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Koniec XX i początek XXI w. to okres wielu zmian i pojawiania się nowych 
zjawisk w gospodarce europejskiej i światowej. Należą do nich m.in.: rozwój 
procesów gospodarczych, intensyfikacja obrotów towarowych zarówno między 
poszczególnymi krajami, jak i kontynentami, przyspieszenie tempa wdrażania 
osiągnięć nauki i techniki do działalności gospodarczej, a dla Polski – dostoso-
wanie wielu dziedzin gospodarki, w tym również transportu, do wymogów Unii 
Europejskiej oraz stopniowy proces ujednolicania zasad działania podmiotów 
na tym rynku. Są to przyczyny istotnych zmian sposobu postrzegania konku-
rencji na rynku usług transportowych i konkurencyjności w obrębie poszczegól-
nych gałęzi transportu. 

Celem naukowo-badawczym tej pracy jest określenie warunków występowa-
nia, zakresu przemian i kierunków rozwoju konkurencji na rynku usług trans-
portowych. Zamierzeniem autorki jest zbadanie, jak przeobraża się rynek usług 
transportowych w Polsce i w Unii Europejskiej, jak kształtuje się konkurencja 
w kontekście współczesnych uwarunkowań, jakie instrumenty są wykorzysty-
wane w konkurencji wewnątrzgałęziowej, jakie zaś w międzygałęziowej na ryn-
ku usług transportowych, przede wszystkim zaś – w jakim kierunku rozwija się 
konkurencja na rynku usług transportowych.

W celu osiągnięcia przyjętych zamierzeń:
�� przedstawiono przeobrażenia zachodzące na współczesnym rynku usług 

transportowych w kontekście krajowym i międzynarodowym; 
�� zrealizowano podstawowe problemy badawcze w ujęciu teoretycznym 

i empirycznym, odnoszące się do konkurencji na rynku usług transportowych, 
zarówno w ujęciu wewnątrzgałęziowym, jak i międzygałęziowym (ex post);

�� wskazano kierunki rozwoju konkurencji na rynku usług transportowych 
(ex ante).

Aby przejrzyście i rzetelnie przedstawić podjęty temat, książka została podzie-
lona na jedenaście rozdziałów. Na postawie rozważań teoretycznych na temat 
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konkurencji, usług transportowych i rynku usług transportowych, omówiono 
rynek usług transportowych w Unii Europejskiej i w Polsce. W dalszej części 
pracy wskazano determinanty rozwoju konkurencji w poszczególnych gałęziach 
rynku usług transportowych. W konstrukcji kolejnych rozdziałów przyjęto dwa 
główne podziały:

1) wyróżniający konkurencyjność ex post i ex ante; 
2) wyróżniający konkurencję wewnątrzgałęziową i międzygałęziową. 

W rozdziale pierwszym zawarto rozważania teoretyczne, obejmujące jedną 
z podstawowych kategorii ekonomicznych – konkurencję. W rozdziale zawarto 
przede wszystkim systematykę zagadnień dotyczących konkurencji na rynku. 
Przedstawiono koncepcje konkurencji w ekonomii, zdefiniowano podstawo-
we pojęcia, takie jak: konkurencja, konkurencyjność, potencjał konkurencyjny, 
przewaga i pozycja konkurencyjna, oraz podstawowe instrumenty konkuren-
cji. Zdefiniowano również ujęcie konkurencji w aspekcie czasowym, omawiając 
konkurencyjność ex post i ex ante w kontekście stosowanych strategii konkuren-
cyjnych. Podział ten ma zasadnicze znaczenie dla konstrukcji pracy, znajduje bo-
wiem odzwierciedlenie w strukturze kolejnych rozdziałów.

W rozdziale drugim omówiono i umiejscowiono usługi transportowe na tle 
przeobrażeń współczesnego rynku usług. Scharakteryzowano relacje między po-
jęciami „usługa” a „usługa transportowa”. Przeprowadzono analizę rynku usług 
w Europie, wskazując miejsce Polski na tle usług europejskich, oraz szczegółowo 
scharakteryzowano rynek usług w Polsce. Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy, wskazano miejsce usług transportowych na współczesnym rynku usług.

