencja
może wyeliminować z rynku słabszych, zwykle narodowych przewoźników,
z naruszeniem interesu publicznego i narodowego. Dlatego większość państw
starała się chronić narodowych przewoźników przed konkurencją międzynarodową. Tym samym umowy zawierane od konferencji z Chicago do końca
lat 70. w istotny sposób wyłączały konkurencję w międzynarodowym lotnictwie na rzecz drobiazgowej regulacji. Z tego powodu w latach 70. rozpoczęto
przygotowania odejścia od ścisłej regulacji transportu lotniczego52.
Przeprowadzona liberalizacja i deregulacja sektora lotniczego zapoczątkowana w końcu lat 70. najpierw w Stanach Zjednoczonych, a dziesięć lat
później w Unii Europejskiej, ustanowiła konkurencję jako podstawę działalności przewoźników lotniczych. Szczególnie we Wspólnocie Europejskiej usunięto wszystkie formalne bariery związane z prowadzeniem działalności w tej
dziedzinie, a wielokrotnie doskonaląc dokumenty prawne dokonano deregulacji transportu lotniczego i uregulowano prawie wszystkie kwestie dotyczące
prowadzenia wspólnej polityki w tym obszarze. Przeprowadzona deregulacja
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v01/d779, dostęp 21.11.2020.
A, Kunert-Diallo, Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach
krajowych na tle przemian globalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 26.
51
https://www.icao.int/about-icao/History/Pages/default.aspx, dostęp 21.11.2020.
52
M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2011, s. 151.
49
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prawa lotniczego opiera działalność lotniczą na zasadach uczciwej konkurencji
i na niedyskryminacyjnym dostępie do rynku przewozów lotniczych w Unii
Europejskiej, które są częścią głównych założeń Traktatu Rzymskiego53.
Deregulacja rynku lotniczego objęła również Polskę. Do 1989 r. transport lotniczy w Polsce był zdominowany przez podmioty państwowe,
a w ramach polityki centralnego planowania nie stwarzano możliwości rozwojowych podmiotom prywatnym. Po zmianach ustrojowych powstała naturalna nisza dla działalności szerszej grupy operatorów lotniczych. Przełomem
było wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Wówczas nastąpiła deregulacja rynku lotniczego, a wraz z nią rosnąca konkurencja zmusiła narodowego przewoźnika PLL LOT do działania oraz zmiany starych wzorców
myślenia i zachowań, w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Wraz z deregulacją branża transportu lotniczego odeszła od surowych regulacji gospodarczych i w dużej mierze została uwolniona od kontroli państwa nad cenami,
wejściem i wyjściem z rynku. Z nową swobodą wejścia i wyjścia na rynek,
przepustowością, opłatami i operacjami, konkurencja między przewoźnikami szybko wzrosła, ponieważ PLL LOT będący własnością państwa nie był
już objęty ochroną. Przyniosło to wymierne korzyści m.in. rozwojowi uległa
siatka połączeń lotniczych, nastąpił rozwój regionalnych portów lotniczych
a także korzystnie wpłynęło to na rozwój innych rynków, jak również na całą
gospodarkę, poprzez rozwój poszczególnych regionów kraju, w szczególności
zwiększając ich atrakcyjność inwestycyjną. Z chwilą przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, Polska przyjęła i wdrożyła regulacje już obowiązujące na
poziomie europejskim54.
Ogólnie mimo wielu prób liberalizacji i deregulacji lotnictwa, zmiany
zostały osiągnięte tylko na dwóch rynkach, tzn. na rynku wewnątrz unijnym
i wewnętrznym rynku USA, zaś w skali globalnej rynek lotniczy jest nadal regulowany przez system umów dwustronnych, jako jedyna sprawdzona forma
ochrony własnego rynku i własnych interesów.
Konkurencja międzygałęziowa
Transport lotniczy cargo w ramach konkurencji międzygałęziowej rywalizuje z gałęziami oferującymi usługi substytucyjne. Ważnym czynnikiem
Parlament Europejski: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/131/air-transpo
rt-market-rules, 22.11.2020.
54
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych
na konkurencję na tym rynku, Luty 2010, s. 2.
53
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wyboru konkretnej gałęzi transportu jest czas trwania transportu oraz jego
cena. Nabywca usługi ma możliwość wyboru gałęzi tańszej i wolniejszej oraz
szybszej, lecz droższej. W tych wariantach ujawnia się zjawisko substytucyjności pomiędzy odległością czasową oraz ekonomiczną55.
Na rynku przewozów cargo istnieje niewielka możliwość wyboru rodzaju
gałęzi na dalekie odległości, a przede wszystkim w transporcie pomiędzy kontynentami. W tym przypadku jedyną alternatywę dla transportu lotniczego
stanowi transport morski. Silna konkurencja między tymi gałęziami wynika
z substytucyjnego charakteru usług. Jednak w niektórych przypadkach konkurencja pomiędzy transportem lotniczym a transportem morskim jest po
prostu niemożliwa. Wynika to ze struktury niektórych ładunków. Przewozy
lotnicze nie mogą konkurować z morskimi w przypadku ładunków masowych takich jak zboża, ropa naftowa czy gaz. Również towary o małej wartości
nie wykazują potrzeby transportowania ich samolotem. Zwykle czynnikiem
determinującym wybór transportu lotniczego jest przede wszystkim wysoka
wartość towaru oraz te produkty, które muszą w krótkim czasie dotrzeć do
odbiorcy. Po stronie transportu morskiego, będą to przede wszystkim większe
ilości ładunków, które mają mniejszą wartość i nie muszą dotrzeć na miejsce
w ciągu kilku dni56.
Do głównych elementów konkurencji pomiędzy transportem lotniczym a morskim należą: cena, czas trwania transportu oraz bezpieczeństwo.
Jak duże znaczenie ma cena i czas dostawy ładunku możemy zaobserwować,
w analizie porównawczej wysłania tej samej przesyłki na szlaku handlowym
Polski i Stanów Zjednoczonych.
Tabela 5. Porównanie kosztów przesyłki towaru w transporcie lotniczym i morskim
Rodzaj transportu

Morski

Lotniczy

Trasa

Gdynia - Chicago

Warszawa - Chicago

Ilość towaru

1 paleta

1 paleta

Wymiary

120 x 80 x 100 cm

120 x 80 x 100 cm

Waga

250 kg

250 kg

Koszt transportu

444 USD

1603,83 USD

Czas transportu

35 dni

3-4 dni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kwitacji: https://app.shipafreight.com/
quote, dostęp 05.12.2020.
D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy - ekonomika i organizacja…,
op. cit., s. 151.
56
Ibidem, s. 151.
55
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Z tabeli 5. wynika, że transport lotniczy jest znacznie szybszy, więc za pośrednictwem samolotów można przewozić towary, które ulegają zepsuciu lub
mają krótkie terminy ważności, np. ryby, owoce, kwiaty a także farmaceutyki
i produkty o wysokiej wartości, tj. maszyny do produkcji, agregaty, samochody. Natomiast transport morski jest zdecydowanie tańszy, ale czasochłonny.
Do tego porty ze względu na swoją specyfikę leżą na wybrzeżach i zazwyczaj
konieczny jest dodatkowy transport w głąb lądu, co nie występuje w transporcie lotniczym, ponieważ infrastruktura lotnicza może być rozmieszczona na
terenie całego kraju.
Na średnich i krótkich dystansach, alternatywą lub uzupełnieniem transportu lotniczego jest transport drogowy, który jest najpopularniejszym ze
wszystkich gałęzi transportu. Zaletą tego typu transportu jest możliwość dotarcia w niemal każde miejsce, oferując dostawę typu door-to-door, czego nie
można powiedzieć o transporcie lotniczym. Głównym czynnikiem mającym
na to wpływ jest dostępność, duża konkurencyjność w wyborze przewoźnika,
co wpływa przede wszystkim na cenę, a także to, że może ją zrealizować mały
przedsiębiorca czy też pojedynczy klient. Z uwagi, że głównym kierunkiem
polskiego handlu zagranicznego jest rynek unijny i są to w większości wyroby,
które bez problemu mogą dotrzeć do odbiorców drogą lądową, to w tym przypadku transport lotniczy cargo, jest kosztowną alternatywą57. Dlatego transport ciężarówkami wygrywa na kontynencie, ale nigdy nie zastąpi transportu
lotniczego jeśli chodzi o przewozy międzykontynentalne.
Uzupełnieniem przewozów lotniczego cargo drogą lotniczą są przewozy drogowe, tzw. RFS (ang. Road Feeder Service). Komplementarność ta ma
miejsce, gdy transport ładunków lotniczych i drogowych są wspólnie wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Rozwiązanie RFS polegające na
przewozie ładunków (na zlecenie linii lotniczych) samochodami ciężarowymi
z regionalnych portów lotniczych do głównych lotnisk towarowych, zwanymi hubami, a następnie przewóz ładunków droga lotniczą, spowodowane jest
koniecznością zwiększania efektywności transportu ładunków przez linie lotnicze, głównie w ruchu transkontynentalnym58.
Taki typ przewozów pojawił się z powodu: braku dobrze rozwiniętej
infrastruktury obsługującej ruch towarowy, tj. pasy startowe o wymaganej
długości, płyty postojowe lotnisk o wymaganej powierzchni, terminale cargo
57
https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/lotnicze-cargo-w-polsce--obiecujaco-choc-bez-fajerwerkow-53761.html, dostęp 05.12.2020.
58
https://www.rynek-lotniczy.pl/zdg-tor-rozwoj-towarowego-transportu-lotniczego-w-polsce.
html, dostęp 05.12.2020.
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wymagane do świadczenia kompleksowych usług obsługi rożnego rodzaju ładunków, wysokie ceny obsługi naziemnej ładunków, wysokie ceny wynajmu
powierzchni magazynowej, procedury celno-podatkowe. Obecnie znaczna
część polskiego handlu towarami zaczyna się i kończy w europejskich hubach59
zlokalizowanych poza terytorium Polski. Taka sytuacja wynika z rachunku
ekonomicznego. Wydatki poniesione na obsługę systemu drogowego RFS są
kilkakrotnie niższe. Przy obecnym natężeniu ruchu towarowego tworzenie
regularnych połączeń dedykowanych (frachtowcami) do przewozu ładunków
jest nieopłacalne60.
Konkurencja wewnątrzgałęziowa
Podmioty, które istnieją na rynku przewozów lotniczych rywalizują o
zysk, udziały w rynku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, towary, środki
pracy oraz siłę roboczą. Konkurencja wewnątrzgałęziowa w transporcie lotniczym występuje pomiędzy przewoźnikami, agentami handlingowymi61, portami lotniczymi, a także między producentami samolotów i urządzeń do ich
obsługi, w zależności od tego, o jakich nabywców dany podmiot rywalizuje.
Konkurencja odbywa się również pomiędzy istniejącymi przedsiębiorstwami,
a tymi, które dopiero wchodzą na rynek. Warto pamiętać, iż konkurencja
sprzyja rozwojowi, innowacyjności i postępowi technicznemu. Prowadzi również do eliminacji przedsiębiorstw, które nie radzą sobie na rynku i nie są
w stanie sprostać wymogom nabywców62.
W ramach konkurencji wewnątrzgałęziowej podmioty na rynku usług
lotniczych wykorzystują różne instrumenty do walki o nabywcę. Przewoźnicy
najczęściej wykorzystują takie instrumenty jak: cena, liczba destynacji, jakość
wykowywanej usługi, dostępność, tabor, usługi dodatkowe oraz dogodne godziny przylotów i odlotów63. Najchętniej jednak rywalizują między sobą za
pomocą konkurencji cenowej. Specyfiką polskiego rynku lotniczego cargo jest

Hub – jest to węzłowy port lotniczy, który spełnia rolę głównego portu przesiadkowego/
przeładunkowego.
60
https://www.rynek-lotniczy.pl/zdg-tor-rozwoj-towarowego-transportu-lotniczego-w-polsce.
html, dostęp 05.12.2020.
61
Agent handlingowy – firma, która funkcjonuje na terenie Portu Lotniczego, zajmująca się
obsługą pasażerów w terminalu pasażerskim lub/i obsługą towarów na terminalu cargo.
62
D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy - ekonomika i organizacja…,
op. cit., s. 147.
63
Ibidem, 147.
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to, że przewoźnicy nie zabiegają o nowych klientów, lecz walczą o odebranie
nabywców konkurencyjnym liniom lotniczym, oferując niższe ceny64.
Rywalizacja na rynku transportu lotniczego ma również miejsce pomiędzy podmiotami, które świadczą usługi dodatkowe. Najwięksi przedstawiciele
grupy, która zajmuje się samolotami w trakcie postoju, to agenci handlingowi.
Świadczą oni usługi odprawy pasażerów, bagażu, towarów oraz poczty. Liczbę
agentów oraz zakres ich działalności w konkretnym porcie lotniczym reguluje
ustawodawca. Na polskich lotniskach świadczone usługi w ramach obsługi
naziemnej posiada kilkadziesiąt podmiotów. Na dużych lotniskach funkcjonuje zwykle kilku agentów i tylko na tych lotniskach występuje konkurencja
między agentami. Dotyczy to lotnisk w Warszawie, Katowicach i Gdańsku.
W pozostałych polskich portach w tym zakresie występuje monopol65.
Grupą konkurującą w portach lotniczych są również agenci paliwowi.
I tu podobnie, instrumentem konkurencji jest przede wszystkim cena.
W przypadku tej grupy podmiotów bariery wejścia na rynek są bardzo duże.
Kilkanaście lat temu firma Orlen posiadała monopol na dostawy paliwa lotniczego w polskich portach lotniczych. Obecnie są dwie firmy, które głównie
dostarczają paliwo i są to firmy: Lotos oraz Orlen. Operatorzy zarządzający lotniskami, posiadający duży udział w rynku, dążąc do obniżenia cen za
paliwo oraz zwiększenia jakości świadczonych usług, udostępnili infrastrukturę lotniczą na potrzeby inwestycji w sektorze dystrybucji paliw66. Jednak
rządowy plan fuzji tych dwóch przedsiębiorstw zmonopolizuje rynek, może
wpłynąć na podwyższenie cen na polskich lotniskach i wpłynąć na konkurencyjność oferty dla przewoźników.
Inaczej konkurencja wygląda w przypadku portów lotniczych. W Polsce nie ma dwóch portów lotniczych w jednym mieście. Dlatego porty lotnicze odgrywają monopolistyczną rolę w zakresie dostępu do usług lotniczych
miasta i regionu, w których są zlokalizowane. W praktyce niekiedy jednak
nakładają na siebie obszary ciążenia do portów, tworząc tzw. rynki sporne, sprzyjając rozwojowi konkurencji pomiędzy sąsiadującymi lotniskami.
W tym przypadku pozycja konkurencyjna portu lotniczego zależy od potencjału ekonomicznego miasta oraz regionu, w którym się znajduje. W obsłudze
potrzeb rynku międzynarodowego porty lotnicze są wobec siebie wysoce konkurencyjne. W tym przypadku dla polskich portów lotniczych największym
64
D. Tłoczyński, Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 207.
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konkurentem jest port lotniczy we Frankfurcie, na który trafia spora część
polskiego cargo w ramach RFS67.
Inwestycje w sektorze lotniczego cargo
Rosnący popyt na przewozy cargo transportem lotniczym wciąż rośnie,
dlatego konieczne są inwestycje w infrastrukturę transportową. Bez nakładów
inwestycyjnych krajowe rynki będą mniejsze, a niektóre rynki mogą nawet
przestać istnieć, szczególnie w przypadku obszarów śródlądowych i odizolowanych. W związku z tym, inwestycje w wydajną infrastrukturę transportową
zapewnią ekonomiczne korzyści poprzez poprawę dostępności do rynku, produktywności i tworzenie miejsc pracy68. Również nowe technologie stanowią
krok w przód w procesie rozwoju transportu lotniczego cargo. Dzięki zaawansowanej technologii transport lotniczy nie tylko staje się wydajny, ale i mniej
szkodliwy dla środowiska.
Rozwój infrastruktury
Transport lotniczy cargo jest ściśle powiązany z transportem pasażerskim. W portach lotniczych gdzie występuje aktywna rola transportu pasażerskiego, automatycznie poprawia się funkcjonowanie terminali cargo. Dzięki
rozwojowi transportu pasażerskiego uzyskuje się lepszy rozwój infrastruktury
lotniska. Korzystają na tym samoloty cargo, ponieważ używają tych samych
portów, systemów, pasów startowych, urządzeń do nawigacji, itp. co maszyny
pasażerskie69.
Lotnicze cargo to w Polsce wciąż niewykorzystany potencjał. Aby zaczął
się rozwijać konieczna jest rozbudowa infrastruktury portów lotniczych oraz
intermodalność. Ministerstwo Infrastruktury stwierdza, że liczba wysokowartościowych towarów będzie rosła, a najefektywniejszym sposobem ich transportu jest właśnie lotnictwo. W związku z tym bardzo ważne jest, by polskie

