
Rynek przewozów kolejowych cargo 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii 

Analiza rynku

Warszawa, 10 luty 2011

Przemysław Vonau
Ryszard Hordyński

Autorzy:



A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 2

Roczne przewozy cargo w Unii Europejskiej wynosz ą
ponad 400 mld tkm

Wielko ść i struktura rynku kolejowego cargo w Europie

Źródło: Eurostat; A.T. Kearney
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Analizowane kraje: Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpa nia 
odpowiadaj ą za ponad 40% wolumenu kolejowego 
transportu cargo

Źródło: Eurostat; A.T. Kearney

Zakres analizy

Wielka Brytania

2008 – 24,8 mld tkm
2009 – 21,2 mld tkm

Niemcy

2008 – 115,6 mld tkm
2009 – 95,8 mld tkm

Hiszpania

2008 – 10,5 mld tkm
2009 – 7,5 mld tkm



A.T. Kearney xx/mm.yyyy/00000 4

Krajowe rynki transportu kolejowego cargo podlegaj ą
regulacji, co wynika z prokonkurencyjnych wytycznych  UE

� Regulacje europejskiego rynku transportu kolejowego wynikają z zapoczątkowanego w latach 90 trendu 
ku otwarciu i ukonkurencyjnieniu rynku kolejowego

� Obecnie, ustawodawstwo europejskie przewiduje obecno ść organu regulacyjnego w ka Ŝdym kraju 
członkowskim (1)

� Organ regulacyjny powinien spełniać funkcje :

• organu odwoławczego w zakresie warunków niedyskryminacyjnego dostępu do rynku

• upewnia si ę, Ŝe opłaty ustanawiane przez zarządcę infrastruktury nie maj ą charakteru 
dyskryminacyjnego

• monitoruje konkurencj ę pomiędzy graczami na rynku, w razie potrzeby podejmuje decyzje w sprawie 
skarg oraz dysponuje odpowiednimi środkami do korygowania niepoŜądanego rozwoju

� Zgodnie z wytycznymi UE, regulatorzy rynków kolejowych krajów UE zmierzają do liberalizacji rynków 
krajowych

� W myśl regulacji UE z października 2010, w Europie powsta ć ma 9 mi ędzynarodowych korytarzy 
transportu kolejowego . Celem projektu jest promocja transportu kolejowego cargo oraz zwiększenie 
konkurencyjności rynku

(1) Podstawy prawne oraz kompetencje dotyczące Organów Regulacyjnych moŜna znaleźć w artykule 10.7 Dyrektywy 2001/12/EC oraz w artykułach 30 i 
31 Dyrektywy 2001/14/EC.

Źródło: UE; A.T. Kearney

Nadzór regulacyjny nad rynkiem kolejowym w Unii Eur opejskiej
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Rynek przewozów 
kolejowych cargo

• Wielka Brytania

• Niemcy 

• Hiszpania
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Rynek transportu kolejowego cargo w Wielkiej Brytan ii jest 
zliberalizowany i zdominowany przez firmy prywatne

Wielko ść i struktura rynku – Wielka Brytania

Źródło: Strony internetowe operatorów; Eurostat; Rail Freight Group; A.T. Kearney
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• Przewozy kolejowe stanowi ą
11% rynku transportu 
towarowego i mają wzrosnąć
do 20% w 2030 r.

• Roczny przewóz towarów sięga 
100 mln ton

• W Wielkiej Brytanii liberalizacja
rynku przewozów kolejowych 
zaczęła si ę w 1993 roku

• Aktualnie spośród siedmiu 
licencjonowanych przewoźników 
na rynku działa tylko jedna 
firma pa ństwowa – Direct Rail
Services

• Największy udział w rynku 
kolejowego transportu 
towarowego ma firma DB 
Schenker, drugi jest Freightliner, 
a pozostałe pięć firm obejmuje 
tylko 7% rynku

Komentarz

Liczba przewo źników
(#, 2010)

Struktura przewo źników
(% wartości, 2009)
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GB 
Railfreight
3%

Freightliner
30%

DB Schenker 
Rail
63%
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Za regulacj ę rynku w Wielkiej Brytanii odpowiada Office 
of Rail Regulation (ORR)

� ORR jest niezaleŜnym organem reguluj ącym brytyjski rynek kolejowy pod wzgl ędem 
gospodarczym oraz bezpiecze ństwa , powstałym po jego prywatyzacji w 1993 roku

� Do nadrzędnych celów ORR nale Ŝy poprawa bezpiecze ństwa i wydajno ści przewozów 
kolejowych, usprawnianie relacji w branŜy oraz planowanie rozwoju rynku

� Regulator jest odpowiedzialny za nadawanie koncesji dla operatorów kolejowych

� Jednym z zadań ORR jest regulowanie działalno ści gospodarczej Network Rail , 
monopolisty sektora prywatnego i operatora krajowej sieci kolejowej, w tym torów, 
sygnalizacji, mostów, tuneli i stacji

