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LIBERALIZACJA POLSKIEGO RYNKU USáUG POCZTOWYCH
– ZASTOSOWANE ROZWIąZANIE I JEGO NASTĊPSTWA

Streszczenie
Polska zliberalizowaáa swój rynek pocztowy w 2013 r. Miaáo to zapewniü Poczcie
Polskiej jak najwiĊcej czasu na przygotowanie siĊ do dziaáania w warunkach konkurencji. W rzeczywistoĞci spowolniáo to restrukturyzowanie Poczty Polskiej. Obecnie dostosowywanie Poczty Polskiej do warunków konkurencji jest trudne, bo odbywa siĊ przy
spadku popytu na tradycyjne przesyáki listowe.
Sáowa kluczowe: rynek pocztowy, liberalizacja.

Wprowadzenie
Rynki usáug pocztowych paĔstw europejskich do lat 90. XX w. funkcjonowaáy
jako rynki monopolistyczne. DąĪąc do stworzenia konkurencyjnych rynków pocztowych, UE podjĊáa zorganizowane dziaáania sáuĪące ich liberalizacji. W dziaáaniach tych posáuĪono siĊ m.in. wyznaczeniem terminów peánej liberalizacji rynków
pocztowych paĔstw unijnych. Wskutek oporu czĊĞci paĔstw terminy te przesuwano,
a jako ostateczny przyjĊto rok 2013. Termin ten wyznaczono dla 11 paĔstw UE, w
tym dla Polski.
Celem artykuáu jest próba udzielenia odpowiedzi na nastĊpujące pytanie: Jak z
obecnej perspektywy naleĪy oceniü przyjĊcie przez PolskĊ strategii maksymalnego
odwlekania terminu peánej liberalizacji rynku usáug pocztowych?
Dla zrealizowania tego celu w artykule przedstawiono:
1

Wydziaá Zarządzania i Ekonomiki Usáug, Katedra Polityki Gospodarczej i Ekonomii
Spoáecznej, Zakáad Polityki Gospodarczej.
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–
–
–

sposób przeprowadzenia liberalizacji rynków usáug pocztowych w Unii
Europejskiej,
podejĞcie Polski do liberalizacji rynku usáug pocztowych,
podstawowe skutki przyjĊtego sposobu liberalizacji polskiego rynku usáug
pocztowych.

1. Sposób liberalizowania europejskich rynków usáug pocztowych
Debata na temat wspólnej europejskiej polityki dotyczącej rynku usáug pocztowych i telekomunikacyjnych zostaáa podjĊta w grudniu 1950 r. Za jej krok początkowy uznaje siĊ wystąpienie dyrektora generalnego holenderskiej poczty i telekomunikacji, który skierowaá do paĔstw Europy Zachodniej proĞbĊ o przedstawienie stanowiska na temat zasadnoĞci tworzenia wspólnej unii pocztowej (Frerich,
Mueller, s. 102).
Tematowi temu rzeczywistą uwagĊ poĞwiĊcono pod koniec lat 80. XX w., a
efektem tego byáo opracowanie tzw. Zielonej KsiĊgi o rozwoju wewnĊtrznego rynku usáug pocztowych (Gruenbuch 1991). Powodem szczegóáowego zajĊcia siĊ tym
tematem byáo utrzymywanie w Europie monopoli paĔstwowych w zakresie przemieszczania i dorĊczania przesyáek listowych i coraz gáoĞniejsze akcentowanie
potrzeby otwarcia tego rynku na konkurencjĊ. Uznano, Īe przyczyni siĊ to do (Forba 2014, s. 9):
– wdroĪenia ujednoliconych standardów w obszarze rynków usáug pocztowych (RUP) poszczególnych paĔstw europejskich,
– poprawy jakoĞci i efektywnoĞci Ğwiadczenia usáug pocztowych.
Zakáadając wystąpienie takich efektów, Rada Europejska przygotowaáa
w 1985 r. projekt tzw. pierwszej dyrektywy pocztowej, która zostaáa wydana w
1997 r. (Dyrektywa UE 97/67/UE). Zobowiązywaáa ona paĔstwa czáonkowskie do
ograniczenia istniejącego monopolu pocztowego do przesyáek, których waga nie
przekraczaáa 350 g, a cena nie przekraczaáa 5-krotnoĞci opáaty za list standardowy.
Kontynuując strategiĊ stopniowego otwierania RUP opracowano i wydano:
– tzw. drugą dyrektywĊ pocztową z 2002 r. (Dyrektywa UE 2002/39/UE),
która ograniczyáa obszar monopolu do przesyáek o wadze do 50 g, których
cena nie przekraczaáa 2,5-krotnoĞci opáaty podstawowej. OkreĞlaáa teĪ termin peánego otwarcia RUP na konkurencjĊ. Jednak ze wzglĊdu na silny
opór wielu paĔstw unijnych termin ten uznano jako fakultatywny, a nie obligatoryjny;
– tzw. trzecią dyrektywĊ pocztową z 2008 r., która okreĞliáa nowy termin
peánego otwarcia RUP na konkurencjĊ, wskazując:
- rok 2011 jako ogólny termin zniesienia monopolu pocztowego w krajach UE,