Ibidem, 211.
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/infrastructure-investment/indicator/english_b06c
e3ad-en, dostęp 12.12.2020.
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Z. Kłos, Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju lotniczych przewozów towarowych w Polsce,
w: Witkowski, J., Bąkowska-Morawska, U., (red.), Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie
na rynku TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011,
s. 185.
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porty lotnicze zdecydowały się na jak najszybszą modernizację oraz budowę
terminali cargo70.
Obecnie tylko trzy polskie lotniska, w Warszawie, Katowicach i Gdańsku obsługują więcej niż tysiąc ładunków cargo w skali roku. Większość, bo aż
79% polskiego tonażu to wynik, który generuje stołeczny port lotniczy. Przez
warszawskie lotnisko przewożone są ładunki zarówno frachtowcami należącymi do największych światowych firm kurierskich, tj. UPS, DHL i FedEx, jak
i te znajdujące się na pokładach samolotów rejsowych, tj. PLL LOT, Lufthansa, Emirates i Qatar. Obecnie Lotnisko Chopina nie ma planów rozbudowy.
Wszelkie planowane inwestycje realizowane są w ramach terenu należącego do
lotniska i nie planuje się jego powiększenia. Ograniczenia te wynikają przede
wszystkim bliskością miasta, co powoduje brak przestrzeni wokół lotniska,
niepozwalające na dalszą rozbudowę. Oprócz tego istnieją ograniczenia czasowe i praktycznie brak możliwości realizowania operacji lotniczych w nocy71.
I to w sytuacji, kiedy jednym z najważniejszych kryteriów wyboru portu lotniczego przez przewoźników są operacje nocne (ponad 40% operacji cargo
w Europie przypada na godziny między 23:00-05:00)72. Odpowiedzią na brak
możliwości rozwoju warszawskiego lotniska ma być Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Baranowie.
Budowa nowego lotniska ma być remedium nie tylko na rosnącą liczbę pasażerów i wolumenu lotniczego cargo, ale także ma się stać impulsem
do dalszego wzrostu handlu międzynarodowego, a tym samym ilości transportowanych ładunków. Sprzyjać temu będzie optymistyczna prognoza
polskiego PKB, które jest w znacznym stopniu skorelowane z transportem cargo. To czyni z rynku lotniczych przewozów towarowych jednego
z głównych beneficjentów tego ogromnego projektu. Przeniesienie się na
większe lotnisko umożliwiłoby przewoźnikom uruchomienie dużych centrów
przeładunkowych, na które nie ma miejsca na lotnisku w Warszawie73.
W projekcie budowy CPK znajduje się wyposażenie w specjalną infrastrukturę liniową i punktową na potrzeby ruchu cargo (terminale, drogi, linie
kolejowe). Tym samym nowy port lotniczy budowany byłby, jako pierwszy
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, s. 57, dostęp 13.12.2020.
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html, dostęp 13.12.2020.
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w Polsce hub towarowy łączący różne środki transportu, co ma ułatwić realizację przewozów intermodalnych, czyli drogowo-kolejowo-lotniczych, pozwalając zoptymalizować proces transportowy i wykorzystać największe przewagi
każdego z jego elementów składowych74.
Poza projektem CPK planowane są również inwestycje niektórych portów regionalnych w zakresie rozwiązań ruchu towarowego. Największa taka
inwestycja powstaje w regionalnym porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice
i ma największe szanse na zwiększenie ilości obsługiwanego cargo w najbliższych latach. Wynikiem ogromnych inwestycji jest oddany do użytku
w 2016 r., najnowocześniejszy, terminal cargo wraz całą infrastrukturą75.
Wpłynęło to na zajęcie drugiego miejsca w Polsce, zaraz po Lotnisku Chopina,
obsługiwanego cargo pod względem tonażu. W przypadku śląskiego lotniska
bardzo ważne jest to, iż wszystkie loty mogą odbywać się tu całą dobę. Co
więcej, w 2019 r. rozpoczęto kolejną inwestycję, rozbudowy płyty postojowej
dla samolotów towarowych i już dziś lotnisko dysponuje, aż 10. stanowiskami
dla frachtowców, czego może im pozazdrościć niejedno lotnisko regionalne
w Polsce. Dodatkowo w styczniu 2021 r. niemiecki przewoźnik Lufthansa
Cargo uruchomi na lotnisku Katowicach, bazę dla frachtu lotniczego. Docelowo ma ona obsługiwać ładunki z Polski oraz zagranicznych punktów we
Lwowie, Koszycach i Ostrawie. Baza będzie wykorzystywała część transportu
drogą naziemną w systemie RFS do dwóch głównych baz Lufthansy Cargo funkcjonujących na lotniskach we Frankfurcie i Wiedniu76. To wszystko
stwarza ogromną perspektywę dla śląskiego portu lotniczego, które dzięki tym
inwestycjom może zdołać wyprzedzić Lotnisko Chopina w Warszawie pod
względem odpraw cargo i według założeń, w przyszłości będzie obsługiwało
najwięcej ładunków w Polce.
Inwestycje w infrastrukturę do przewozu towarów zakłada również Plan
Generalny Kraków Balice na lata 2016-2036. Główną inwestycją będzie budowa nowej drogi startowej. Planowana rozbudowa infrastruktury lotniska
poza dostosowaniem lotniska do większej obsługi pasażerów, związana jest
z rozbudową terminala cargo77.
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Polityka Insight, Centralny Port Komunikacyjny, Jak zbudować nowy hub lotniczy, https://
www.politykainsight.pl/raporty/CPK, dostęp 13.12.2020.
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oczesniejszym-terminalem-Cargo, dostęp 19.12.2020.
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https://www.propertynews.pl/magazyny/lufthansa-cargo-uruchomi-baze-na-lotnisku-katow
ice,87693.html, dostęp 19.12.2020.
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html, dostęp 20.12.2020.

67

ROZDZIAŁ II

Pozostałe regionalne lotniska nie zakładają większych inwestycji w oddzielne terminale do obsługi cargo. Port lotniczy w Bydgoszczy zakłada skupienie się na podwyższeniu kompetencji w zakresie bezpieczeństwa ładunku i zapewnienia ciągłości dostaw, ale inwestycji nie planuje. Podobnie jest
w porcie lotniczym w Gdańsku, gdzie w ostatnich latach powstał budynek
magazynowo-biurowy firmy kurierskiej DHL. Lotnisko w Poznaniu zmaga
się z problemami z zakresu ochrony środowiska i nie ma planów związanych
z rozwojem na rzecz infrastruktury cargo. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów
w 2019 r. oddał do użytku nowy terminal cargo, który może odprawiać nawet
10 tys. ton towarów rocznie. Porty lotnicze w Łodzi i we Wrocławiu mają już
dostateczną infrastrukturę lotniczą do obsługi cargo i nie planują dalszych
inwestycji. Te ostatnie dwa porty te opierają się przede wszystkim na transporcie RFS. Również lotnisko Rzeszów-Jasionka od 2018 r. posiada nowy
terminal cargo, który odgrywa ważną rolę z punktu widzenia rozwoju regionu.
Port ten jest skoncentrowany na pozyskanie obsługi kontraktów z zakładów
klastra, z tzw. Doliny Lotniczej, która funkcjonuje w tym obszarze.
Regionem zupełnie pozbawionym dostępności infrastruktury lotniczego
cargo, jest województwo Podlaskie. Jest to jedyny tej wielkości region w całej
Unii Europejskiej. Wynika to głównie z peryferyjnego położenia regionu oraz
jego stosunkowo słabej dostępności transportowej. W celu podniesienia poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej województwa, władze
zdecydowały wybudować lotnisko, które pełniłoby funkcję lotniska regionalnego. Dzięki niemu mogłyby powstać nowe miejsca prac, a także mogłyby
inwestować duże międzynarodowe firmy. Niestety lokalizacja planowanego
lotniska w Białymstoku jest na tę chwilę nieuzasadniona ekonomicznie i pozostaje kwestią sporną78. Jedyną realną szansą dla regionu jest powstanie lotniska lokalnego dla biznesu z częścią do obsługi cargo. Motywem tego typu
rozwiązania jest lokalizacja największej w Europie fabryki mebli Forte. Dzięki
temu producent mebli miałby możliwość zbudowania klastra meblowego79,
na którym opierałaby się pozycja międzynarodowa i konkurencyjność tego
regionu. Dzięki temu otworzyłyby się nowe rynki zbytu a także miałby szanse
powstać wszelkie ośrodki badawcze nastawione na współpracę. Wykorzystanie tych szans, połączonego z obsługą ruchu cargo, byłoby najlepszym remedium na słabość tego regionu.
https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/bialystok-coraz-blizej-lotniska-jest-kolejna-decy
zja-9471.html, dostęp 06.01.2021.
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Wykorzystanie nowych technologii
We współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
transportu lotniczego bez zastosowania nowych technologii. Ogromną rolę
w transporcie lotniczym odegrały technologie cyfrowe, które od wielu lat są
czynnikiem jego rozwoju.
Postęp technologiczny to jeden z podstawowych warunków istnienia
i rozwoju lotnictwa. To dzięki innowacyjnemu podejściu wynalazców, począwszy od braci Wright, lotnictwo w ogóle jest możliwe. Historia lotnictwa,
jest ciągiem wynalazków, innowacji i usprawnień. Nie powinno zatem dziwić,
że nowoczesne technologie bardzo szybko znajdują wszechstronne zastosowanie w sektorze transportu lotniczego, napędzając jego rozwój80.
Zmiany obecnie zachodzące w lotnictwie cywilnym można scharakteryzować z punktu widzenia dwóch zagadnień. Pierwszym z nich jest koncepcja tworzenia nowej generacji samolotów umożliwiających zwiększenie
efektywności operacji lotniczych - uzyskanie większego zasięgu dzięki zastosowaniu nowych materiałów i tym samym zmniejszeniu zużycia paliwa. Takimi rewolucyjnymi samolotami stały się szerokokadłubowe Boeingi 787 oraz
Airbusy A350. W nowoczesnej konstrukcji Boeing Dreamliner 787 uzyskał
o niemal 25% większą przestrzeń ładunkową w stosunku to samolotów starszego typu Boeing 767, który był wykorzystywany przez Polskie Linie Lotnicze
LOT do 2008 roku. Od momentu wylądowania pierwszego Dreamlinera 787
w Warszawie w 2012 r., do dziś we flocie naszego narodowego przewoźnika
jest już 15 sztuk samolotów tego typu. Taka liczba samolotów szerokokadłubowych w PLL LOT daje podstawy dla rozwoju cargo z Polski. Jednak, aby
osiągnąć poziom przewozów ponad 500-600 tys. ton rocznie, co pozwoliłoby stanąć w jednym szeregu z europejskimi krajami, potrzebne jest inwestowanie w dodatkową flotę i pozyskanie nowych rynków zbytu na trasach
międzykontynentalnych81.
Druga koncepcja to cyfryzacja organizacji transportu cargo. Pomimo,
że branża towarowego transportu lotniczego wciąż w dużym stopniu opiera
się na papierowych procesach wymiany informacji o przesyłce, to coraz częściej firmy odchodzą od materiałów drukowanych. Pojawienie się aplikacji
i oprogramowania spedytorów, pozwala na cyfrową dokumentację wszystkiego,
80
Jean-Paul Rodrigue, The Geography of Transport Systems, Fifth Edition, https://transportge
ography.org/contents/chapter5/air-transport/, dostęp 24.01.2021.
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od fakturowania po śledzenie przesyłek. Tym samym firmy stają się ekologiczne, a przyjazne dla użytkownika aplikacje i oprogramowanie oszczędzają czas
i energię spedytorów oraz linii lotniczych, zapewniając szybkie odpowiedzi
i intuicyjne procesy. Oznacza to, że wszystkie potrzebne informacje są na wyciągnięcie ręki, gdziekolwiek się znajdują82.
Dostosowując się do zmian technologicznych, główne linie lotnicze zajmujące się transportem towarowym, zaspokoiły potrzeby klientów dotyczące
zwiększenia przejrzystości oferty przewozowej poprzez uruchomienie portali
rezerwacji on-line tzw. booking. Jest to kanał rezerwacji bezpośredniej, w której nie tylko oferty są natychmiast dostępne i aktualizowane w czasie rzeczywistym, ale także procesy rezerwacji i płatności są znacznie ułatwione, a nawet
można zaoferować usługę door-to-door, w tym obsługę formalności celnych83.
Rewolucją w cyfryzacji procesów ładunków lotniczych jest oprogramowanie IBS iCargo. Jest to system obsługi ładunków nowej generacji oparty na
technologii chmury. Jest to połączenie pełnego zakresu kompleksowych usług
organizacji transportu cargo, tj. system rezerwacji, wycenę, kontrolę pojemności, operacje ładunkowe, rozliczanie przychodów z ładunków, jako całość
w zintegrowanym systemie. Zintegrowane rozwiązanie technologiczne połączyło wszystkie funkcje biznesowe związane z przemieszczaniem się ładunków, co znacznie wpływa na poprawę jakości obsługi klienta oraz zapewnia
elastyczność umożliwiającą szybkie wprowadzanie innowacji. W konfiguracji chmury dostawcy IT mogą w razie potrzeby zdalnie udostępniać zasoby
liniom lotniczym. Cyfryzacja chmury sprawia, że organizacja transportu lotniczego jest szybsza i bardziej wydajna84.
W celu przyspieszenia ucyfrowienia obiegu licznych dokumentów
w transporcie cargo, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
(IATA) w 2019 r., wprowadziła system mający na celu usprawnienie procesu
komunikacji podczas podróży ładunku lotniczego, tzw. e-lotniczy list przewozowy (e-AWB). Lotniczy list przewozowy to umowa przewozu między nadawcą (bezpośrednim lub spedytorem) a linią lotniczą, z jednym egzemplarzem,
który zawsze będzie dołączony do przesyłki. System e-AWB ma na celu elektroniczną standaryzację lotniczych listów przewozowych. Spodziewanych korzyści jest wiele i obejmują one zwiększoną dokładność, jakość i niezawodność
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wymiany danych między liniami lotniczymi i załadowcami/spedytorami,
a także zmniejszone koszty przetwarzania. Oczekuje się również, że system ten
zmniejszy opóźnienia w obsłudze ładunków, ułatwi przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i poprawi obsługę klienta85.
Obecnie przedsiębiorstwa oferujące usługi towarowego transportu lotniczego cargo chcąc się rozwijać i pozostawać konkurencyjne względem innych
firm, muszą nastawić się na wdrażanie nowych technologii. Uczestnicy rynku,
którzy nie będą wdrażać nowych technologii, mogą zostać wyprzedzeni przez
firmy bardziej zaawansowane technologicznie. Oczywiście wdrażanie nowych
technologii jest kosztowne, jednak jest ono niezbędne, jeśli przedsiębiorstwa
oferujące usługi towarowego transportu lotniczego chcą się rozwijać i pozostawać konkurencyjne względem innych firm.
Wnioski
Transport towarów drogą lotniczą w Polsce jest wciąż na etapie rozwoju,
co oznacza, że pozostajemy daleko w tyle w porównaniu z innymi gospodarkami, nie tylko na świecie, ale i zachodnimi gospodarkami krajów Unii
Europejskiej. Jest to konsekwencją wieloletniego marginalizowania przez linie
lotnicze przewozów towarów, które traktowały go, jako dodatkowe źródło
przychodów. I choć udział przewozów lotniczego cargo na polskim rynku,
systematycznie rośnie, to wciąż zbyt wolno. Natomiast porównując dane dotyczące obsługi przewozów cargo w ostatnich latach można zauważyć tendencję do wzrostu ilości obsłużonego frachtu na polskich lotniskach. Widać to
szczególnie na warszawskim Lotnisku Chopina, na którym koncentruje się
działalność polskiego lotniczego frachtu. Przyczyny tego są dość oczywiste.
W stolicy działa większość firm spedycyjnych, a Lotnisko Chopina jest portem
obsługującym duże statki powietrzne integratorów, jak i duże ilości belly cargo
na kierunkach transkontynentalnych. Na szczególną uwagę zasługuje lotnisko w Katowicach – Pyrzowicach, na którym zostały poczynione ogromne
nakłady inwestycyjne, co daje nadzieję na szybki rozwój transportu lotniczego
cargo oraz komplementarnych usług RFS. Inne porty regionalne również notują wzrosty, ale przez ograniczenia infrastrukturalne ich rozwój nie jest tak
dynamiczny. Nie mniej jednak optymistyczne prognozy rozwoju transportu
lotniczego cargo wskazują, że polski rynek lotniczego frachtu będzie się rozwijać wymiarze globalnym. W tym aspekcie planowane jest wybudowanie
85
https://www.sia-partners.com/en/news-and-publications/from-our-experts/how-can-digitaltransform-air-cargo-industry-panorama-air, dostęp 06.02.2021.
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głównego centralnego hubu, którego brak oceniane jest, jako jedna z największych barier dla rozwoju lotniczego cargo w Polsce. Nowy port lotniczy CPK
ma optymalnie wykorzystać potencjał polskiego rynku towarowych przewozów lotniczych, dzięki któremu konkurencyjność naszego rynku wobec innych krajów się zwiększy, a także przyczyni się do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów mogących zaoferować obsługę tego segmentu. Będzie o tym
mowa w następnym rozdziale.
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Kierunki działań dla rozwoju
transportu lotniczego cargo