W rozdziale trzecim dokonano systematyki zagadnień dotyczących rynku 
usług transportowych. Omówiono pojęcie, cechy i funkcje tego rynku oraz za-
chodzące na nim relacje ekonomiczne. Systematyzując rynek usług transporto-
wych, wykorzystano istotne kryteria oraz wskazano istotę, celowość i główne 
metody badań. 

W rozdziale czwartym scharakteryzowano rynek usług transportowych w Unii 
Europejskiej. Przedstawiono główne założenia europejskiej polityki transporto-
wej, omówiono przeobrażenia i strukturę rynku usług transportowych w Unii 
Europejskiej oraz uwarunkowania jego rozwoju. 

W rozdziale piątym scharakteryzowano rynek usług transportowych w Pol-
sce. Przedstawiono główne założenia polityki transportowej Polski, omówiono 
przeobrażenia i strukturę rynku usług transportowych oraz uwarunkowania 
jego rozwoju w Polsce. 

Rozdział szósty poświęcono analizie determinant rozwoju konkurencji na ryn-
ku usług transportowych. Omawiając uwarunkowania rozwoju konkurencji na tym 
rynku, szczególny nacisk położono na zagadnienie interwencjonizmu państwa 



11Wstęp

jako czynnika determinującego ten rozwój. Zdefiniowano również i określono 
istotę zagadnienia konkurencji wewnątrzgałęziowej i międzygałęziowej na rynku 
usług transportowych. Podział ten ma zasadnicze znaczenie dla konstrukcji pracy, 
znajduje bowiem odzwierciedlenie w kolejności i strukturze kolejnych rozdziałów.

Kolejne rozdziały (7–10) przedstawiają analizę konkurencji wewnątrzgałęziowej 
poszczególnych gałęzi transportu. Każdy z tych rozdziałów zawiera charaktery-
stykę podstawowych elementów danego rynku – podaży, popytu i cen, a następ-
nie próbę analizy występującej na nim konkurencyjności w ujęciu ex post i ex ante. 

Rozdział siódmy poświęcono problematyce konkurencji na rynku usług trans-
portu samochodowego. 

Rozdział ósmy zawiera analizę konkurencji na rynku usług transportu ko-
lejowego. 

Rozdział dziewiąty przedstawia konkurencję na rynku usług transportu lot-
niczego.

Rozdział dziesiąty poświęcono zaś problematyce konkurencji na rynku usług 
transportu wodnego – zarówno morskiego, jak i żeglugi śródlądowej. 

W rozdziale jedenastym dokonano analizy konkurencji międzygałęziowej 
na rynku usług transportowych. Na podstawie analizy wewnątrzgałęziowej, 
wyłoniono podstawowe instrumenty konkurencji i podjęto próbę przedstawie-
nia konkurencyjności ex post i ex ante. Analiza konkurencji zarówno w ujęciu 
wewnątrzgałęziowym, jak i międzygałęziowym, z uwzględnieniem dwóch seg-
mentów – przewozu ładunków i przewozu pasażerów – umożliwiła przeprowa-
dzenie syntetycznej analizy konkurencji na rynku usług transportowych.

W procesie badań i przygotowania publikacji wykorzystano dane pierwotne 
i wtórne. Źródła pierwotne stanowiły wywiady indywidualne oraz informacje 
uzyskane bezpośrednio u przewoźników reprezentujących poszczególne gałęzie 
transportu bądź pochodzące z ich stron internetowych. Źródła wtórne stanowiły 
publikacje naukowe i specjalistyczne, do których należą: opracowania książkowe, 
czasopisma, raporty, roczniki statystyczne, materiały Ministerstwa Infrastruktu-
ry, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Eurostatu, Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla ekonomistów oraz innych 
przedstawicieli środowiska nauki, zainteresowanych problematyką konkurencji 
na rynku usług transportowych, oraz dla praktyków działających na tym rynku.