Roman Czaplewski

-

43

rok 2013 jako termin ostatecznej likwidacji monopolu pocztowego w
wybranych 11 paĔstwach UE, które zdecydowanie akcentowaáy potrzebĊ dodatkowego wydáuĪenia terminu peánego otwarcia swych
RUP.

2. PodejĞcie Polski do liberalizacji RUP
Prawo do wydáuĪenia terminu zlikwidowania monopolu pocztowego zostaáo
przyznane 11 krajom unijnym, w tym Polsce2. Polska, wystĊpując o moĪliwie maksymalne wydáuĪenie terminu zniesienia monopolu pocztowego (tj. do 2013 r.),
podnosiáa dwie kwestie:
– dotychczas dziaáający operator pocztowy potrzebuje wiĊcej czasu, by naleĪycie przygotowaü swe struktury i swych pracowników do funkcjonowania
na rynku konkurencyjnym;
– operator ten potrzebuje teĪ wiĊcej czasu na udoskonalenie posiadanego
wyposaĪenia infrastrukturalnego i stosowanych technologii informacyjnokomunikacyjnych, co pozwoli mu stawiü czoáa oczekiwanej konkurencji ze
strony:
- silnych operatorów pocztowych z wysoko rozwiniĊtych paĔstw UE,
- prywatnych firm dobrze obeznanych z zasadami rynku konkurencyjnego, które bĊdą zainteresowane gáównie wchodzeniem w najbardziej
dochodowe segmenty RUP.
Zaakceptowanie przez organy UE przesuniĊcie terminu peánego otwarcia polskiego RUP na rok 2013 oznaczaáo stworzenie Poczcie Polskiej dogodniejszych
warunków do naleĪytego przygotowania siĊ do konkurencji na RUP. WáaĞciwe
wykorzystanie tej szansy wymagaáo szybkiego przeprowadzenia przez PocztĊ Polską restrukturyzacji tej firmy. NiezbĊdnoĞü podjĊcia szybkich dziaáaĔ restrukturyzacyjnych wynikaáa przede wszystkim z:
– funkcjonowania w strukturach koncentrujących siĊ na obsáudze tradycyjnych segmentów RUP (listy, paczki),
– niedostatecznego zainteresowania dynamicznie rozwijającymi siĊ segmentami RUP (dostarczanie nieadresowanych przesyáek tzw. marketingu bezpoĞredniego, obsáuga przesyáek kurierskich, oferowanie obsáugi korespondencji elektronicznej),
– braku zainteresowania nowymi obszarami dziaáalnoĞci podejmowanymi
przez operatorów pocztowych paĔstw wysoko rozwiniĊtych (logistyczna
obsáuga przewozu duĪych áadunków, peána obsáuga logistyczna klientów).