Jednym z kluczowych czynników, który wyróżnia branżę przewozów lotniczych jest prędkość. Transport lotniczy posiada również siłę rynkową na
dalekich trasach o dużej wartości i wrażliwych na czas towarów, ponieważ po
prostu nie ma innej tak szybkiej metody ich transportu jak transport drogą
lotniczą. Te mocne strony mają istotne znaczenie dla trwałego sukcesu branży.
Branża jest jednak narażona na szereg słabości i zagrożeń, które jeśli zostaną
skutecznie wyeliminowane, mogą pozwolić jej wykorzystać swoje mocne strony, aby w pełni wykorzystać zarówno istniejące, jak i nowo pojawiające się
możliwości rozwoju.
W niniejszym rozdziale została przedstawiona analiza aktualnych problemów, możliwości i szans rozwoju oraz szeregu zagrożeń, przed którymi
stoi branża lotniczych przewozów towarowych. Omówiono również kierunki
działań i wyzwania transportu lotniczego cargo w obliczu, których będzie musiał stawić czoła.

Najtrudniejsze problemy w rozwoju
transportu lotniczego cargo
Jak omówiono w rozdziale drugim, w ciągu ostatnich lat transport lotniczy cargo w Polsce rozwija się dynamicznie. Niemniej jednak pomimo dużego
potencjału rynek jest tylko „małym punktem” na mapie rynku przewozów towarowych zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Wynika to z szeregu
problemów, z jakimi, na co dzień boryka się branża lotniczego cargo. Przede
wszystkim są to ograniczenia po stronie podażowej w szczególności braki
w infrastrukturze, które dominują nad ograniczeniami popytowymi.
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Braki w zakresie infrastruktury przeładunkowo-magazynowej
Najistotniejszym problemem hamującym rozwój transportu cargo
w Polsce jest niewystarczająca infrastruktura przeładunkowo-magazynowa.
Najczęściej wymienianymi ograniczeniami są zbyt małe płyty postojowe i za
małe magazyny. Braki występują również po stronie wyposażenia do obsługi
ładunków specjalistycznych, które wymagają specjalnych obszarów i urządzeń
obsługujących produkty wrażliwe na temperaturę, tj. farmaceutyki, towary
łatwo psujące się oraz materiały niebezpieczne, tzw. DGRy (ang. Dangerous
Goods Regulations). Ograniczenia te wpływają na szereg niedogodności obsługi
lotniczego frachtu, a nawet braku możliwości wykonania konkretnej usługi.
Przez takie problemy przewoźnicy często decydują się na dostarczenie towarów do portów lotniczych krajów graniczących z Polską.
Mimo realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, wciąż istnieją problemy na wielu terminalach cargo, gdzie przeładunki w mniejszym bądź
większym stopniu napotykają pewne ograniczenia, w zależności od ilości obsłużonego cargo. Odpowiednie udogodnienia nie są dostępne we wszystkich
portach lotniczych w Polsce, stąd istnieje potrzeba chociażby minimalnej
infrastruktury, którą port lotniczy musi posiadać do obsługi takich przesyłek. Jeśli tego nie ma, wpływa to niekorzystnie na popyt usługi transportu
lotniczego cargo kluczowych branż, które wymagają większej lub specjalnej
infrastruktury.
W Polsce tylko lotnisko w Warszawie posiada odpowiednią infrastrukturę towarową po stronie landside, tzn. terminal towarowy, przestrzeń magazynową oraz obiekty specjalistyczne w wystarczającym zakresie, by móc
obsłużyć wysoki poziom regularnych przewozów towarowych i specjalistycznych. Niemniej jednak na warszawskim lotnisku przepustowość obsługi cargo
powoli staje się niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Przeładunek i procedury celne na stołecznym lotnisku są wysoce niewydajne, co stanowi jeden
z powodów słabszej pozycji lotniska w stosunku do innych lotnisk w Europie
Środkowo-Wschodniej. Natomiast na innych polskich lotniskach często brak
odpowiedniej przestrzeni magazynowej lub niewystarczającej infrastruktury
specjalistycznej nie pozwala obsługiwać operacji cargo na dużą skalę1.

Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski, Raport Główny: http://
siskom.waw.pl/komunikacja/lotnisko/CPL/analiza_2010/cpl_analiza_2010_raport_glowny.
pdf, dostęp 12.02.2021.

1
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Dominacja w przewozach cargo portu lotniczego
W Polsce jest 11 lotnisk, które obsługują lotniczy fracht, ale tylko jeden
z nich wyróżnia się na tle całego kraju. Jest to Lotnisko Chopina w Warszawie,
które od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w przewozach cargo, obsługując
79% ruchu towarowego w Polsce. Tej dominacji prawdopodobnie przez wiele
lat nic nie zagrozi, ponieważ warszawskie lotnisko z roku na rok odnotowuje
wzrost wolumenu przeładowywanych towarów2.
Na tą przewagę wpływa przede wszystkim obecność na Lotnisku Chopina dużych przewoźników, tj. PLL LOT, Emirates, Qatar, Turkish Airlines,
UPS, DHL, TNT. Największy udział w obsłudze cargo na tym lotnisku ma
PLL LOT. Obecnie polski przewoźnik nie posiada samolotów przeznaczonych wyłącznie do cargo, ale powiększająca się flota samolotów szerokokadłubowych Boeing 787, które mogą w swoich ładowniach przewozić także
towary o dużych gabarytach, pomaga mu osiągać dobre wyniki w opcji belly
cargo. Zamówione nowe dwa kolejne Dreamlinery 787, będą miały o 25%
większą przestrzeń ładunkową, co pozwoli wpłynąć na jeszcze lepsze wyniki
w obsłudze cargo i podtrzymać przewoźnika, jako lidera na lotnisku w Warszawie. Na podobnej zasadzie działają inni przewoźnicy rejsowi, którzy używają dolnej ładowni samolotów typu Boeing 777 czy Airbus 330 do transportu
towarów. Z uwagi na jeszcze zbyt mały udział cargo w przewozach lotniczych,
żadna regularna linia lotnicza nie wykonuje transportu cargo w opcji all cargo,
czyli takiej usługi, jaką wykonują frachtowce3.
Stołeczne lotnisko również korzysta na bogatej siatce połączeń przewoźników regularnych, jaką żadne inne lotnisko w Polsce nie może się pochwalić. Są nimi przede wszystkim kierunki do: Dubaju, Nowego Jorku, Chicago, Deli, Pekinu, Seulu czy Tokio. Tym samym port lotniczy w Warszawie
wyraźnie dominuje nie tylko w liczbach obsłużonego tonażu, ale również
w atrakcyjnych kierunkach gdzie zgłaszany jest popyt na lotnicze cargo.
Ponadto w Warszawie mają swoje bazy wszystkie znaczące firmy kurierskie, w tym amerykański gigant UPS, DHL a także FedEx. W ramach
realizacji strategii rozwoju, firma DHL zainwestowała w budowę międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego, która znajduje się w sąsiedztwie

https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/analiza_1_kwartal_2019.pdf,
dostęp 12.02.2021.
3
https://www.lot.com/pl/pl/dreamliner-787, dostęp 12.02.2021.
2

75

ROZDZIAŁ III

pasażerskiego portu lotniczego w Warszawie. Oddany w 2017 kompleks umocnił jeszcze bardziej pozycję stolicy na rynku ekspresowego cargo lotniczego4.
Transport lotniczy a środowisko
Innym ważnym problemem funkcjonowania przedsiębiorstw transportu
lotniczego, są problemy ochrony środowiska w aspekcie polityki zrównoważonego rozwoju. Niewątpliwie transport lotniczy oddziałuje na środowisko,
m.in. poprzez zajmowanie ogromnych terenów pod infrastrukturalne obiekty,
trwale zmieniając strukturę użytkowania gruntów na terenach lotnisk, portów
lotniczych i około lotniskowych stref ograniczonego użytkowania. Jednak do
największych uciążliwości z powodu ruchu lotniczego należą: hałas lotniczy,
emisja zanieczyszczeń, promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń związanych z obsługą ruchu lotniczego oraz ryzyko kolizji samolotów z ptakami
i zwierzętami. Transportowi lotniczemu przypisuje się 0,5% udziału w całkowitej emisji NO2 (dwutlenek azotu), 2,4% w emisji CO2 (dwutlenek węgla)
i innych gazów cieplarnianych, w tym: CH4 (metan), N2O (tlenek azotu),
SF (sześciofluorek siarki), HFC (perfluorowęglowodory), PFC (heksafluorek
siarki) – ok. 3,0% udział w powstawaniu efektu cieplarnianego5.
O wpływie lotnictwa na środowisko naturalne w dużym stopniu decyduje konstrukcja silników. Są one uzależnione od paliw kopalnych, w przypadku
lotnictwa od nafty lotniczej (kerozyna), która jest tanim produktem destylacji
ropy naftowej, dzięki czemu zyskała tak dużą popularność w lotnictwie. Obserwowane coraz większe zużycie paliwa lotniczego, spowodowane światowym
wzrostem natężenia ruchu lotniczego, wymusił na producentach silników samolotów działania proekologiczne w kierunku zwiększania ich efektywności
i ograniczania ilości zużywania paliwa. W związku z tym, aby zmniejszyć zasoby paliw kopalnych firma Rolls-Royce poszukuje paliw najbardziej ekonomicznych i najbardziej energooszczędnych. Jednak nowe paliwa wymagają
nowej technologii napędu. I upłynie bardzo dużo czasu zanim nowoczesne
produkty, tj. e-wodór, e-metan, e-metanol, zostaną przekształcone w siłę
napędową i energię. Natomiast niewątpliwe jest, że nowe paliwa umożliwią liniom lotniczym zmniejszenie ich wpływu na środowisko i pomoże

https://www.dhl.com/pl-pl/home/prasa/prasa-archiwum/2017/otwarcie-nowego-miedzyna
rodowego-lotniczego-terminala-kurierskiego-dhl-express.html, dostęp 12.02.2021.
5
K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Transport – nowe wyzwania…, op. cit. s. 295.
4
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skierować przemysł lotniczy na ścieżkę bardziej zrównoważonej, długoterminowej działalności6.
W Polsce dynamicznie rozwijający się transport lotniczy przyczynia się
nie tylko do niechlubnych wyników wzrostu emisji gazów cieplarnianych, ale
również stwarza ryzyko narażenia ludności zamieszkującej tereny w pobliżu
lotnisk na nadmierny hałas. W myśl obowiązujących aktów prawnych, zawartych w Konwencji chicagowskiej, hałas statków powietrznych traktowany
jest, jako zanieczyszczenie środowiska7. Ocenia się, że wzrost poziomu hałasu
z transportu lotniczego w Polsce jest i będzie narastającym problemem dotyczącym mieszkańców wokół lotnisk, zarówno dużych międzynarodowych
portów lotniczych, jak i lokalnych. Związane jest to z rozwojem regionalnych
portów lotniczych oraz ze znaczą intensyfikacją ruchu lotniczego na ich terenie, a w szczególności intensyfikacją lotów międzynarodowych i wzrostem
tonażu przewożonych ładunków8.
W Polsce jedynym sposobem na ograniczenie wysokich norm hałasu jest
wprowadzenie ograniczeń operacji lotniczych w nocy. Nie ma innych rozwiązań, ponieważ hałasu z transportu lotniczego, nie można, jak w przypadku transportu drogowego ograniczać za pomocą barier akustycznych. Inne
rozwiązania, tj. budowa lotnisk na obrzeżach miast, jest skuteczna tylko
w krótkim okresie, ponieważ ciągły ich rozwój przyczynia się do powstawania
stref mieszkalnych w pobliżu portów lotniczych.
Co ważne, od kilku lat widoczna jest tendencja do stawiania przez klientów na bardziej ekologiczne niż lotnictwo środki transportu, szczególnie transportu kolejowego. Znaczące są tu plany stworzenia, tzw. Nowego Jedwabnego
Szlaku łączącego Chiny z Europą, w który zaangażowała się tez Polska, m.in.
poprzez największego towarowego przewoźnika kolejowego PKP Cargo9. Na
tym polu konkurencja między lotnictwem a transportem kolejowym może
stać się silniejsza niż kiedykolwiek.
Złożoność procesu logistycznego
Fracht lotniczy obejmuje wysyłkę towarów za pośrednictwem przewoźnika lotniczego i to dzięki nim przesyłki docierają do dowolnego miejsca,
6
https://centreforaviation.com/analysis/reports/aviation-sustainability-and-the-environment-c
apa-25-feb-2021-552844, dostęp 13.02.2021.
7
https://www.ulc.gov.pl/pl/component/content/article?id=3118:zwiekszanie-wymagan-norm
-halasu-dla-samolotow-pasazerskich, dostęp 13.02.2021.
8
Kancelaria Senatu, Zagrożenie hałasem, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopraco
wania/30/plik/ot-612_inter.pdf, dostęp 13.02.2021.
9
https://www.nakolei.pl/pkp-cargo-nowy-jedwabny-szlak-szansa-dla-kolejowych-przewozow-towarow-w-polsce/, dostęp 13.02.2021.

