POLSKI RYNEK POCZTOWY
- MOMENT PRZEŁOMU
Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze

Warszawa, kwiecień 2015 r.

WSTĘP
Szanowni Państwo,
W drugim raporcie Instytutu Pocztowego, chcielibyśmy pokazać, że polski rynek pocztowy
to obszar gospodarki o ogromnych perspektywach wzrostu i zaostrzającej się konkurencji.
Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ segment usług paczkowo - kurierskich będzie rósł
w najbliższej przyszłości nawet o 20% rocznie, głównie za sprawą gwałtownego rozwoju
handlu e-commerce.
Poczta Polska, walcząc o swoją rynkową pozycję, musi zmagać się z silnymi
finansowo europejskimi operatorami wyznaczonymi, globalnymi integratorami
amerykańskimi i z konkurencją polską, o niejasnych powiązaniach kapitałowych. Biorąc pod
uwagę potencjał konkurentów, rodzimy operator radzi sobie zdumiewająco dobrze. Poczta
od 2012 r. podejmuje bardzo intensywne działania, związane z obsługą segmentu paczek
i przesyłek kurierskich, dzięki czemu osiągnęła sześciokrotny wzrost wolumenu swoich usług.
W zaprezentowanym przez nas raporcie samo szybkie spojrzenie na narodowe flagi pozwala
zorientować się, że polski rynek pocztowy to bardzo atrakcyjny obszar do strategicznej
ekspansji dla operatorów wyznaczonych z największych państw Europy. W ostatnich latach
mieliśmy do czynienia z serią przejęć polskich firm kurierskich przez podmioty zagraniczne.
Koncerny, w całości lub w części należące do państw, takie jak DHL (Niemcy), DPD (Francja),
czy GLS (Wielka Brytania) nie odebrały liberalizacji rynku pocztowego jako wezwania
do zrobienia miejsca firmom prywatnym na rodzimych rynkach, ale potraktowały ją jako
zaproszenie do podboju rynków innych państw europejskich.
Znając skutki wyboru oferenta w przetargu na obsługę sądów i prokuratur oraz stojąc przed
rozstrzygnięciem przetargu na operatora wyznaczonego, który będzie pełnił pocztową
usługę powszechną przez najbliższych 10 lat, warto zastanowić się na czym powinna polegać
strategiczna rola Poczty Polskiej w infrastrukturze polskiego państwa i jak państwo definiuje,
realizuje i broni swoje interesy na rynku pocztowym.

Przemysław Sypniewski
Prezes Instytutu Pocztowego
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KLUCZOWE WNIOSKI
1. RYNEK POCZTOWY jest w momencie zasadniczej zmiany strukturalnej. Segment
paczek wyprzedza pod względem wartości segment przesyłek listowych. Prognozy
wskazują, że od tej pory dystans między oboma sektorami rynku pocztowego będzie się
systematycznie zwiększał. Segment przesyłek kurierskich ma rosnąć w tempie 10-20%
rocznie, a rynek listów będzie malał każdego roku nawet o 10%.
2. POCZTA POLSKA od 2012 r. konsekwentnie realizuje strategię wzmocnienia swojego
udziału w segmencie KEP (przesyłki paczkowe, kurierskie, ekspresowe), rozwijając
się szybciej niż rynek. W ubiegłym roku osiągnęła ponad 16% wzrost liczby przesyłek,
przy 9% wzroście całego rynku. W ciągu ostatnich trzech lat Poczta zwiększyła
sześciokrotnie wolumen usług paczkowo - kurierskich Pocztex.
3. KONKURENCJA na mającym ogromne perspektywy wzrostu rynku kurierskim
w Polsce się zaostrza. Obecne są na nim firmy należące do operatorów wyznaczonych
innych państw oraz globalne koncerny logistyczne, które weszły na polski rynek
dokonując serii przejęć rodzimych przedsiębiorstw. Europejscy operatorzy wyznaczeni,
jak pokazał Instytut Pocztowy w pierwszym raporcie1, dysponują ogromnym zapleczem
kapitałowo - technicznym, które zbudowali m.in. dzięki uprzywilejowanej pozycji
na rodzimych rynkach i silnemu instytucjonalnemu wsparciu ze strony własnych państw.