2

UstĊpstwo to, poza Polską, przyznano nastĊpującym krajom: Cypr, Czechy, WĊgry, àotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Sáowacja.
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Potrzeba restrukturyzacji wynikaáa teĪ z dotychczasowego niezadowalającego
tempa wdraĪania:
– nowoczesnego systemu logistycznego opartego na wĊzáach zapewniających moĪliwie maksymalny stopieĔ mechanizacji i automatyzacji przyjmowania, segregowania i nadawania przesyáek,
– nowoczesnego systemu informacyjno-komunikacyjnego warunkującego
sprawne realizowanie procesów wewnĊtrznych operatorów pocztowych
i procesów obsáugi klienta.
Maáo dynamiczne podejĞcie polskiego paĔstwowego operatora pocztowego do
doskonaleĔ restrukturyzacyjnych miaáo swoje Ĩródáo przede wszystkim w ograniczonych moĪliwoĞciach finansowych tego operatora oraz w oddziaáywaniu czynników natury politycznej3. NaleĪy jednak przyjąü, Īe uzyskanie przez PolskĊ zgody
na odsuniĊcie terminu likwidacji monopolu pocztowego do 2013 r. stworzyáo dodatkowy uspokajający sygnaá ograniczający zainteresowanie szybką restrukturyzacją paĔstwowego operatora pocztowego.
PoĞrednim dowodem wskazującym na powiązanie tempa przeksztaáceĔ wewnĊtrznych operatorów pocztowych z terminem otwarcia krajowych rynków na
konkurencjĊ są nastĊpujące fakty:
– w paĔstwach, które szybko zliberalizowaáy swe rynki pocztowe, dotychczasowi monopoliĞci szybko zaczĊli oferowaü zróĪnicowany asortyment
usáug;
– w paĔstwach, w których liberalizacja rynków pocztowych zostaáa maksymalnie opóĨniona, byli monopolistyczni operatorzy pocztowi dáugo Ğwiadczyli maáo zróĪnicowaną ofertĊ usáugową.
Ilustracją tego stanu rzeczy są dane dotyczące roku 2008 przedstawiające:
– ofertĊ produktową byáych monopolistycznych operatorów wybranych paĔstw,
które wczeĞnie (przed rokiem 2008) zliberalizowaáy swój RUP,
– ofertĊ produktową byáych monopolistycznych operatorów wybranych paĔstw,
które wywalczyáy przesuniĊcie liberalizacji RUP do roku 2013.
Informacje na ten temat przedstawia rysunek 1.

3
Oddziaáywanie tych czynników przejawiaáo siĊ zwáaszcza w stosunkowo czĊstych
zmianach osób zarządzających Pocztą Polską, w nastĊpstwie których dochodziáo do znaczących
zmian w realizowanej strategii rozwoju tego operatora.
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Rys. 1. Struktura obrotów byáych monopolistycznych operatorów pocztowych z wybranych
paĔstw europejskich, które zliberalizowaáy swój rynek pocztowy przed 2008 r., i paĔstw,
które liberalizacjĊ tĊ przesunĊáy do roku 2013 (dane dla roku 2008)
ħródáo: IPC Global Postal Industry Report 2009.

Przedstawione dane wskazują, Īe szybkie liberalizowanie RUP byáo czynnikiem dopingującym operatorów pocztowych do podejmowania dziaáaĔ pozwalających im na funkcjonowanie i rozwój w nowym otoczeniu rynkowym. Kraje, które
opóĨniáy liberalizowanie RUP, wpáynĊáy na spowolnienie przedsiĊwziĊü restrukturyzacyjnych podejmowanych przez ich byáych monopolistycznych operatorów
pocztowych.
Negatywne skutki tego stanu rzeczy są znaczące, biorąc pod uwagĊ fakt, Īe
zapóĨnienia restrukturyzacyjne Poczty Polskiej zbiegáy siĊ w czasie z:
– stopniowym spadkiem popytu na przesyáki listowe, bĊdące podstawą dziaáalnoĞci biznesowej Poczty Polskiej (trend spowodowany rozwojem substytucyjnych usáug elektronicznych, zwáaszcza takich jak e-mail, sms),
– szybkimi innowacyjnymi przeksztaáceniami operatorów pocztowych
z paĔstw wysoko rozwiniĊtych, które nie zwlekaáy z liberalizowaniem
swych RUP. W ich nastĊpstwie operatorzy ci szybko stali siĊ (The postal
service role, s. 5 i nast.):
- specjalistami transportowymi, dziaáającymi na poziomie miĊdzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dysponującymi odpowiednimi umiejĊtnoĞciami i kontaktami biznesowymi,
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-