77

ROZDZIAŁ III

w którym lądują linie lotnicze. Łańcuchy dostaw tych ładunków, czyli proces
przemieszczania się przesyłek z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia,
są często złożone i podlegają szeregowi wymogów regulacyjnych. Wynika to
z tego, że przesyłki przewożone za pośrednictwem linii lotniczych, podlegają
wyższemu poziomowi bezpieczeństwa niż transport naziemny, co sprawia, że
jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów transportu towarów10.
Na złożoność procesu logistyki ładunków lotniczych składa się kilka kroków podjętych przez spedytora i przewoźnika lotniczego. Według kolejności
są to11:
−
−
−
−
−

Krok 1 – operacje wstępne,
Krok 2 – podjęcie towaru i dokumentów,
Krok 3 – operacje handlingowe,
Krok 4 – odprawa celna,
Krok 5 – dostawa przesyłki.

Tabela 6. Przebieg procesu logistycznego w transporcie lotniczym cargo
IMPORT

EKSPORT
Operacje wstępne

Przesłanie kompletnego zlecenia, do oddziału w kraju nadania zlecenia aranżacji odbioru
przesyłki oraz rezerwacji miejsca w linii
lotniczej. Wstępna weryfikacja i sprawdzenie
dokumentów.

Rezerwacja (booking) miejsca w linii lotniczej przez agenta spedycyjnego nie później
niż w dniu otrzymania zlecenia od nadawcy
oraz potwierdzenie daty odbioru towaru.
Wstępna weryfikacja i sprawdzenie
dokumentów.

Podjęcie towaru i dokumentów
- miejsce odbioru/przekazania towaru, które musi być zgodnie z ofertą i zleceniem
spedycyjnym,
- potwierdzenie terminu odbioru przesyłki od nadawcy/dostarczenia towaru do lotniska
przez nadawcę/agenta.
Operacje handlingowe
-sprawdzenie zgodności otrzymanego
Dokumenty gotowe do odbiory od operatotowaru z dokumentacją:
ra handlingowego w ciągu: 6-8 godzin po:
- ważenie i zmierzenie opakowań,
- zakończeniu rozładunku samochodu/
- sprawdzenie ilości otrzymanych sztuk
samolotu,
ładunku,

ICAO & World Customs Organization: Moving Air Cargo Globally, http://www.wcoomd.
org/~/media/4B167884A3064E78BCF5D29E29F4E57E.ashx
11
https://www.icecargo.com.au/how-air-freight-process-works/, dostęp 14.02.2021.
10
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IMPORT

EKSPORT

- przetransportowaniu cargo do magazynu
agenta handlingowego i rozdzieleniu na
poszczególne przesyłki,
- nadaniu przez Urząd Celny numeru DSK
(deklaracja skrócona do czasowego składowania) i identyfikacja ewentualnych uszkodzeń/
niezgodności (w wadze,
ilości przyjętego towaru względem
wystawionych dokumentów
przewozowych) odnotowanych
przez agenta handlingowego na
dokumentach przewozowych,
- awizacja przesyłki najpóźniej w dniu
otrzymania dokumentów od operatora
handlingowego, skompletowanie
dokumentów do dalszej obsługi,
- tłumaczenie faktur,
- inne dokumenty (certyfikaty, oświadczenia
itp.)

- weryfikacja czy nie ma ewentualnych
uszkodzeń.
W przypadku potwierdzenia niezgodności
parametrów z danymi na dokumentach,
konieczne jest:
- wystawienie korekty dokumentacji przez
eksportera.
Wystawienie lotniczych listów przewozowych HAWB (House Air Waybill) lub
MAWB (Master Air Waybill):
- na podstawie wyników mierzenia
i ważenia przez operatora handlingowego,
- danych nadawcy i odbiorcy zgodnie
z otrzymanymi dokumentami /zleceniem
spedycyjnym,
- prześwietlenie towaru przez straż graniczną.

Odprawa celna (import/eksport)
- przygotowanie zgłoszenia celnego na podstawie dokumentacji handlowej, dokumentów
dodatkowych, tj. świadectwo pochodzenia, pozwolenie na przywóz, dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru (FORM A, EUR 1, deklaracja eksportera na
fakturze), dokumentów transportowych AWB (Air Waybill)
- zgłoszenie frachtu do odprawy celnej,
- zapłata należności celnych (tylko w imporcie),
- zwolnienie przesyłki.
Dostawa przesyłki (import)/wysyłka do odbiorcy (eksport)
Organizacja dostawy:
- doładunek/auto dedykowane - dostawa
tego samego dnia lub w ciągu 24h-48h (w
zależności od lokalizacji) - jeśli oferta nie
stanowi inaczej,
- miejsce dostawy – musi być zgodnie z
ofertą i zleceniem spedycyjnym.
Potwierdzenie otrzymania przesyłki
(odbiór):
- podpis odbiorcy i data dostawy na
dokumentach Delivery Note lub Proof of
Delivery, CMR (międzynarodowy list przewozowy) lub liście przewozowym (kurier),
- wszelkie niezgodności w dostawie, tzn. ilość
opakowań, uszkodzenia, kompletność, powinny być odnotowane na podpisywanym
dokumencie,
- inne instrukcje.

Przekazanie ładunku do linii lotniczej:
- w ciągu 2-6 godzin od dostawy towaru na
lotnisko,
- zgodnie z wymaganym cut off time tzn.
nieprzekraczalnym terminie - 2-4 godzin
przed planowanym wylotem samolotu/wyjazdem samochodu linii lotniczej,
- dostarczenie danych do systemu danych
linii lotniczej.
Przesłanie danych o ładunku (prealert) do
stacji odbiorczej z:
- listu przewozowego,
- dokumentów handlowych,
- danych kontaktowych odbiorcy;
- inne/dodatkowe instrukcje.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.icecargo.com.au/how-air
-freight-process-works/, dostęp 14.02.2021.
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Jednym z najbardziej czasochłonnych i skomplikowanych czynności
związanych z procesem logistycznym przesyłek lotniczych jest obsługa towaru na terminalu lotniskowym cargo. Zarówno w imporcie do Polski, jak
i eksporcie. W eksporcie złożoność procesu jest związana z szeregiem czynności, które muszą zostać dokonane zanim można będzie zgłosić przesyłkę do
odprawy eksportowej. Po dostarczeniu towaru na terminal przesyłka przechodzi w obsługę agenta handlingowego. Na tym etapie przesyłka znajduje się
w przestrzeni ogólnodostępnej i nie można jeszcze dokonać czynności celnych
w obawie przed ingerencją osób z zewnątrz. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że ktoś niepowołany może celowo lub przez pomyłkę, dołożyć coś
do przesyłki, co nie zostanie ujęte na dokumentach przewozowych i celnych.
Ma to również związek z bezpieczeństwem lotu. Następnie przesyłka czeka
w kolejce do prześwietlenia towaru i wstępnej weryfikacji dokumentów. Po
często kilku godzinnym oczekiwaniu i świetleniu, przesyłka trafia ostatecznie do strefy chronionej, gdzie nie ma zagrożenia ingerencji z zewnątrz. Po
zatwierdzeniu dokumentów towar jest gotowy do zgłoszenia w Urzędzie Celnym. Cały proces w sytuacji eksportu może trwać 1-2 dni.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy przesyłka jest importowana do Polski, ale czas oczekiwania obsługi frachtu jest równie długi jak w eksporcie.
Po wylądowaniu samolotu, agent handlingowy zazwyczaj ma ok. 8 godzin na
rozładowanie samolotu i rozdysponowanie towaru w magazynie. Następnie
Urząd Celny nadaje odpowiedni numer rejestracji towaru w systemie celnym,
tzw. DSK. Pomijając czas trwania rozładunku, dużo czasu zajmuje sama rejestracja towaru przez Urząd Celny. Po uzyskaniu numeru DSK, przesyłka
jest gotowa do zgłoszenia celnego w imporcie. Następnie po odprawie należy
przedstawić zwolnienie celne na lotnisku, aby odpowiednia jednostka celna podstemplowała dokument wydania. Dopiero od tego momentu można
przetransportować przesyłkę z magazynu, aby kierowca mógł odebrać towar
i dostarczyć go do odbiorcy. Tutaj pojawia się kolejny czasochłonny proces
oczekiwania na przesyłkę. Obecnie najdłużej na wydanie przesyłki czeka się
na terminalu cargo w Warszawie. Powodem jest duży wolumen obsługi towarów gdzie bardzo często przesyłka jest odbierana następnego dnia po odprawie
celnej, ponieważ sam wywóz towarów z terminala cargo trwa nawet 5 godzin.
Zarówno w eksporcie, jak i imporcie jest wiele elementów, które mogłyby usprawnić cały ten proces, aby był bardziej płynny i mniej czasochłonny.
Przede wszystkim polskie terminale cargo mają problemy kadrowe, które są
związane z dużą rotacją pracowników, a co za tym idzie słabym przeszkoleniem i doświadczeniem. Również braki kadrowe spowodowane ograniczoną
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liczbą kandydatów, dysponującymi odpowiednimi kwalifikacjami czy umiejętnościami są słabą stroną obsługi lotniczego frachtu. Najbardziej ten problem dotyka terminalu cargo na Lotnisku Chopina, gdzie na całą obsługę
w eksporcie przypada jeden albo dwóch operatorów wózkowych. W połączeniu z bardzo małą liczbą skanerów rentgenowskich, tzw. hajmanów do prześwietlenia towarów, które często liczą sobie kilkadziesiąt palet, potrzebne jest
na to bardzo dużo czasu i przez to tworzą się olbrzymie kolejki.
Do całego procesu obsługi przesyłki na terminalu należy dodać jeszcze
odprawę celną. Podobnie w eksporcie, jak i imporcie jest wiele elementów,
które powodują, że cały proces logistyczny wydłuża się i robi bardziej złożony. Przesyłka po prześwietleniu i umieszczeniu w strefie bezpieczeństwa jest
gotowa do zgłoszenia celnego. Niemożliwe jest wcześniejsze towaru w obawie przed ingerencją w przesyłkę z zewnątrz. Ma to na celu zabezpieczenie
się przed potencjalnym próbom przemytu. Na tym etapie często dokumenty
są już skompletowane, jednak zdarza się, że po zgłoszeniu Urząd Celny wymaga przesłania odpowiednich certyfikatów lub uzupełnień w tłumaczeniach,
w zależności od rodzaju towaru oraz kraju przeznaczenia przesyłki. Wiąże się
to kolejnym czasem koniecznym na wypełnienie dokumentacji i wyjaśnień.
Jest to skomplikowany proces, ponieważ przedstawione dokumenty są wnikliwie weryfikowane przez Urząd Celny. Wszystkie dane muszą być zgodne
na wszystkich przedstawionych dokumentach, a wszelkie nieprawidłowości
skutkują odrzuceniem zgłoszenia przez Urząd i koniecznością zgłaszania od
początku.
W imporcie proces odprawy również ma wiele czynności związanych
z tym procesem i odpowiednią kolejnością. Identycznie jak w eksporcie, aby
można było zgłosić przesyłkę do odprawy importowej towar musi najpierw
znaleźć się odpowiedniej strefie magazynowej na terminalu oraz musi zostać
nadany przez Urząd Celny odpowiedni numer DSK. Dopiero z nadanym
numerem można przedstawić urzędowi wszelkie dokumenty przewozowe,
handlowe oraz certyfikaty. Sama odprawa celna może potrwać od kilku godzin do kilku dni i na tym etapie Urząd Celny może wymagać uzupełnienia
dokumentacji, a także wszelkich wyjaśnień w celu zapobieżenia potencjalnym
przemytom oraz aby upewnić się, że towar importowany nie zagraża zdrowiu
i życiu polskich obywateli, np. w przypadku importu zabawek konieczna jest
deklaracja producenta oznakowana symbolem CE.
Pomijając fakt, że wszystko musi odbywać się w odpowiedniej kolejności
i z zachowaniem jak najwyższej staranności bardzo częste zmiany w prawie
oraz braki kadrowe nie ułatwiają całego procesu.
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Szanse dla transportu lotniczego cargo
Optymistyczne prognozy wzrostu popytu na ładunki lotnicze rysują
przyszłość polskiego frachtu lotniczego w jasnych barwach. Sprzyjają temu
pewne pozytywne siły, które wspierają ten wzrost i są szansą na jego dalszy
rozwój. Jedna z tych szans pochodzi z niesamowitego wzrostu handlu elektronicznego. Znaczny potencjał mają również ładunki specjalistyczne, które
w dużej mierze zależą od ładunków lotniczych. Sporych szans rozwoju lotniczych przewozów towarowych daje projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – CPK, jako pierwszej tego typu inwestycji w Polsce, zakładający synergię dwóch rodzajów transportu: lotniczego i kolejowego, spójnych
z układem sieci drogowej. Możliwość szybkiej dystrybucji towarów z CPK
koleją to rozwiązanie, które ma dać szanse Polsce zaistnieć na międzynarodowym rynku lotniczych przewozów cargo.
Rosnący rynek e-commerce
Ostatnie lata to silny rozwój Internetu na całym świecie, a co za tym idzie
także zakupów dokonywanych on-line. Klienci internetowi kupują obecnie
coraz częściej. Oczekują szybkości, przewidywalności czasu dostawy a także
możliwości śledzenia całego procesu wysyłki. Samoloty są stworzone do tego
typu usług, aby zaspokajać ich potrzeby i dostarczać towary na całym świecie z szybkością, wydajnością i niezawodnością. I choć transport lotniczy jest
najbardziej kosztownym środkiem transportu to rosnące zapotrzebowanie na
towary nietrwałe i kosztowności, a także rosnące zapotrzebowanie na wszelkie
towary dostarczone na czas, stworzyło ogromny popyt na usługi transportu
lotniczego cargo12.
Szacuje się, że w minionym roku globalny rynek e-commerce osiągnął
poziom sprzedaży niemal 4,2 biliona dolarów13. Prognoza na rok 2021 zakłada wzrost wartości rynku do 4,8 biliona dolarów, co daje wzrost aż o 141%
w ciągu ostatnich pięciu lat, a w 2023 r. rynek ten wrośnie do 6,5 biliona dolarów. Pomimo tych imponujących wyników, sprzedaż detaliczna on-line jest
nadal stosunkowo niedojrzała, ponieważ stanowi zaledwie 15% całkowitej

12
https://www.utikad.org.tr/images/BilgiBankasi/iatacargostrategy-3754.pdf, dostęp 16.02.
2021.
13
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/, dostęp 16.
02.2021.
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sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak liczby te pokazują ogromny potencjał
handlu elektronicznego w najbliższej przyszłości14.
Rys 9. Udział rynku e-commerce w światowej sprzedaży detalicznej (w%)

*prognoza
Źródło: IATA: https://www.iata.org/contentassets/15ee3a255dc447b886d9a7e91fa
65dbe/stb-cargo-white-paper-e-commerce.pdf, dostęp 16.02.2021.