Segment przesyłek kurierskich, najbardziej wartościowa i najszybciej rosnąca część
rynku pocztowego, jest w Polsce w ok. 82% zagospodarowany przez operatorów
alternatywnych. Siedmiu z dziewięciu głównych graczy to firmy z kapitałem
zagranicznym, a czterech to spółki zależne od obecnych i byłych pocztowych operatorów
wyznaczonych innych państw europejskich (Francja, Wielka Brytania, Holandia,
Niemcy).2
Poczta Polska obsługuje prawie jedną piątą segmentu KEP (przesyłki kurierskie,
ekspresowe i paczkowe). W 2014 r. była drugą pod względem wolumenu firmą na rynku
1 Instytut Pocztowy, „Instytucja pocztowego operatora wyznaczonego w Unii Europejskiej, Przegląd rozwiązań krajowych
w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej”, Warszawa, grudzień 2014, http://
instytutpocztowy.pl/files/raport_operator_01_12_2014_.pdf.
2
Niemcy są jedynym państwem w Europie nieposiadającym operatora wyznaczonego, ponieważ poziom rozwoju
sektora pocztowego pozwala na założenie, że usługa powszechna zostanie zapewniona siłami rynku. Nie zmienia to faktu,
że w praktyce dostarcza ją dawny operator państwowy - Deutsche Post DHL. Firma została we wcześniejszych latach tak
skutecznie zmodernizowana i dofinansowana z budżetu państwa, że świadczy obecnie usługi o wyższym standardzie niż
wynika to z wymagań stawianych operatorowi wyznaczonemu.
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paczek i czwartą pod względem przychodów. Jednocześnie Poczta ma większościowy
udział w segmencie listów oraz w segmencie pozostałych usług pocztowych. Poczta
Polska uzyskała swoją pozycję drogą rozwoju organicznego, nie dokonując żadnych
przejęć na rynku.
• Kluczowym elementem strategii firm takich jak niemiecka Deutsche Post DHL, francuska
La Poste czy holenderskie TNT jest ekspansja na rynkach międzynarodowych w drodze
przejęć lokalnych firm pocztowych. Wydarzenia na rynku polskim w ostatnich kilkunastu
latach ilustrują realizację tego założenia: TNT przejął Evimar, GLS kupiło Szybką Paczkę,
DHL nabyło Servisco, DPD przejęło Masterlink i Siódemkę, FedEx nabył Opek, a UPS
Stolicę i Poltraf.
• Poczta Polska to jedyny operator wyznaczony z dużego europejskiego kraju, który
nie prowadzi ekspansji międzynarodowej. Należy poważnie rozważyć czy w interesie
Poczty jak i państwa polskiego jest konsekwentne budowanie zaangażowania
kapitałowego w sektorze pocztowym w krajach Europy Środkowo - Wschodniej.
• Od 2013 r. polski rynek pocztowy jest w pełni zliberalizowany i otwarty zarówno dla
krajowych operatorów prywatnych jaki i firm zagranicznych, a w Rejestrze operatorów
pocztowych, prowadzonym przez UKE, figuruje 301 firm. Mimo to w debacie publicznej
wciąż formułowane są oskarżenia pod adresem Poczty Polskiej o zmonopolizowanie
rynku. Świadczy to o powszechnym niezrozumieniu istoty ustanowionej przez UE
funkcji operatora wyznaczonego, którą obecnie we wszystkich państwach Wspólnoty
pełnią poczty państwowe.
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Wykres 1. Wybrane wielkości charakteryzujące rynek pocztowy w Polsce w latach 2006 - 2013. Źródło: UKE,
Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, Warszawa 2014, s. 47.
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• Co najmniej niejednoznaczną strukturę kapitałową posiada Grupa Integrer.pl,
przedstawiana często w mediach jako przykład sukcesu polskiej przedsiębiorczości.
30% akcji Integrera posiada spółka A&R Investments Ltd, zarejestrowana na Malcie,
5% spółka L.S.S. Holdings Ltd., z siedzibą na Cyprze, 9% włoskie Generali i 5%
holenderski AEGON. Ponadto 46% spółki easyPack Sp. z o.o. stawiającej za granicą
paczkomaty należy do azjatyckiej Pacific Century Group. Natomiast przejęta niedawno
przez Integera Polska Grupa Pocztowa była dotąd zarejestrowana na Cyprze.
• W połowie 2015 r. ma zostać rozstrzygnięty konkurs na pocztowego operatora
wyznaczonego, który przez najbliższe 10 lat będzie świadczył usługi powszechne
w Polsce. Ewentualna przegrana Poczty będzie oznaczała nie tylko konieczność
przebudowy obecnego modelu biznesowego i znaczną redukcję zatrudnienia, ale tworzy
także drogę do przejęcia przez zagraniczny kapitał całej infrastruktury pocztowej,
na której opiera się wykonywanie funkcji operatora wyznaczonego.
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CHARAKTERYSTYKA RYNKU
POCZTOWEGO W POLSCE
W rejestrze Operatorów Pocztowych opublikowanym na stronie internetowej Urzędu
Komunikacji Elektroniczne jest 301 firm zajmujących się działalnością Pocztową (stan
na dzień 01.04.2015 r.). Jednak z danych, jakie podał UKE w ostatnim raporcie pt. „Raport
o stanie rynku pocztowego za rok 2013”3, wynika że tylko 161 z 275 zarejestrowanych na
dzień 31.12.2013 r. operatorów prowadziło faktyczną działalność. Duża liczba podmiotów
deklarujących zainteresowanie rynkiem pocztowym oraz prowadzących na nim faktyczną
działalność wynika z faktu, że jest to rynek w pełni zliberalizowany i nie istnieją na nim
praktycznie żadne bariery wejścia, poza obowiązkiem wpisu do rejestru UKE.
Rynek pocztowy można uznać za względnie stabilny pod względem ilości występujących
na nim podmiotów. Liczba operatorów od daty publikacji Raportu UKE za 2013 r. wzrosła
o 18 podmiotów, w 2012 r, było to 20 firm, a rok wcześniej 3. Z danych udostępnionych
przez UKE wynika, że w 2013 r. połowa aktywnych operatorów pocztowych prowadziła
działalność tylko o zakresie lokalnym, ograniczonym do województwa, powiatu czy miasta.
76 firm świadczyło usługi na terenie całej Polski (w tym większość głównie na obszarach
miejskich), a 37 dostarczało także przesyłki zagraniczne. Tylko 4 firmy koncentrowały się
wyłącznie na obrocie zagranicznym.
Na rynku pocztowym istnieje również zróżnicowanie co do przedmiotowego zakresu
prowadzonej działalności. Najwięcej, bo aż 99 świadczyło usługi kurierskie, 72 dostarczało
przesyłki listowe i paczkowe, a jedynie 28 oferowało również pozostałe usługi pocztowe.
Jedynie 6 firm na rynku działa we wszystkich segmentach rynku pocztowego. Podział rynku
na trzy segmenty zaproponowany przez UKE i wynikający z prawa pocztowego, chociaż
nieprzystający do tego jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek, wygląda następująco:
I. Segment przesyłek listowych i paczek pocztowych (UKE: Usługi powszechne i wchodzące
w zakres usług powszechnych, czyli głównie przesyłki listowe nierejestrowane i rejestrowane
oraz paczki pocztowe o masie do 10 kg)
II. Przesyłki kurierskie
III. Inne usługi pocztowe, m.in. druki bezadresowe, przesyłki reklamowe i przekazy pocztowe.