specjalistami spedycyjnymi, rozwijającymi nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne i strategie logistyczne,
– przeksztaáceniem siĊ wielu tradycyjnych operatorów pocztowych w firmy
Ğwiadczące zróĪnicowaną, nowoczesną, wysokiej jakoĞci ofertĊ produktową, dysponujące moĪliwoĞcią jej dostosowywania do indywidualnych
wymagaĔ usáugobiorców (Die Zukunft is Gelb, s. 18).
Nowe trendy obserwowane w obszarze RUP, w powiązaniu z szybko przybliĪającym siĊ terminem otwarcia polskiego rynku pocztowego, nie pozostawiáy Poczcie Polskiej moĪliwoĞci dalszego odkáadania zdecydowanych dziaáaĔ restrukturyzacyjnych.

3. Podstawowe skutki przyjĊtego sposobu liberalizacji polskiego rynku usáug
pocztowych
Maáa aktywnoĞü restrukturyzacyjna Poczty Polskiej, w tym takĪe po roku 2008,
kiedy jednoznacznie wskazano terminy peánej liberalizacji RUP i przyjĊto konkretny
termin otwarcia polskiego rynku pocztowego na konkurencjĊ, przeáoĪyáa siĊ na:
– szybki wzrost liczby operatorów prywatnych (tzw. operatorów alternatywnych) podejmujących dziaáalnoĞü w otwartych juĪ segmentach rynku pocztowego (rysunek 2),
– znaczący spadek udziaáu Poczty Polskiej w segmencie rynku paczkowego
(tabela 1).
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Rys. 2. Liczba operatorów alternatywnych zarejestrowanych i dziaáających na polskim
RUP w latach 2006–2013
ħródáo: „Dziennik Gazeta Prawna” 4.08.2014.
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Tabela 1
Liczba paczek nadanych w Polsce i liczba paczek obsáuĪonych przez PocztĊ Polską
w latach 2008–2012 (w mln)
Rok
Liczba paczek
paczki ogóáem
paczki obsáuĪone przez PP
udziaá % PP w ogólnej liczbie nadanych
paczek

2008

2009

2010

2011

2012

52,4

53,6

56,9

61,6

64,7

25,5

23,0

19,8

19,2

18,8

48,6%

42,9%

34,8%

31,2%

29,1%

ħródáo: „Dziennik Gazeta Prawna” 2.05.2014.