Zdecydowanym liderem i największym rynkiem branży e-commerce na
świecie są Chiny. Dane wskazują, że wielkość chińskiego rynku handlu elektronicznego rośnie w tempie 22,5% rocznie w ciągu ostatnich kilku lat, co
daje łączą wielkość rynku 1,8 biliona dolarów15. Na drugim miejscu, jednak
daleko za Chinami są Stany Zjednoczone ze sprzedażą na poziomie 374 mld
dolarów w 2020 r.16. Również w Polsce e-commerce rozwija się niezwykle
dynamicznie, rejestrując roczny wzrost sprzedaży na poziomie kilkunastu procent. Wartość rynku już teraz szacowana jest na ok. 15,6 mld dolarów (60
mld złotych)17.
W Polsce z roku na rok rośnie liczba osób decydujących się na rezygnację
z tradycyjnych zakupów w sklepach na rzeczy zakupów on-line. Już ponad
połowa mieszkańców Polski robi zakupy w sklepach internetowych. Kupujący on-line mają ogólnie dobrą wiedzę w zakresie zakupów w sieci. Zakupy
https://www.iata.org/contentassets/15ee3a255dc447b886d9a7e91fa65dbe/stb-cargo-whitepaper-e-commerce.pdf, dostęp 16.02.2021.
15
https://www.motaword.com/blog/ecommerce-market-in-china, dostęp 17.02.2021.
16
https://www.statista.com/statistics/272391/us-retail-e-commerce-sales-forecast/, dostęp 17.
02.2021.
17
https://static.300gospodarka.pl/media/2020/11/Raport_-Ecommerce-i-fintechy_System-na
czy%C5%84-po%C5%82%C4%85czonych_2020-r..pdf, dostęp 17.02.2021.
14
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on-line są nie tylko postrzegane przede wszystkim, jako nieskomplikowane
i wygodne, ale dają też większy wybór niż zakupy w tradycyjnych sklepach.
To, co najczęściej zachęca respondentów do zakupów w sieci, to stała dostępność przez 24h oraz często atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach stacjonarnych.
Dzięki temu zwiększyło się zainteresowanie sprzedażą internetowa, co przyczyniło się do rozwoju handlu elektronicznego w Polsce18.
Tym samym Polska stała się atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju e-commerce - młodej szybko rozwijającej się branży i przybrała status najszybciej
rozwijających się rynków e-commerce w Europie. Liczba zarejestrowanych
sklepów e-commerce w Polsce z roku na rok rośnie. Z najnowszych danych
wynika również, że rośnie odsetek polskich internautów dokonujących zakupów w międzynarodowych sklepach. Użytkownicy najczęściej szukają produktów, które można kupić w lepszych cenach lub towarów niedostępnych
na polskim rynku19. Takie zachowania konsumentów stają się siłą napędową
w ruchu towarowym transportu lotniczego.
Do tej pory głównymi beneficjentami boomu handlu elektronicznego
w logistyce lotniczej byli zintegrowani przewoźnicy ekspresowi, tj. UPS, DHL
oraz FedEx. Linie lotnicze, spedytorzy i inne podmioty łańcucha dostaw, mają
teraz ważną okazję do penetracji tego rynku. Jednak, aby robić to skutecznie,
będą musiały oferować wyspecjalizowane usługi przetwarzania dostosowane
do handlu elektronicznego, w tym ulepszone śledzenie i namierzanie przesyłki, szybką odprawę, dostawę na ostatnim odcinku oraz przede wszystkim
szybkość i niezawodność dostawy od początku do końca20. Jeśli nie dostosują
się do realiów rynku e-commerce i nie odnajdą sposobu jak skutecznie konkurować na rynku handlu elektronicznego, integratorzy wciąż będą dominować
w branży e-commerce.
Oczekuje się, że szybki rozwój handlu elektronicznego przyspieszy
wzrost przewozów lotniczych, chociaż jego dokładny wkład w ruch towarowy
w transporcie lotniczym jest trudny do oszacowania. Wynika to z faktu, że
sposób w jaki zrobiono zakupy nie figuruje w żadnych statystykach przewozowych, co oznacza po prostu, że nie wiadomo, czy dany ładunek pochodzi
z handlu elektronicznego czy też nie. Ale pewne jest, że handel elektroniczny
wywarł presję na kanały sprzedaży, aby zapewnić szybszą dostawę i optymalny

https://www.statista.com/statistics/960912/poland-e-commerce-revenue/, dostęp 17.02.
2021.
19
https://www.statista.com/topics/5128/e-commerce-in-poland/, dostęp 17.02.2021.
20
https://theloadstar.com/airlines-must-see-cargo-as-a-core-business-from-now-on/, dostęp
17.02.2021.
18
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łańcuch dostaw. A ponieważ żaden statek, pociąg ani ciężarówka nie jest szybsze niż samolot, ładunek lotniczy jest naturalnie dostosowany do tego wyzwania logistycznego.
Wzrost e-commerce generuje także dla branży lotniczej szereg wyzwań
związanych z kwestiami bezpieczeństwa. W związku z tym IATA i kluczowe instytucje działające na tym rynku od dłuższego czasu pracują nad stworzeniem optymalnych regulacji i standardów, które gwarantowałyby jeszcze
bezpieczeństwo przewozów. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obejmują,
przede wszystkim towary niebezpieczne i przedmioty zabronione, które nie są
przyjmowane w transporcie lotniczym. Ponadto opracowują wdrożenie odpowiednich standardów i wytycznych w celu zastąpienia wszystkich istniejących
dokumentów papierowych i elektronicznych jednym cyfrowym zapisem przesyłki, w tym formalności granicznych21.
Perspektywiczne ładunki
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie transportu towarów wrażliwych na czas dostawy i temperaturę, w której mogą być przewożone, tzw. towary specjalistyczne. Dotyczy to przede wszystkim szczepionek i leków, produktów szybko psujących się oraz transportu żywych zwierząt. Optymistyczne
prognozy popytu na produkty specjalistyczne na koleje lata, są zapowiedzią,
że rozwój transportu lotniczego cargo w tym kierunku to dobra droga. Są
to bowiem rynki stabilne i mogą stać się ważną częścią biznesu przewozów
lotniczych.
Kluczowymi towarami dla transportu lotniczego cargo są produkty farmaceutyczne, których wysoka wartość i delikatność ładunku a także duża presja na czas, czynią z nich ładunki predestynowane do tego typu przewozów.
Światowa wartość rynku logistyki leków wynosi 13,4 mld dolarów, a prognozy wskazują, że do 2021 r. ma on wzrosnąć do 16,6 mld dolarów. Jego
polska część jest wyceniana na co najmniej 26 mln dolarów (100 mln zł)22. To
oznacza, że polski rynek farmaceutyczny jest największym rynkiem w Europie
Środkowej i Wschodniej, i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej23.
21
https://www.iata.org/contentassets/15ee3a255dc447b886d9a7e91fa65dbe/stb-car
go-white-paper-e-commerce.pdf, dostęp 17.02.2021.
22
https://healthcaremarketexperts.com/en/news/lot-enters-the-pharmaceutical-market-more-strongly/, dostęp 18.02.2021.
23
McKinsey & Company, Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie: https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/
Raporty/Polska%202025%20Nowy%20motor%20wzrostu%20w%20Europie/Poland-2025-Gwne-wnioski.ashx, dostęp 18.02.2021.
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Polska ma ogromny potencjał w branży farmaceutycznej, jest przede wszystkim czołowym producentem insuliny24 oraz miejscem lokalizacji największych
i najnowocześniejszych zakładów wiodących producentów leków na świecie,
które produkują: szczepionki, substancje czynne do produkcji lepów (API),
narzędzia i urządzenia medyczne, itp., a ich głównym beneficjentem dystrybucji jest transport lotniczy cargo. Co ważne, w obszarze branży farmaceutycznej mieszczą się nie tylko leki produkowane dla ludzi, ale także olbrzymi
przemysł związany ze środkami farmakologicznymi dla weterynarii.
Przepustką linii lotniczych do korzystania w pełni z rynku farmaceutycznego, jest posiadanie certyfikatu CEIV Pharma wystawiany przez IATA.
O taki certyfikat od kilku lat zabiegał nasz narodowy przewoźnik PLL LOT
i ostatecznie w 2020 r. go uzyskał25. Jest to wielki sukces firmy PLL LOT,
ponieważ uzyskanie certyfikatu IATA CEIV Pharma, umożliwia rozwój
w segmencie logistyki farmaceutycznej. Certyfikat zezwala przewoźnikowi
na transport leków i wartościowych produktów farmaceutycznych zgodnie z najwyższymi standardami oraz jest gwarantem, że leki przewożone
są w odpowiednich warunkach. Oczywiście PLL LOT oferował już wcześniej transport produktów farmaceutycznych, ale ze względu na ograniczenia braku pożądanego certyfikatu, znaczna część producentów wolała
korzystać z usług certyfikowanych przewoźników. Tym sposobem PLL
LOT odpowiedział na potrzeby rynku i wymagania specyficznych klientów,
a jednocześnie nadrabia zaległości z poprzednich lat, kiedy rozwój PLL LOT
nie był ukierunkowany na tak wyspecjalizowane obszary26. Dla PLL LOT
prestiżowy certyfikat oznacza, więc otwarcie drzwi do lukratywnego rynku i umocnienie się jako lidera w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
w tym segmencie.
To również dobra wiadomość dla wielu firm farmaceutycznych, które
importują i eksportują produkty farmaceutyczne w Polsce, bo daje im to
możliwość korzystania z usług transportu lotniczego cargo w zakresie systemu
jakości PIL QMS (ang. Quality Management System) na światowym poziomie27. Głównymi potencjalnymi zleceniodawcami lotniczego frachtu są producenci, tj. Polpharma, która jest największą polską firmą farmaceutyczną,
https://www.termedia.pl/mz/Polfa-Tarchomin-od-ponad-50-lat-dostarcza-polska-insuline-pacjentom-z-cukrzyca,5444.html, dostęp 18.02.2021.
25
https://www.lot.com/pl/pl/certyfikat-iata-pharma, dostęp 18.02.2021.
26
https://www.aircargoweek.com/lot-polish-airlines-embarks-on-iata-ceiv-pharma/, dostęp
18.02.2021.
27
https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/lot-z-prestizowym-certyfikatem-iata-ceiv-pharma-9167.html, dostęp 18.02.2021.
24
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a jej produkty są obecne w 50. krajach na świecie, w tym insulina oraz firma
GlaxoSmithKline (GSK), która po przejęciu 1988 r., Polfy Poznań stała się
wiodącym producentem farmaceutyków na polskim rynku, eksportując swoje
produkty do 120 krajów. Dzięki tym podmiotom PLL LOT ma szansę otrzymać zlecenia przetransportowania produkowanych towarów na cały świat.
Przewoźnicy lotniczy widzą też potencjał rozwoju w segmencie produktów szybko psujących się, które stanowią istotny procent ładunków na wielu
kluczowych kierunkach. Polska żywność jest chętnie kupowana poza granicami naszego kraju, a dzięki szerokiej dystrybucji, w której transport lotniczy fracht odgrywa główną rolę, podbija rynki nie tylko w Europie, ale też
w Ameryce i Azji. Dowodzą temu wartości polskiego eksportu, który
w 2019 r. osiągnął 31,4 mld euro i był o 5,8% wyższe niż rok wcześniej.
Na zagraniczne rynki trafia polskie mięso, ryby, nabiał a przede wszystkim
warzywa i owoce. Te ostatnie stanowią tylko 0,5% wartości całego eksportu,
tj. 1,10 mld euro, ale cieszą się coraz większą popularnością, bo w tej dziedzinie odnotowano 8% wzrostu sprzedaży za granicę rok do roku28.
Największym hitem polskiego eksportu jest aronia. Polska jest jej największym producentem na świecie, z 60-70% udziałem w światowych zbiorach29. Zwiększenie popularności aronii jest związane z klasyfikacją tego owocu jako „super food”, który posiada właściwości zdrowotne oraz zawiera bardzo
dużo witamin i składników mineralnych. Produkt został szczególnie doceniony w Korei Południowej, gdzie mieszkańcy są znani z umiłowania zdrowego żywienia. Z uwagi na rosnący popyt na ten produkt, polscy producenci
postanowili wykorzystać szanse zdobycia koreańskiego rynku przetworów
z tych owoców. Jako, że aronia należy do grupy produktów szybko psujących
się i nie jest w stanie wytrzymać kilkutygodniowych podróży morskich, najlepszym rozwiązaniem jej transportu okazało się lotnicze cargo. Obecnie PLL
LOT transportuje od 20-30 ton aronii tygodniowo i potwierdza, że eksport
lotniczy z Polski do Korei Południowej zdominowany jest przez jeden ten
produkt - aronię30.
Inni polscy przedsiębiorcy towarów szybko psujących się coraz aktywniej
poszukują odbiorców swoich produktów na rynkach zagranicznych. Przykładem jest firma Bakoma, czołowy producent branży mleczarskiej w Polsce.
28
https://forsal.pl/biznes/rolnictwo/artykuly/7799295,rolnictwo-wzrost-wartosci-eksportu-zy
wnosci-polska-wzmocnila-pozycje.html, dostęp 18.02.2021.
29
https://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/polska-najwiekszym-produce
ntem-aronii-na-swiecie,174610.html, dostęp 18.02.2021.
30
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/lotnicze-cargo-co-samoloty-przewoza-oproczbagazu-pasazerow/9hrmv0s, dostęp 19.02.2021.
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W tej chwili sprzedaje swoje produkty w Azji i walczy o udziały w indonezyjskim oraz chińskim rynku produktów mleczarskich, szczególnie jogurtów,
a także przymierza się do znalezienia szansy na rynkach afrykańskich. Obecnie
producent nie posiada żadnej bezpośredniej inwestycji (zakładu produkcyjnego) w tych krajach i opiera się jedynie na dystrybucji swoich produktów
towarowym transportem lotniczym31.
Przewóz samolotem wydaje się optymalnym rozwiązaniem również
w przypadku transportu żywych zwierząt. Transport lotniczy uważany jest za
najbardziej humanitarny z dostępnych opcji logistycznych. Wszystkie zwierzęta traktowane są jak żywy ładunek, a większość jest przechowywana w klimatyzowanych komorach ładunkowych samolotu. Poza tym zwykle zwierzęta
przewożone samolotami transportowymi są bardzo cenne, a z troski o ich
bezpieczeństwo i niezawodność transportu lotniczego, nie ma znaczenia ile
będzie kosztowała taka podróż. Także przewozy zwierząt niekoniecznie wiążą
się z czynnikami ekonomicznymi, na czym oczywiście korzysta przewoźnik
organizując tego typu transport. W przeszłości na rynkach zagranicznych zdarzało się, że wartość transportowanych zwierząt (dokładnie koni) była wyższa
niż wartość samolotu, który je transportował.
Najczęściej przewożonymi zwierzętami transportem lotniczym cargo są
właśnie konie. Głównym powodem ich podróży są zazwyczaj wyścigi konne,
pokazy i wystawy na całym świecie. Polska do 2015 r. była światowym liderem hodowli koni czystej krwi arabskiej, ale z powodów politycznych rynek
się załamał. Po kilkuletniej przerwie, ponownie zaczęły odbywać się coroczne
aukcje koni w Janowie Podlaskim, tzw. Pride of Poland, co daje nadzieje na
intratne zyski z ich transportu, przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej, bo to
stamtąd pochodzą potencjalni odbiorcy wylicytowanych koni. I choć można
stwierdzić, że działalność przewoźników w zakresie transportu żywych zwierząt jest niewielka, to absolutnie jest to dochodowy interes.
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego
Przedstawiona przez Ministerstwo Infrastruktury optymistyczna prognoza rozwoju transportu lotniczego cargo w Polsce wskazuje, że popyt na
lotniczy fracht szybko wzrośnie. Jednak wzrost popytu napotyka na barierę
w postaci braku odpowiedniej infrastruktury. Dotyczy to głównie lotniska