� ORR jest równieŜ odpowiedzialne za:

• wprowadzanie i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa dla przemysłu kolejowego, w tym  
wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa

• przyznawanie dostępu do sieci kolejowej

• kontrolowanie opłat za dostęp 

Źródło: Strona internetowa regulatora, A.T. Kearney

Nadzór regulacyjny nad rynkiem – Wielka Brytania
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Regulacje sprywatyzowanego brytyjskiego rynku 
przewozów kolejowych cargo zmierzaj ą w kierunku 
umocnienia jego konkurencyjno ści

� W ciągu ostatnich piętnastu lat inwestycje brytyjskich operatorów wyniosły 1,5 mld G BP, 
m.in. w lokomotywy, wagony, terminale, systemy i urządzenia

� Przewóz towarowy kolej ą w Wielkiej Brytanii jest traktowany jako ogromny sukces 
prywatyzacji , gdyŜ przez ostatnie 14 lat rynek ten wzrósł o ponad 60% , dochodząc od 8% 
do 11,5% udziału w ogólnym rynku przewozów lądowych

� Prognozy rynkowe Departamentu ds. Transportu i Sieci Kolejowej wskazują na podwojenie 
się udziału przewozów kolejowych do 20% w roku 2030 . W tym celu konieczne będą
dalsze inwestycje w rozwój nowych terminali oraz w Strategiczną Sieć Przewozu 
Towarowego(1)

� Postępująca konsolidacja rynku być moŜe doprowadzi do powstania czterech silnych 
grup wokół DB Schenker, Freightliner, GB Railfreight i Direct Rail Services

� GB Railfreight juŜ rok temu został przejęty przez francuską firmę Eurotunnel

(1) http://www.dft.gov.uk/pgr/rail/strategyfinance/strategy/freightnetwork
Źródło: Strona internetowa regulatora; A.T. Kearney

Główne trendy regulacyjne na rynku – Wielka Brytania
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Rynek przewozów 
kolejowych cargo

• Wielka Brytania

• Niemcy 

• Hiszpania
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Niemiecki rynek transportu kolejowego cargo jest 
najwi ększym w Unii Europejskiej

Wielko ść i struktura rynku – Niemcy

(1) Na podmiot państwowy składa się szereg spółek DB Schenker; pośród  około 150 graczy prywatnych wyróŜnić moŜna 37 duŜych graczy
(2) W 2009 roku udział DB Schenker spadł do 75% na rzecz konkurentów
Źródło: Raport Datamonitor „Rail Freight in the UK”; „Wettbewerber Report – Eisenbahn 2009/2009”; A.T. Kearney
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• Transport kolejowy 
odpowiada za 14% ogółu 
transportu towarowego w 
Niemczech i według prognoz 
ma się utrzymać na tym 
poziomie 

• Niemiecki rynek transportu 
kolejowego cargo do czasu 
kryzysu (2009) cechował
trend wzrostowy – zarówno 
pod wzgl ędem wolumenu, 
jak te Ŝ warto ści

• Mimo trendowi ku liberalizacji 
rynku i duŜej liczby 
prywatnych przedsiębiorstw, 
rynek jest zdominowany 
przez DB Schenker

• Poziom konkurencyjno ści 
rynku wynosi 25% i rośnie

Komentarz

Liczba przewo źników (1)

(#, 2010)
Struktura przewo źników

(% wolumenu, 2007(2))
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2%
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Za nadzór regulacyjny nad niemieckim rynkiem przewo zów 
kolejowych odpowiada Bundesnetzagentur

� Bundesnetzagentur to niezaleŜna agencja państwowa, odpowiedzialna za nadzór rynków: 
telekomunikacyjnego, kolejowego, energii i gazu, pocztowego oraz podpisów elektronicznych

� Nad rynkiem kolejowym sprawuje nadzór na mocy ustawy z 27 kwietnia 2005 ”Generalna Ustawa 
Kolejowa” (AEG)

� Odpowiada m.in. za:

• kontrol ę przestrzegania zasad dost ępu do infrastruktury

• monitorowanie konkurencji na rynku kolejowym 

• zapewnienie niedyskryminacyjnego dost ępu do infrastruktury kolejowej

• nadzór nad decyzjami przedsiębiorstw kolejowych (w zakresie np. zmian rozkładów jazdy)

� Regulatorowi podlegaj ą wszyscy publiczni (1) administratorzy infrastruktury kolejowej , niezaleŜnie 
od pozycji na rynku

(1) Publiczny – taki, który bez ograniczeń moŜe być wykorzystywany do transportu osób/towarów; nietoŜsame z własnością państwową
Źródło: Bundesnetzagentur; A.T. Kearney

Nadzór regulacyjny nad rynkiem - Niemcy
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Działania regulatora w Niemczech maj ą na celu 
zliberalizowanie i ukonkurencyjnienie rynku 

� Regulacje niemieckiego rynku transportu kolejowego cargo są symetryczne – podlegają im wszystkie 
publiczne(1) przedsiębiorstwa działające w ramach infrastruktury kolejowej

� Rozdzielna własność infrastruktury oraz spółek przewozowych

� Przedsi ębiorstwa b ędące właścicielami infrastruktury są zobowi ązane do udost ępnienia pozostałym 
podmiotom nie tylko infrastruktury szynowej , ale takŜe bocznic, dworców, etc.