Przedstawione dane dowodzą sáabnącej pozycji Poczty Polskiej w segmencie
paczkowym i zachowywania swej przewagi jedynie w segmencie przesyáek listowych. Biorąc pod uwagĊ:
– obserwowany trend spadku popytu na tradycyjne przesyáki listowe oraz
– wzglĊdnie niewielki udziaá Poczty Polskiej w Ğwiadczeniu tradycyjnych
usáug finansowych oraz usáug bankowo-ubezpieczeniowych,
niepodjĊcie szybkich kroków zaradczych groziáoby stopniowym dalszym osáabianiem pozycji rynkowej Poczty Polskiej.
Jako krok w dobrym kierunku naleĪy oceniü opracowany przez PocztĊ Polską
plan zmiany struktury jej przychodów do roku 2017 (rysunek 3).
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Rys. 3. Planowana struktura przychodów Poczty Polskiej w roku 2017 na tle wyników
z roku 2011 (w %)
ħródáo: Poczta Polska. Prezentowane za: „Dziennik Gazeta Prawna” 15.10.2013.
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Zrealizowanie zaáoĪonego planu bĊdzie wiązaáo siĊ z koniecznoĞcią dostosowania posiadanej infrastruktury, stosowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadanych zasobów pracy Īywej do nowej planowanej struktury
oferty usáugowej. Istotne jest przy tym moĪliwie szybkie dokonanie tych przeksztaáceĔ, które pozwoli:
– doskonaliü obsáugĊ tradycyjnych usáug komunikacyjnych (np. listów, przesyáek reklamowych),
– doskonaliü Ğwiadczone usáugi logistyczne (np. obsáuga paczek, przesyáek
ekspresowych),
– doskonaliü sieü urzĊdów i agencji pocztowych,
– wdraĪaü i rozwijaü nowoczesne usáugi elektroniczne i hybrydowe (np.
dziaáalnoĞü e-commerce, listy hybrydowe).
Mimo záoĪonoĞci tego zadania operator pocztowy nie moĪe zaniechaü trudu
wdraĪania strategii pozwalającej na zdywersyfikowanie pól dziaáalnoĞci i usáug
oferowanych w ramach tych pól (Die Zukunft is Gelb, s. 6; Accenture 2010). Kierunek ten, chociaĪ póĨno, zostaá przez PocztĊ Polską podjĊty. Firma ta skoncentrowaáa swą uwagĊ na wzmocnieniu swej pozycji w:
– segmencie usáug paczkowych:
- wprowadzając programy wysyákowe dla maáych przedsiĊbiorstw dziaáających w obszarze e-commerce (e-sprzedawca dziĊki specjalnej
aplikacji moĪe nadawaü paczki za poĞrednictwem Internetu),
- tworząc sieü placówek okreĞlonych mianem „przyjazne e-commerce”,
w których nadanie przesyáki do godziny 18.00 gwarantuje jej dorĊczenie adresatowi nastĊpnego dnia,
– segmencie listów:
- oferując na platformie ENVELO zakup tzw. neoznaczków na przesyáki polecone (usáuga adresowana zwáaszcza dla klientów biznesowych
masowo wysyáających korespondencjĊ rejestrowaną),
- planując zaoferowanie wysyáania listów poleconych wprost z komputera (list wysáany z komputera nadawcy, wydrukowany i zakopertowany przez PocztĊ Polską i przez tego operatora dostarczony adresatowi).
PodjĊcie tych dziaáaĔ pozytywnie Ğwiadczy o Poczcie Polskiej. Jednak stosunkowo póĨne ich wdraĪanie jest odbierane jako reaktywne zachowanie na zmiany
wprowadzane przez konkurentów. Istotnym mankamentem tego stanu rzeczy jest
koniecznoĞü nastawienia siĊ Poczty Polskiej na odbieranie klientów operatorom
alternatywnym, których pozyskali oni dziĊki wczeĞniejszemu wejĞciu w obszar ecommerce.
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Podsumowanie
PrzyjĊcie strategii jak najpóĨniejszego peánego liberalizowania polskiego RUP
formalnie zapewniáo Poczcie Polskiej wiĊcej czasu na przygotowanie siĊ do dziaáania w warunkach rynku konkurencyjnego. Podstawowym negatywnym skutkiem
przyjĊcia tego rozwiązania byáo osáabienie dąĪnoĞci Poczty Polskiej do przeprowadzania szybkiej restrukturyzacji firmy. Jego nastĊpstwem byáo skumulowanie:
– koniecznoĞci doskonalenia Ğwiadczonych tradycyjnych usáug komunikacyjnych (listy, przesyáki reklamowe) i usáug logistycznych (paczki, przesyáki kurierskie),
– niezbĊdnoĞci wdraĪania i rozwijania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz usáug elektronicznych i hybrydowych oferowanych na bazie Internetu (np. e-commerce, listy hybrydowe).
Funkcjonując pod silną presją czasu i zmieniających siĊ wymagaĔ rynkowych
Poczta Polska podjĊáa niezbĊdny trud wdraĪania strategii ukierunkowanej na zdywersyfikowanie pól prowadzonej dziaáalnoĞci biznesowej i oferowanych usáug, w
tym wchodzenie na nowe rynki i w oferowanie nowych usáug opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
PóĨne podjĊcie tej strategii pozbawiáo PocztĊ Polską korzyĞci związanych z
posiadaniem pozycji pioniera oferującego nowoczesne usáugi. Zmusza ją to obecnie
do silnego skupienia siĊ na odbieraniu klientów konkurencyjnym operatorom alternatywnym, którzy wczeĞniej wdroĪyli nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i podjĊli Ğwiadczenie usáug opartych na Internecie, w tym dziaáalnoĞü w obszarze e-commerce.
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POLISH POSTAL MARKET LIBERALIZATION
– APPLIED SOLUTIONS AND CONSEQUENCES

Summary
Poland liberalized its postal market in 2013. It should ensure the Polish Post as
much time to prepare for functioning in a competitive environment. In fact, it slowed
down the restructuring of the Polish Post. Currently, adapting the Polish Post to competitive conditions is difficult because it is done during a decline in demand for traditional
letter services.
Keywords: postal market, liberalization.
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