https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,25708,bakoma-chce-eksportowac-do-azji-i-afry
ki.html, dostęp 19.02.2021.
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w Warszawie, które ze względu na błędy w planowaniu inwestycji jego budowy,
jest zbyt ograniczone przestrzenie i powstało bez możliwości jego rozbudowy
do roli hubu cargo. Poza tym, na Lotnisku Chopina brakuje zintegrowanych
z siecią połączeń drogowych i kolejowych oraz odpowiedniej infrastruktury
dla większej liczby samolotów szerokokadłubowych. Prócz tego warszawskie
lotnisko, coraz częściej boryka się z nasyceniem przepustowości operacyjnej.
W związku z tymi ograniczeniami, założono opcję budowy nowego lotniska,
które ma być rozwiązaniem wszystkich tych problemów32.
Potwierdzeniem tej inicjatywy było wydanie w 2017 r., przez Radę Ministrów uchwały nr 173/2017, w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania
i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla
Rzeczypospolitej Polskiej, jako intermodalnego węzła transportowego - lotniczego i kolejowego, spójnego z układem sieci drogowej, będącego jednocześnie
hubem lotniczym dla obszaru Polski i Europy Środkowej. Zgodnie z planami
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma powstać w 2027 roku, w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, ok. 40 km od Warszawy. Koncepcja
została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 2 czerwca 2018 r. To, co
wyróżnia CPK na tle dotychczasowych inwestycji budowy portów lotniczych
w Polsce to to, że jego kluczowym elementem jest budowa hubu cargo, który
w swych założeniach ma obsługiwać 1 mln ładunków cargo rocznie33. Ponadto założono, że CPK będzie funkcjonował w trybie 24/7 i nie będzie podlegał
istotnym ograniczeniom środowiskowym, tj. częstotliwość wykonywania operacji, szczególnie w porze nocnej, co jest najważniejszym punktem wpływającym na rozwój lotniczych przewozów ładunków34.
Obecnie projekt CPK jest największą strategiczną inwestycją infrastrukturalną w Polsce, którego realizacja będzie bodźcem rozwoju lotniczego cargo. Jego istotą ma być wyposażenie w specjalną infrastrukturę liniową
i punktową, które zostały opracowane specjalnie na potrzeby ruchu cargo,
tj. terminale, drogi, linie kolejowe. Dzięki temu będzie możliwość połączyć
różne środki transportu, co ułatwi realizację przewozów intermodalnych

D. Sipiński, A. Czerniak, M. Fredrych, P. Wajda, T. Kaczmarek, Centralny Port Komunikacyjny, jak zbudować nowy hub lotniczy, Polityka Insight, Warszawa 2019, s. 70.
33
https://www.cpk.pl/uploads/media/5d0d3e47b817c/rm-111-163-17-pos-uchw-nr-173-rmz-2017-r-centralny-port-komunikacyjny.pdf, dostęp 20.02.2021.
34
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 r.
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2, 21.02.2021.
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drogowo-kolejowo-lotniczych, pozwalając zoptymalizować proces transportowy i wykorzystać największe przewagi każdego z jego elementów składowych35. To spowoduje, że wokół portu powstaną centra logistyczne, które
podniosą rozwój handlu intermodalnego w regionie i tym samym zwiększą
jego znaczenie, jako europejskiego hubu logistycznego. Wszystko to ma być
przełamaniem dotychczasowych braków infrastrukturalnych, które przyczynią się do korzystania z polskich portów lotniczych, a nie z tych położonych
w zachodniej Europie.
Budowa CPK będzie również miejscem o istotnie niższych niż na
Lotnisku Chopina kosztach transakcyjnych wysyłki towarów drogą lotniczą.
Dedykowany terminal cargo umożliwi przeładunek dużych ilości towarów
przewożonych w transportem lotniczym, a to prawdopodobnie pozytywnie
wpłynie na dostępność transportów lotniczych cargo (nowe lotnisko da miejsce większej liczbie samolotów szerokokadłubowych) i potencjalnie obniży ich
cenę36.
W Polsce rynkiem lotniczego cargo rządzą, przewozy pasażerskie. Dlatego sukcesem tego przedsięwzięcia ma być budowanie pozycji konkurencyjnej
PLL LOT i w tym aspekcie istotne są jego plany rozwojowe. To od jego
strategii rozwoju, będzie zależało zwiększenie przewozów ładunków w sektorze lotniczym w polskiej gospodarce. Jest bowiem jedynym przewoźnikiem
z tak bogato rozbudowaną siatką połączeń realizowanych bezpośrednio z Polski. Budowa nowego portu ma być szansą na większy rozwój narodowego
przewoźnika, który poprzez rozszerzenie oferty lotów dalekodystansowych,
stworzy rynek dla przewozów transkontynentalnych.
Planowane lotnisko jest jednak inwestycją bardzo kontrowersyjną. Traktowana jako bardziej jako inwestycja polityczna niż ekonomiczna. Według
rządzących Lotnisko Chopina, nie ma możliwości dalszej rozbudowy. Dlatego koncepcja megalotniska jest forsowana i nie ma możliwości od jej odstąpienia. To sztandarowa inwestycja partii rządzącej dlatego na tym polu nie ma
już pola negocjacji czy lotnisko jest potrzebne czy też nie. Skutki pandemii
Covid-19 stały się jeszcze większą motywacją do jego budowy. Budowa nowego portu ma posłużyć Polsce z wychodzenia z kryzysu. Rząd chce tym projektem dać impuls dla gospodarki, bo inwestycje w infrastrukturę co do zasady
pomagają wyjść z kryzysu. W konsekwencji, jeśli CPK powstanie, w może stać
35
Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Rozwój transportu lotniczego w Polsce, Warszawa
2018, s. 18., dostęp 21.02.2021.
36
D. Sipiński, A. Czerniak, M. Fredrych, P. Wajda, T. Kaczmarek, Centralny Port Komunikacyjny, jak zbudować nowy hub lotniczy, Polityka Insight, Warszawa 2019, s. 46.
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się zagrożeniem dla rozwoju regionalnych portów, najbardziej dla lotniska
w Łodzi, Bydgoszczy i Lublina, a nawet funkcjonowanie niektórych z nich
jest wręcz zagrożone37. Biorąc pod uwagę obecny stan inwestycji jest mało
prawdopodobne, że port lotniczy CPK zostanie wybudowany w zakładnym
terminie. Być może w ogóle nigdy nie powstanie. Jeśli tak się stanie, jego brak
nie ograniczy szans rozwoju rynku cargo, ponieważ przekierowanie inwestycji
w lotniska regionalne przyniosłoby wymierne korzyści dla lotniczego cargo.
Zagrożenia dla transportu lotniczego cargo
Transport lotniczy cargo jest narażony na pewne zagrożenia, których źródłem mogą być siły wyższe (pandemie), sytuacje wynikające z aktów przemocy
(terroryzm) lub przyczyny ekonomiczne (kryzysy finansowe i gospodarcze).
Wymienione czynniki zwykle wywołują okresowy kryzys na rynku, który
przekłada się na popyt na lotniczy fracht oraz koszty prowadzonej działalności. Ponadto istotnych do zagrożeń należy zaliczyć ograniczenia ruchu cargo
w godzinach nocnych oraz niewystarczająca pojemność ładunkowa narodowego przewoźnika.
Pandemie i kryzysy ekonomiczne
W ciągu ostatnich lat na towarowy transport lotniczy wpłynęło kilka kryzysów bezpośrednio lub pośrednio związanych z lotnictwem. Krysy azjatycki
w 1998 r., atak terrorystyczny w USA 11 września 2001 r., wybuch epidemii
SARS w latach 2002-2003, ptasia grypa w 2005, świńska grypa w 2009 r.,
wirus Ebola w latach 2014-2016, wirus Zika w latach 2015-2016, koronawirus (Covid-19) w latach 2020-2021 oraz światowy kryzys finansowy w latach
2008-2009, wszystko to miało negatywny wpływ na ogólną rentowność transportu lotniczego cargo38.
Patrząc na XXI wiek, można stwierdzić, że występowanie pandemii było
częste, ale wszystkie zdrowotne kryzysy miały znaczenie mniejsze konsekwencje niż obecna pandemia Covid-19, która oprócz zagrożenia dla zdrowia stworzyła również ekonomiczne tsunami. Do czasu wybuchu epidemii koronawirusa w 2020 r., najgroźniejszą epidemią choroby zakaźnej, która rozprzestrzeniła
https://www.pasazer.com/news/40820/opinie,szanse,i,zagrozenia,cpk,dla,regionalnych,por
tow,lotniczych.html, dostęp 03.06.2021.
38
https://www.icao.int/sustainability/pages/facts-figures_worldeconomydata.aspx, dostęp 24.
02.2021.
37

91

ROZDZIAŁ III

się w populacjach ludzkich na całym świecie była grypa, tzw. grypa hiszpańska
z 1918 r. Zachorowało na nią 30% populacji, a szacunki wskazują, że od
50 do 100 milionów zmarło. Jednym z powodów, dla których hiszpańska
grypa rozprzestrzeniła się tak szybko i na taką szeroką skalę, był nowoczesny
transport, który na początku XX w. oferował globalny zasięg. Wówczas wirus
przez zarażone załogi oraz pasażerów statków i pociągów rozprzestrzenił się na
całym świecie. We współczesnym otoczeniu głównym czynnikiem, które pomagają w przenoszeniu się chorób są wszechobecne podróże lotnicze. Dzięki
szybkiemu transportowi dochodzi do rozległego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, która w pierwszej kolejności wpływa na transport pasażerski, ale
tuż po nim główne obawy przenoszą się na dystrybucję towarów39.
Rys 10. Światowe kryzysy a zmiany w ruchu lotniczym (w%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ICAO: https://www.icao.int/
sustainability/pages/facts-figures_worldeconomydata.aspx, oraz CAPA: https://cen
treforaviation.com/analysis/reports/air-cargo-more-virus-proof-than-air-passengers
--but-not-enough-520283, dostęp 24.02.2021.

J.P. Rodrigue, The Geography of Transport Systems, Fifth Edition, https://translate.goo
gle.com/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Ftransportgeography.org%2F
contents%2Fapplications%2Ftransportation-pandemics%2F&prev=search, dostęp 24.02.2021.
39