3 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, Warszawa, maj 2014. http://www.
uke.gov.pl/files/?id_plik=16474.
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Segmenty rynku usług pocztowych
Przesyłki listowe
i paczki pocztowe

Przesyłki
kurierskie

Inne usługi
pocztowe

Liczba operatorów
pocztowych
42
79
8
12
12
2
6

72

99

28

161

Tabela 1. Obszary działania operatorów pocztowych w 2013 roku. Źródło: UKE, Raport o stanie rynku
pocztowego za rok 2013, Warszawa 2014, s. 17.

W niniejszym raporcie przyjmiemy bardziej funkcjonalny podział rynku pocztowego na
segmenty: KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe); przesyłki listowe i inne usługi
pocztowe. Segmenty zostały uporządkowane zgodnie z malejącą wartością przychodów jakie
każdy z nich generuje.
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II. SEGMENT PRZESYŁEK
LISTOWYCH:
Segment przesyłek listowych na rynku pocztowym, według podziału zastosowanego
przez UKE, należy do segmentu usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług
powszechnych. W tym obszarze rynku w 2013 r. działało 72 operatorów pocztowych,
w tym Poczta Polska. Dostarczyli oni ponad 0,9 mld sztuk przesyłek, o wartości 1,2 mld zł.
98% wolumenu przesyłek wysyłanych zarówno przez operatora wyznaczonego, jak i przez
operatorów alternatywnych stanowiły listy.
Do usług powszechnych zalicza się (zgodnie z art. 45 ustawy Prawo pocztowe) świadczone
w obrocie krajowym i zagranicznym: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie
i doręczanie: przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze
do 2 kg i określonych wymiarach; przesyłek dla ociemniałych, paczek pocztowych, w tym
z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg i określonych wymiarach; przyjmowanie,
sortowanie, przemieszczanie i doręczanie zagranicę paczek pocztowych o masie do 20 kg
i określonych wymiarach.
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Wykres 5. Usługi wchodzące w zakres usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 roku
- struktura według wolumenu i przychodów Poczty Polskiej oraz alternatywnych operatorów pocztowych.
Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, Warszawa 2014, s. 39.
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