� Organ regulacyjny kontroluje obecnie równieŜ ceny energii trakcji elektrycznej, istnieją równieŜ plany 
zobowi ązania Deutsche Bahn do otwarcia sieci elektrycznej dla pozostałych przedsiębiorstw 
energetycznych

� Prace nad rozdzieleniem własności i kompetencji zarządczych dla przewozów pasaŜerskich 
i towarowych jako pierwszy krok w procesie zwiększania poziomu konkurencyjności rynku

� Bundesnetzagentur monitoruje przestrzeganie przepisów regulujących dost ęp do infrastruktury 
kolejowej, w szczególności w zakresie:

• sporządzania rozkładów jazdy pociągów

• decyzji w sprawie przyznania dotacji

Główne trendy regulacyjne na rynku - Niemcy

1) Publiczny – taki, który bez ograniczeń moŜe być wykorzystywany do transportu osób/towarów; nietoŜsame z własnością państwową
Źródło: Bundesnetzagentur; Business Monitor International: „Germany – Freight Transport Report”; A.T. Kearney
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Rynek przewozów 
kolejowych cargo

• Wielka Brytania

• Niemcy 

• Hiszpania
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Rynek transportu kolejowego cargo w Hiszpanii uwa Ŝany
jest za rynek o najnowocze śniej infrastrukturze i taborze

Wielko ść i struktura rynku – Hiszpania

Źródło: Raport Datamonitor „Rail Freight in the Spain”; A.T. Kearney
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• Transport kolejowy cargo w 
Hiszpanii odpowiada za 0,7% 
warto ści rynku w UE, do 
2015 r. przewiduje si ę
spadek jego warto ści o 
10,9% 

• Równocześnie Plan 
Strategiczny dla Infrastruktury i 
Transportu zakłada, Ŝe kolej
będzie stanowiła główny
środek transportu
pasaŜerskiego i cargo 

• Rynek zdominowany przez
byłego operatora
narodowego RENFE (spółki
RENFE Operadora i ADIF) 

• Na rynku pojawia si ę
konkurencja , np. ze strony: 
Transportes Ferroviarios
Especiales (spółka
zaleŜna niemieckiego
operatora Deutsche Bahn), 
Acciona

Komentarz

Liczba przewo źników
(#, 2010)

Struktura przewo źników
(% wolumenu, 2010)
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Za regulacj ę rynku transportu kolejowego w Hiszpanii 
odpowiada Comité de Regulacion Ferroviara

� W skład komisji regulatora wchodz ą członkowie administracji pa ństwowej oraz przedstawiciele 
sektora transportu kolejowego

� Komisja regulacyjna odpowiedzialna jest za nadzorowanie i rozwi ązywanie konfliktów 
w obrębie sektora

� CRF wydaje licencje dopuszczaj ące operatorów do działalności na rynku hiszpańskim

Źródło: www.fomento.es; A.T. Kearney

Nadzór regulacyjny nad rynkiem - Hiszpania
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� Hiszpańska legislatura skorzystała z wielu narz ędzi prawnych do wdro Ŝenia pierwszego 
i drugiego Europejskiego Pakietu Kolejowego . Do najistotniejszych aktów prawnych w tym zakresie 
naleŜy ustawa 39/2003 nakazująca rozdzielenie działalno ści zwi ązanej z zarz ądzaniem infrastruktur ą
kolejow ą od usług transportowych

� Ustawa ta otworzyła rynek usług transportu kolejowego na konk urencj ę w ramach systemu licencji, w 
roku 2005

� Stworzony został Strategiczny Plan Rozwoju Transportu Kolejowego Car go w Hiszpanii, w którym 
główne cele w zakresie legislacji stanowią:

• Integracja sieci logistycznej

• Promocja liberalizacji rynku

• Nowe modele zarządzania infrastrukturą

• System zachęt

� Rynek hiszpański powoli otwiera się na przedsiębiorstwa prywatne. Obecnie są to m.in.: Comsa Rail
Transport, Continental Rail, Acciona Rail Services, EuroCargo Spain Rail, etc.

Źródło: Raport Datamonitor „Rail Freight in the Spain”; strona regulatora; A.T. Kearney

Głównym zadaniem regulatora na rynku hiszpa ńskim jest 
propagowanie liberalizacji i ukonkurencyjnienia rynk u

Główne trendy regulacyjne na rynku - Hiszpania