92

KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO CARGO

Dzieje się tak, ponieważ większość transportów towarów odbywa się samolotami pasażerskimi a ograniczenie lub zamknięcie przestrzeni powietrznej
dla ruchu pasażerskiego, bezpośrednio dotyka swobody przepływu towarów.
Nagłe uziemienie samolotów pasażerskich powoduje wyrwę w łańcuchu dostaw czego następstwem jest utrata zaufania klientów i w konsekwencji spadek popytu na lotnicze cargo. Ponadto ograniczenia dotyczące zmniejszenia
się pojemności ładunków lotniczych wpływają na koszty handlowe, przede
wszystkim na wzrost cen frachtu lotniczego40.
Lotniczy ruch towarowy jest również wrażliwy na pogorszenie się koniunktury gospodarczej, które wynika z kryzysów finansowych czy ataków terrorystycznych. Tego typu kryzysy dotykają branżę lotniczą co kilka lat. Kryzys
azjatycki z 1997 r. położył się cieniem na wielu regionalnych gospodarkach
na wiele lat, zamachy terrorystyczne 11 września 2001 r. spowodowały największy w historii spadek ruchu lotniczego, a kilka lat później światowy kryzys
finansowy w 2008 r., przekształcił się w kryzys o zasięgu globalnym, gdzie nastąpił dramatyczny spadek wolumenów cargo, odzwierciedlający zmniejszone wydatki w następstwie globalnej recesji41. Skutki kryzysów w transporcie
lotniczym cargo to przede wszystkim mniejsze zyski przedsiębiorstw w branży i pogorszenie się ich sytuacji finansowej. Podczas trwania recesji spadają
zakupy w sektorze produkcyjnym a spedytorzy przestawiają swoje oferty na
wolniejsze i tańsze opcje morskie, ze szkodą dla frachtu lotniczego. Dla przewoźników może to oznaczać uziemienie samolotów, szczególnie frachtowców,
bo nie będzie ekonomicznego uzasadnienia dla utrzymania tych samolotów
w eksploatacji. W najgorszym przypadku recesja wpłynie na bankructwo linii
lotniczych a to może mieć negatywny wpływ na konkurencję w transporcie
lotniczym cargo.
Ograniczenia w obszarze przewozów w godzinach nocnych
Hałas powodowany przez samoloty startujące i lądujące w nocy jest często uważany przez mieszkańców w sąsiedztwie lotniska za najbardziej uciążliwą formę operacji lotniskowych. Istnieją dowody, ze zaburzenia snu spowodowane operacjami nocnymi mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie
okolicznej społeczności. Jednocześnie sektor lotniczy ma istotną wartość dla
40
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_13aug20_e.htm, dostęp 25.02.
2021.
41
https://centreforaviation.com/analysis/reports/airlines-and-airports-feeling-impact-of-glob
al-economic-weakness-with-continued-freight-pressures-ev-63705, dostęp 26.02.2021.
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gospodarki, a loty nocne w znacznym stopniu przyczyniają się do tego na
wielu lotniskach. Niestety dla przewoźników lotniczych najważniejszym kryterium wyboru portu lotniczego jest możliwość startów i lądowań w nocy.
Potwierdzają to statystyki zaprezentowane przez Eurocontrol42. zgodnie z którymi ponad 82% startów i lądowań samolotów cargo w Europie odbywa się
w nocy lub w godzinach wczesno-porannych43.
Obowiązująca „cisza nocna” w godzinach 23:30-5:30 na Lotnisku Chopina
w Warszawie, choć poprawia warunki wypoczynku nocnego okolicznych
mieszkańców, to z punktu widzenia przewoźnika, takie miejsce jest mało
atrakcyjne, ze względu na ograniczenia operacyjne.
Niewystarczająca pojemność ładunkowa floty
Małe możliwości floty ograniczają przyjmowanie dużych zamówień.
Przesyłki cargo przewożone są głownie na pokładach samolotów szerokokadłubowych. Takich praktycznie nie obsługują polskie regionalne porty lotnicze. W wyjątkowych sytuacjach oraganizwane są czartery na konkretne
zamówienie. W tej kwestii jedynym lotniskiem obsługującym na co dzień
samoloty szerokokadłubowe jest ponownie warszawskie Lotnisko Chopina. Wszystkie operacje bazują na belly cargo na pokładach Boeinga 787, co
ogranicza znacząco podaż przestrzeni ładunkowej. Zakup kolejnych dwóch
Dreamlinerów zapewne zwiększy możliwości przewozowych przewoźnika, ale
wciąż pozostaje bez frachtowca. Inni przewoźnicy, szczególnie z rejonu Zatoki
Perskiej czy Dalekiego Wschodu, również oferują transport towarów samolotami szerokokadłubowymi, tj. Boeing 777 i Airbus 330, w taki sam sposób
jak nasz narodowy przewoźnik. Wynika to przede wszystkim z niewielkiego
rynku usług cargo, gdzie każdy z poszczególnych przewoźników oferuje jedno
lub maksymalnie dwa połączenia dziennie z lotniskiem Chopina. Do czasu
wybudowania nowego lotniska CPK, rozwój rynku cargo pozostanie przy oferowaniu usług w dolnych ładowniach samolotów szerokokadłubowych oraz
wskazuje na utrzymanie się na polskim rynku obecnego modelu z udziałem
transportu drogowego - RFS44.
Programy rekompensta w polityce łagodzenia negatywnych suktów funkcjonowania portów
lotniczych, punkt 4. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania lotniska, https://mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/WYDAWNICTWA/Inne%20
wydawnictwa%20ksi%C4%85%C5%BCkowe/qulair_1.pdf, dostęp 03.08.2021.
43
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/tat5-night-freight-report.pdf
, dostęp 26.02.2021.
44
https://log24.pl/news/mozliwosci-rozwoju-cargo-lotniczego-perspektywa-cpk/, dostęp 27.
02.2021.
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Wyzwania polskiej branży lotniczego cargo
W całej swej historii transport lotniczy cargo przeszedł przez serię zmian,
przełomów technologicznych oraz stanął naprzeciw rozmaitych wyzwań.
Jednak z wyzwaniem, przed którym stoi dziś, historia lotnictwa jeszcze nie
odnotowała.
Pandemia Covid-19
Ostatnie lata dla lotniczego cargo były wyjątkowo udane. Popyt na lotniczy fracht z każdym rokiem rósł, a pojawiające się kryzysy nie miały charakteru globalnego. Wszystko zmieniło się na początku 2020 r., kiedy światem zawładnęła pandemia koronawirusa. Sektor transportu lotniczego był pierwszą
i najbardziej widoczną ofiarą kryzysu związanego z Covid-19. Wówczas rządy
zmuszone były do zamknięcia granic i podjęcia drastycznych środków w celu
ochrony życia ludzi, co doprowadziło do załamania się przewozów lotniczych.
Jednocześnie nałożenie ograniczeń granicznych, przyniosło nowe wyzwania
dla przewoźników lotniczych zajmujących się przewozami cargo.
W normalnych warunkach ponad połowa światowego cargo lotniczego
jest transportowana pod pokładami samolotów pasażerskich. Po wybuchu
pandemii Covid-19 w bardzo krótkim czasie ruch lotniczy spadł o jedną
trzecią, co przyniosło starty dla całej branży. Przewoźnicy zmuszeni byli do
zawieszania siatki połączeń, co wpłynęło na odcięcie niemal całej podaży na
pokładach samolotów pasażerskich w belly cargo, co ostatecznie spowodowało
niedobór przepustowości na rynku i w konsekwencji wzrost stawek frachtowych45. Podaż przestrzeni ładunkowej w samolotach pasażerskich na przełomie kwietnia i maja 2020 r. zmalała aż o 78%, gdzie równocześnie podaż
w samolotach integratorów wzrosła o 18%46. To wskazywało, że zapotrzebowanie na transport lotniczy było duże, szczególnie na produkty medyczne,
w tym podstawowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawice jednorazowe i odzież ochronna. Są to towary, które poza okresem pandemii stanowią
całkowite przeciwieństwo dóbr transportowanych samolotami, ponieważ są
lekkie, tanie i zajmują dużo miejsca. Dodatkowo zapotrzebowanie na te towary, połączone ze spadkiem podaży samolotów pasażerskich, spowodowało

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-03-02-01/, 06.03.2021.
https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/raport-lotnicze-cargo-w-czasie-pandemii-8711.
html, 06.03.2021.
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gwałtowny, co najmniej dwukrotny wzrost cen za transport47. Dzięki temu
linie lotnicze postanowiły wykorzystać tę szansę, jako ważny element ich przetrwania. Wiele z nich zaczęło modernizować samoloty tak, aby miały możliwość obsługi większej ilości ładunku na pokładzie. Modyfikacje dotyczyły
przede wszystkim foteli pasażerów tak, aby ładunek na nich umieszczony,
mógł być bezpiecznie przetransportowany48. Z takiego rozwiązania skorzystał
przewoźnik PLL LOT, który na pokładzie Dreamlinerów od 5 kwietnia do
17 maja wykonał 100 lotów w ramach #cargodlaPolski, przewożąc z lotnisk
z Pekinu i Szanghaju 12900 m3 ładunków medycznych. Realizacja tego programu uwidoczniła strategiczną rolę lotnictwa jako środka transportu, bo tylko samoloty mogły zapewnić szybki transport ładunków z Chin49.
Uzupełnianie podaży przez samoloty pasażerskie przeznaczone do lotów
cargo nie rekompensuje jednak w pełni braku regularnych rejsów pasażerskich. Widać to po wynikach w polskich przewozach lotniczego cargo, gdzie
w pierwszej połowie 2020 r. przetransportowano łącznie 48,2 tys. ton lotniczego cargo, co stanowi spadek o 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.50. Pomimo tego, że ruch towarowy nie został zawieszony,
to największą przyczyną spadków było ograniczenie ruchu pasażerskiego, na
którym opiera się 80% lotniczego frachtu w Polsce. I choć sytuacja się powoli normuje to dla polskiego przewoźnika to wciąż trudny czas. Dlatego
narodowy przewoźnik wciąż stoi przed wyzwaniem jak go przetrwać. Bez pomocy rządu przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie tego zrobić. Ostatecznie
w grudniu 2020 r. PLL LOT otrzymał pomoc na łączna kwotę 650 mln
euro51. Wsparcie finansowe polskiego narodowego przewoźnika, jako kluczowego podmiotu dla sektora lotniczego, miało fundamentalne znaczenie. Jego
upadłość lub znaczne ograniczenie działalności pociągnęłoby za sobą poważne
problemy wszystkich podmiotów z branży oraz pogorszenie sytuacji lotnisk
w Polsce. To zaś miałoby katastrofalne skutki dla regionalnych gospodarek
i przełożyłoby się na spowolnienie wzrostu gospodarczego całego kraju52.
Do czasu przywrócenia samolotów pasażerskich, a co za tym idzie dostępności belly cargo, ratunkiem na przetrwanie linii może być aktywne
Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Lotnicze cargo w czasie pandemii, 2020, s. 4.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659326/EPRS_BRI(2020)65
9326_EN.pdf, 06.03.2021.
49
Ibidem, s. 5.
50
https://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2kw2020/analiza_2_kwartal
_2020_final.pdf, 13.03.2021.
51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2496, dostęp 10.06.2021.
52
Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Polskie Linie Lotnicze LOT, Oddziaływanie na gospodarkę, 2020, s. 38.
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uczestnictwo w rozdystrybuowaniu szczepionek na Covid-19. Potencjalna
wielkość dostawy jest ogromna. Jak wyliczyło IATA, samo dotarcie ze szczepionką na Covid-19, do liczącej 7,8 mld ludzkiej populacji na całym świecie,
będzie wymagało około 8 tys. frachtowców o pojemności Boeinga 747. Nawet
jeśli, połowa potrzebnych szczepionek będzie można przetransportować drogą
lądową, to i tak branża transportu lotniczego nadal będzie musiała zmierzyć
się z największym wyzwaniem transportowym w historii lotnictwa53. Wynika
to nie tylko z rozmiaru dostaw, ale również z tego, że szczepionki są jednym z najbardziej wrażliwych ładunków, wymagających specjalnej logistyki,
tzn. transport musi odbywać się w ściśle określonej temperaturze (w przypadku szczepionki firmy Pfizer wymagany jest transport w temperaturze minus
80 stopni Celsjusza)54. Na tym polu PLL LOT mają wielką szansę by uczestniczyć w tym globalnym podziale dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi. Otwarciem drzwi do ich dystrybucji jest posiadanie certyfikatu IATA
CEIV Pharma, dzięki, któremu narodowy przewoźnik gwarantuje najwyższy
standard w transporcie farmaceutyków, w tym właśnie szczepionek. Dołączenie do transportu szczepionek da przewoźnikowi możliwość zarobku szczególnie, że szczepionki na Covid-19 to produkt, na który jeszcze przez wiele
miesięcy będzie popyt i będą jednym z najcenniejszych ładunków na świecie55.
Problemy techniczne producentów silników
Globalne problemy z silnikami Rolls-Royce Trent 1000 zamontowanych w Dreamilinerach wciąż paraliżują plany rozwojowe wielu przewoźników lotniczych. Okazuje się, że jedna czwarta Boeingów 787 latających dziś
na całym świecie ma problem z silnikami. Latem 2016 r. odkryto, że łopatki
wentylatora wykazywały zbyt wczesne oznaki korozji, co zmusiło przewoźników Dreamlinera do odwoływania lotów a w konsekwencji do ich uziemiania. Z czasem okazało się, że silniki mają jeszcze większą wadę, tym razem
ze sprężarkami. W konsekwencji organy regulacyjne w dziedzinie lotnictwa
dodały bardziej rygorystyczne wymagania dla operatorów statków powietrznych, których to dotyczy. Nowe regulacje zaostrzyły reżim kontroli silnika
ze zwykłych 2000 cykli (jeden start i jedno lądowanie równa się cyklowi) do

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-09-09-01/, 13.03.2021.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659326/EPRS_BRI(2020)65
9326_EN.pdf, 13.03.2021.
55
https://logistyka.rp.pl/koronawirus/8421-transport-szczepionek-to-najbardziej-wymagajaca
-operacja-logistyczna-w-historii, 13.03.2021.
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300. Oznaczało to, że samoloty spędzają więcej czasu na ziemi, co kosztuje,
a mniej w powietrzu, zarabiając pieniądze. Suma samolotów, które wymagają
naprawy – na całym świecie jest 380 tego typu silników, oznacza, że nie ma
możliwości naprawy ich z dnia na dzień56.
Problem dotknął kilkunastu przewoźników lotniczych na świecie,
w tym PLL LOT, który boleśnie odczuł uziemienie trzech samolotów ze swojej floty. Czasowe wyłączanie samolotów naraził i wciąż naraża przewoźnika
na straty finansowe, wpływ na punktualność a także na brak zaufania kontrahentów, co jest kluczowe w pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu stałych klientów. Jedyne możliwości, jakie PLL LOT mógł wykonać to krótkookresowy
leasing samolotów dalekodystansowego, tj. Boeing 767 i Airbus 330. Takie
rozwiązanie okazało się kosztowne i pogorszyło jakość obsługi. Najbardziej
jednak wpłynęło na zarządzenie siatką połączeń przewoźnika oraz na plany
rozwojowe przewoźnika57. Między innymi anulowanie nowego kierunku PLL
LOT, tj. lotnisko w Daxing w Chinach, z powodu uziemionych Boeingów
787 (PLL LOT miałby być jednym z pierwszych europejskich przewoźników
lądujących na Daxing)58.
Rozwój lotniczego cargo przez PLL LOT bazując na samolotach szerokokadłubowych tylko jednego producenta, okazuje się nie lada wyzwaniem.
Nawet będąc w ekspansywnym nastroju, przez problemy techniczne swojej
floty, zdolność do realizacji celów strategicznych została mocno ograniczona
i podcięła skrzydła o loty długodystansowe, na którym możliwości rozwoju
cargo byłby większe.
Analiza SWOT dla polskiej branży przewozów lotniczych cargo
Wykorzytując wcześnieniejsze wyniki badań można stwierdzić, że diagnoza stanu polskiego transportu lotniczego cargo oraz analiza tendencji
rozwojowych pojawiających się na międzynarodowych rynkach towarowego
transportu lotniczego stwarzają podstawy do szczegółowego wyodrębnienia
mocnych i słabych stron lotniczego cargo oraz jego szans i zagrożeń. Przeprowadzona analiza w tabeli 7. przestawia je uporządkowane malejąco względem
ważności.

https://thepointsguy.com/news/how-airlines-are-affected-by-the-rolls-royce-engine-trouble
-on-the-boeing-787/, dostęp 20.03.2021.
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https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/lot-w-maju-koniec-problemow-z-silnikami-dre
amlinerow-5462.html, dostęp 21.03.2021.
58
https://simpleflying.com/lot-polish-beijing-daxing-delay/, dostęp 21.03.2021.
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Ocena polskiego transportu lotniczego cargo przedstawiona w analizie
SWOT wskazuje, że mocne strony przeważają nad słabymi, a w jego otoczeniu znajduje się więcej szans niż zagrożeń. Mocne strony towarowego transportu lotniczego, które odpowiednio wykorzystane przyczynią się do zwiększenia szans i uniknięcia zagrożeń rozwojowych, a także są wyznacznikiem
w jakim kierunku powinna rozwinąć się branża. Ponadto analiza wskazuje na
szereg istotnych słabości, którymi należy się zająć, aby skutecznie wykorzystać
pojawiające się możliwości rozwoju branży.
Do ostatecznego bilansu przyczyniły się najważniejsze czynniki, do których zaliczamy: czas, bezpieczeństwo, brak kradzieży ładunków oraz brak
przeszkód w trakcie lotu. Słabe strony, takie jak złożoność procesu, czy mała
konkurencyjność pod względem cenowym nie spowodowały większych przeszkód dla tej branży. Wsród szans dla towarowego rynku lotniczego w Polsce
obiecująco zapowiada się rosnący rynek e-commere, rozwój nowoczesnych
technologii a także plan budowy CPK. Jednak największą szansą dla rozwoju lotniczego cargo w Polsce są optymistyczne prognozy zapotrzebowania na
lotniczy fracht.
Tabela 7. Analiza SWOT polskiego transportu lotniczego cargo
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

− Szybkość przewozów (relatywnie, w porównaniu do innych środków transportu)
− Bezpieczeństwo
− Niezawodność
− Brak kradzieży ładunków
− Bogate doświadczenia w obszarze przewozów specjalistycznych
− Brak przeszkód w trakcie lotu wpływających na opóźnienia
− Relatywnie mała przestrzeń zajmowanego
terenu / obszaru
− Najlepszy rodzaj transportu dla krajów
wyspiarskich
− Bezkonkurencyjny w transporcie towarów
o wysokiej wartości na dalekie odległości

− Złożoność procesu logistycznego
− Postrzegany jako mało konkurencyjny pod
względem cenowym
− Postrzegany jako nie ekologiczny
− Problemy kadrowe branży
− Niewystarczająca pojemność samolotów
w belly cargo (brak lądujących frachtowców
linii regularnych)
− Niedopasowanie przestrzenne w łańcuchu
dostaw „door-to-door”
− Braki w zakresie infrastruktury magazynowo -przeładunkowej na polskich lotniskach
− Dominacja w przewozach cargo Lotniska
Chopina w Warszawie
− Wolne wprowadzenie nowych technologii
− Bezpieczeństwo (dostosowanie się do wielu
wymogów i regulacji)
− Brak bezpośredniej komunikacji między
interesariuszami
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SZANSE
− Rosnący rynek e-commerce
− Liberalizacja rynku transportu lotniczego
− Dobre prognozy dla zapotrzebowania
lotniczego frachtu
− Globalizacja zaopatrzenia, produkcji oraz
dystrybucji
− Rozwój nowoczesnych technologii
− Wzrost gospodarczy
− Rozwój przewozów w ramach RFS
− Pozyskanie przez PLL LOT certyfikatu
IATA CEIV Pharma,
− Budowa CPK

ZAGROŻENIA
− Pandemie i kryzysy gospodarcze
− Nocne ograniczenia operacyjne dla
przewoźników
− Wahania cen paliwa
− Wzrost konkurencji innych środków
transportów
− Popyt na lotnicze cargo przewyższający
możliwości obecnej infrastruktury
− Postępująca monopolizacja branży e-commerce przez największych graczy na rynku
(UPS, DHL)
− Zwiększony nadzór regulacyjny nad załadunkiem samolotów
− Protekcjonizm gospodarczy
− Zatory na lotniskach
− Uzależnienie od warunków
atmosferycznych
− Uziemienie towaru (proces odprawy
celnej)
− Duża ilość przesyłek lotniczych
− Zagrożenie terrorystyczne oraz niewystarczające środki zapobiegawcze

Źródło: Opracowanie własne na postawie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Rozwój transportu lotniczego w Polsce. Warszawa 2018, s. 19. '

Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynika, że branża lotniczego cargo musi przekształcić się w innowacyjną branżę skoncentrowaną na polityce zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, musi unowocześnić infrastrukturę, flotę
oraz wszystkie swoje procesy operacyjne, podnosząc jakość i niezawodność
oferowanych usług. Kluczowymi czynnikami tego sukcesu będą inwestycje
w infrastrukturę lotniczą, ale niekoniecznie w CPK, infrastrukturę naziemną,
dostosowanie się do ewolucji rynków i wymagań klientów, przede wszystkim
na rynku e-commerce i farmaceutyków oraz podejmowanie stosownych działań w sytuacji zagrożeń.
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Głównym celem badania była identyfikacja determinant rozwoju
transportu lotniczego cargo oraz określenie jego perspektyw dalszego postępu w Polsce. W toku badania weryfikowano hipotezę, że transport lotniczy
cargo jako najmłodsza gałąź transportu w Polsce jest najszybciej rozwijającą
się branżą transportową. Jednak, aby ten trend się utrzymał w przyszłości
konieczne są inwestycje w infrastrukturę i innowacje w tym sektorze. To one
będą decydujące jak szybko i w jakim kierunku rozwinie się ten rynek. Tezę
zweryfikowano pozytywnie.
Wraz z celem zostały postawione pytania pomocnicze i podjęto próbę
ich odpowiedzi:
− Jakie są główne przyczyny, że polski transport lotniczy cargo stanowi
tylko 1% rynku europejskiego?
Główną przyczyną tego stanu są braki infrastrukturalne szczególnie
w infrastrukturę naziemną, na których polskie lotniska mogłyby obsługiwać
większe ilości cargo. Brakuje także lotniczego hubu w efekcie czego większość
polskiego cargo trafia do największych europejskich portów lotniczych.
− Czy inwestycje w infrastrukturę towarowego transportu lotniczego
stwarzają warunki rozwoju polskiej gospodarki?
Inwestycje w zakresie infrastruktury towarowego transportu lotniczego
nie tylko stwarzają warunki rozwoju polskiej gospodarki, ale także stymulują
jej rozwój. Dzięki nim wzrasta zatrudnienie, generowane są przychody związane z działalnością podmiotów funkcjonujących w obrębie infrastruktury
lotniska, tj. linie lotnicze, agencje handlingowe, przedsiębiorstwo zarządzające portem, firmy kurierskie i logistyczne.
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− Czy obecność portu lotniczego z terminalem cargo wpływa na rozwój
regionu, który go obsługuje?
Wyniki analizy przedstawiają, że port lotniczy z terminalem cargo jest
ważnym warunkiem rozwoju regionu. Obecność lotniska z obsługą cargo
w regionie wpływa nie tylko zatrudnienie, ale przede wszystkim na przychody
generowane w obrębie gospodarki danego regionu. Ponadto towarowy port
lotniczy wpływa na wzrost aktywności i efektywności podmiotów gospodarczych, znajdujących się w zasięgu portu lotniczego, m.in. przyciąga inwestycje
bezpośrednie.
− Czy planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego –
CPK potencjalnie wpłynie na wzrost ruchu cargo?
Główne założenia budowy nowego lotniska skupiają się na potrzebie rosnącego wolumenu cargo. Dlatego budowa nowego lotniska może stać się impulsem do dalszego wzrostu handlu międzynarodowego, a tym samym ilości
przewożonego cargo.
− Czy pandemia Covid-19 niekorzystnie wpłynie na rozwój transportu
lotniczego cargo?
Pandemia Covid-19 tuż po jej wybuchu wpłynęła niekorzystnie na całą
branżę, która musiała zmierzyć się z największym paraliżem łańcucha dostaw
na całym świecie. Z czasem przewozy cargo okazały się ratunkiem dla wielu linii lotniczych, również polskiego narodowego przewoźnika PLL LOT.
Z uwagi, że polskie lotnicze cargo skupione jest głównie na przewozach belly
cargo pandemia odcisnęła swoje piętno, ale nie wpłynie negatywnie na jego
rozwój w Polsce.
Ponadto wnioski końcowe, odnoszące się do podjętych w pracy problemów są następujące:
− Dotychczasowy rozwój transportu lotniczego cargo w Polsce nie osiągnął ogromnych rozmiarów, ale charakteryzuje się znacznym potencjałem rozwojowym. Widać to na przestrzeni ostatnich lat gdzie branża rozkwita i notuje wzrosty. Optymistyczne prognozy pokazują, że tendencja
ta będzie się utrzymywała także w przyszłości, ale aby utrzymać ten trend
konieczne są stosowne kroki, by polski lotniczy fracht mógł się w pełni
rozwinąć.
− Polski rynek cargo wymaga inwestycji w infrastrukturę naziemną.
Potrzebuje przede wszystkim przygotowania lotnisk do obsługi dużych
ilości lotniczego cargo. Aktualnie w Polsce brakuje lotniczego hubu,
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dlatego tylko niewielka część towarów wylatuje z polskich lotnisk, reszta
napędza ruch cargo na innych europejskich lotniskach. Ponadto niezbędne są również inwestycje w infrastrukturę drogową, ponieważ nieodłącznym elementem transportu lotniczego jest transport drogowy do
i z portu lotniczego.
− Niedoinwestowanie struktur naziemnych w polskich portach lotniczych, szczególnie na Lotnisku Chopina, połączone ze wzrostami wolumenów cargo, powodują opóźnienia w wysyłkach lotniczych. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zwiększenie liczby eksporterów,
którzy posiadaliby status Znanego Nadawcy. Jednak z uwagi na konieczność poniesienia z tego tytułu kosztów, nie cieszy się zbytnio powodzeniem. Prawdopodobnie wynika to z tego, że polscy eksporterzy nie są
świadomi korzyści z tego płynących lub po prostu wychodzą z założenia, że funkcjonują tak od wielu lat i, że nie ma potrzeby tego zmieniać.
Odbierają tego typu inwestycje jako zbędny lub zbyt kosztowny wydatek. Oznacza to, że proces przyspieszenia obsługi frachtu na polskich
lotniskach nie sprawdza się. Dlatego jedynym wyjściem dla rosnących
wolumenów z Polski, będzie zwiększanie obsługi lotniczej polskiego eksportu przez lepiej zorganizowane i doinwestowane lotniska, tj. Frankfurt,
Amsterdam czy Wiedeń.
− Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby Zarejestrowanych
Agentów, czyli przewoźników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa procesu logistycznego podczas transportu towarów Znanych
Nadawców. Agenci również nie są chętni do obciążania kosztami swoich przedsiębiorstw. Choć są to efektywne metody obniżenia kosztów
obsługi lotniczego frachtu to są powszechnie wykorzystywane tylko na
zachodzie, a w Polsce są praktycznie nieznane.
− Port lotniczy w Warszawie ma coraz mniejsze możliwości rozwoju.
W przypadku wzrostu ruchu lotniczego, infrastruktura tego lotniska będzie niewystarczająca. Jego rozbudowa jest problematyczna ze względu
na ekspansywny rozrost stolicy oraz błędy popełnione kilkanaście lat
temu przy planowaniu sieci dróg wokół miasta. To sprawiło, że lotnisko
Chopina zostało zamknięte w ringu drogowym, który ograniczył jego
rozbudowę. Poza tym obszary wokół warszawskiego lotniska są gęsto
zaludnione, dlatego taka rozbudowa wymagałaby znaczących działań
związanych z przesiedleniem okolicznych mieszkańców, co ostatecznie
nie jest brane pod uwagę. Dodatkowo wprowadzona cisza nocna, sprawiła, że port ma jeszcze większe problemy z przepustowością niż miał.
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Ten problem szczególnie odczuwalny jest w operacjach lotniczego cargo.
− Odpowiedzią na problemy Lotniska Chopina jest koncepcja budowy
nowego lotniska CPK. Jest to inwestycja, dzięki której zostanie dostrzeżony potencjał polskiego rynku cargo. Ma to skutkować wejściem na
polski rynek lotniczego cargo, nowych przewoźników, którzy dotychczas nie byli zainteresowani by lądować na polskich lotniskach. CPK
w swoim planie ma zapewnić najnowocześniejszą infrastrukturę cargo
oraz udostępnić wolną przestrzeń do utworzenia centrów logistycznych,
co pozwoli spedytorom na prowadzenie szerokiej działalności skupionej
wokół nowego portu lotniczego.
− Inwestycja CPK wywołuje jednak ogromne kontrowersje. Poza wysiedleniem okolicznych mieszkańców i niszczeniem przyrody, projekt
budzi szereg wątpliwości, co do racjonalności i realności budowy tego
mega lotniska. Ponadto nowe lotnisko może przyczynić się do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej lotnisk regionalnych, a nawet ich bankructwu, szczególnie dotyczy to lotnisk najbliżej położonych CPK, tj. Łodzi,
Bydgoszczy i Lublina. Poza tym rządowa centralizacja polskiego lotnictwa w tym miejscu, pozbawia porty regionalne możliwości rozwoju,
koncentrując środki finansowe tylko w ten projekt CPK. Bo to właśnie
ten port ma się stać pierwszym w Polsce hubem z prawdziwego zdarzenia,
które będzie centrum operacyjnym przesyłek lotniczych w skali całego
kraju.
− Wymagana jest poprawa dostępności transportowej we wschodniej
części kraju, która ma stworzyć warunki rozwoju gospodarczego tego
regionu. Jest to jedyna część Polski, która nie posiada portu lotniczego,
na który mogłoby trafiać lotnicze cargo. Pojawienie się infrastruktury
lotniczej w tym obszarze, wpłynęłoby w sposób bezpośredni i pośredni
na gospodarkę nie tylko regionu, ale również mogłoby przyczynić się do
wzrostu gospodarczego kraju.
− Problemem jest również silne uzależnienie popytu na lotnicze cargo od jego ceny. W Polsce cena odgrywa główną rolę. A polscy przedsiębiorcy, jeśli tylko mogą, wybierają inny i tańszy rodzaj transportu,
w pierwszej kolejności są drogi, kolej i statki. Tym sposobem potencjał
lotniczego cargo, właśnie ze względu na koszt, jest zwykle pomijany.
− W roku 2020. transport lotniczy cargo doświadczył szoku wywołanego przez pandemię Covid-19. Branża lotnicza była jedną z pierwszych,
która odczuła skutki tego kryzysu. Bezprecedensowe uziemienie samolotów w większości połączeń na całym świecie, dotknął również Polskę.
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Z dnia na dzień przestała praktycznie istnieć dostępność belly cargo.
Pierwsza połowa roku była bardzo trudna dla całej branży lotniczej, ale
jak się później okazało kryzys spowodowany pandemią uwydatnił znaczenie lotniczego frachtu. W najgorszych momentach kryzysu zdrowotnego
ten rodzaj transportu miał krytyczne znaczenie dla szybkiego transportu
produktów medycznych, osiągając wzrosty. Polskie lotniska, również te,
które na co dzień nie obsługują cargo, zanotowały wzrosty. Jest to potwierdzeniem, że inwestycje w lotniska regionalne są niezwykle potrzebne i gotowe do obsługi cargo. Wyniki lotnisk regionalnych, pokazały,
że potrzebują jedynie lądujących samolotów, aby zanotować wzrosty.
W tym kontekście skoncentrowanie się inwestycji w Polsce na CPK, nie
jest dobrą drogą i może przełożyć się na niewykorzystanie potencjału
rynków lokalnych, spychając lotniska regionalne do kategorii mniej
ważnych.
− Chociaż transport lotniczy cargo w Polsce będzie musiał dostosować
się do warunków po wygaśnięciu pandemii Covid-19, to prognozy wskazują, że branża lotnicza będzie jedną z pierwszych, która odbije się, gdy
poprawi się sytuacja gospodarcza. Dowodem tego są kryzysy w latach
poprzednich, które są zjawiskiem naturalnym wynikającym z cykliczności kształtowania się koniunktury ekonomicznej branży. Zazwyczaj
po okresach dekoniunktury powstają nowe korzystne uwarunkowania
umożliwiające odrobienie strat w branży.
− Obecnie branża nie wykorzystuje swojego potencjału, ale jest na dobrej drodze by ten środek transportu został zauważony, ponieważ jest
wsparciem dla polskiego handlu, przemysłu i rozwoju regionów. Jednak
jest jeszcze dużo do zrobienia, aby polski transport lotniczy cargo stał się
ważną częścią rynku cargo w Polsce.
Przeprowadzona analiza problemów rozwoju transportu lotniczego cargo w Polsce pozwala na konkluzję, że obecna sytuacja tego sektora gospodarki,
mimo, że jest na etapie rozwoju, udowodniła jak jest niezawodna i potrzebna
w sytuacjach krytycznych, czego przykładem była pandemia Covid-19. Kluczową rolę tym czasie odegrały lotniska regionalne. Zaskakujący wzrost wolumenu obsłużonego cargo przez te lotniska w tracie pandemii skłaniają do
przemyśleń, na temat sensu budowania tak dużej inwestycji, jakim jest CPK,
która prawdopodobnie nigdy się nie zwróci.
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