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 Jak kształtuje się opracowany dla branży wyprzedzający wskaźnik FIT Finanse Inwestycje 

Trendy – ukazujący formę i „witalność” transportu w perspektywie krótkoterminowej  

(na najbliższe 3-6 miesięcy)? Obserwacja jego wartości i zmian w czasie będzie istotną 

informacją wspierającą decyzje sektorów, które swój biznes w dużym stopniu  opierają na 

rozwoju sytuacji w branży transportowej. 

 Jak oceniana jest sytuacja branży i co prognozują transportowcy w kolejnych 

miesiącach? 

 Czy rozmiar zadłużenia, zatorów i upadłości jest na stabilnym poziomie czy może 

niepokoić sektory współpracujące z transportem? 

Z raportu dowiesz się 

CO BĘDZIE KSZTAŁTOWAĆ BRANŻĘ W NASTĘPNYCH MIESIĄCACH B.R.? 

 Jakie czynniki będą oddziaływać na sytuację w branży TSL w najbliższych miesiącach? 

 Jakich 5 czynników już teraz najsilniej kształtuje polski sektor TSL?  

 Jak duży jest dziś rynek firm przewozowych (wg licencji, zezwoleń i szacunków własnych 

– liczba firm aktywnie działających w branży transportu towarów)? 

WSPARCIE STRATEGII  

JAKA JEST SYTUACJA  BRANŻY I CO TRANSPORTOWCY PROGNOZUJĄ?  



 

 Jaki odsetek firm planuje inwestycje we flotę w pierwszej połowie b.r? 

 Jaki sposób finansowania jest brany pod uwagę (w tym wynajem długoterminowy)? 

 Jakie czynniki analizują transportowcy przy wyborze pojazdów?  

 W jakie konkretnie kategorie pojazdów będą inwestować? 

 Jakie dziś użytkują pojazdy ze względu na źródło pochodzenia (nowe, używane)? 

 Jakie marki dominują w składzie flot transportowców (nowe i używane)? 

 Jakie są profile zakupowe firm transportowych?  

Z raportu dowiesz się 

W JAKIM STOPNIU  WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY ISTNIEJE 

W ŚWIADOMOŚCI BRANŻY? 

 Jakie są postawy transportowców wobec nowych rozwiązań, produktów i usług, które 

wspierają konkurencyjność krajowego transportu. W aktualnym raporcie zbadaliśmy 

postawy wobec wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych i dostawczych 

 W jakim stopniu produkt jest znany wśród firm TSL?  Czy z niego korzystają? 

 Co właściciele firm uważają za najważniejsze zalety wynajmu? A co stanowi w ich 

ocenie barierę w szerszym wykorzystywaniu tego produktu finansowo-zarządczego? 

Jak wygląda rynek wynajmu długoterminowego pojazdów użytkowych? Jak kształtuje 

się segmentacja tego rynku i jakie są prognozy jego wzrostu?  

WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY 

JAK PREZENTUJE SIĘ SKŁONNOŚĆ INWESTYCYJNA FIRM TSL 
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WSPARCIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY 

I. NASTROJE, KONDYCJA I WSKAŹNIK FIT TRANSPORTU W POLSCE - I POŁOWA 2017 ROKU 
1. Aktualna ocena i prognoza liczby wykonywanego frachtu 

2. Aktualna ocena i prognoza zatorów płatniczych w branży 

3. Aktualna ocena i prognoza upadłości firm przewozowych 

4. Skala zaległości i długów w transporcie do połowy 2017 

5. Rozmiar rynku transportowego - tendencje i zmiany 

6. Charakterystyka firm według województw i formy prawnej 

7. Zapotrzebowanie na usługi firm transportowych w pierwszej połowie roku 

8. Wskazywane powody zmian zapotrzebowania na transport w pierwszych miesiącach br. 

9. Wskazywane powody zmian zapotrzebowania na transport w pierwszych miesiącach br. 

10. O czym informuje wskaźnik FIT dla branży transportowej? 

11. Aktualna wartość wskaźnika Finanse Inwestycje Trendy 

 

II. KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY TRANSPORTOWEJ W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ  
1. Kluczowe czynniki kształtujące polski transport 

2. Czynniki kształtujące polski transport – prognozowane i wprowadzane zmiany 

3. Czynniki kształtujące polski transport – prognozowane i wprowadzane zmiany 

4. Wszystkie czynniki uznane za ważne dla kształtu polskiego rynku transportowego 

5. Czynniki uznane za mniej ważne dla rynku transportowego 

 

III. INWESTYCJE, FINANSE, PRAKTYKI ZAKUPOWE 
1. Planowane inwestycje we floty i ich finansowanie 

2. Planowane inwestycje według kategorii pojazdów 

3. Czynniki analizowane przez transport podczas zakupu pojazdów ciężarowych 

4. Źródła pochodzenia i dominujące marki we flotach 

5. Profile zakupowe: segmentacja firm uwzględniająca siłę przywiązania do źródeł finansowania 

6. Profile zakupowe: kategorie pojazdów a rozmiar flot 

7. Profile zakupowe: zatrudnienie a rozmiar flot 

8. Profile zakupowe: preferencje wg specjalizacji, źródeł, obsługiwanych kierunków, czynników wyboru 

9. Profile zakupowe: preferencje wg typu transportu, stażu na rynku, metod finansowania 

10. Profile zakupowe: kryteria wyboru pojazdu a rozmiar flot 
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WPŁYWAJĄCYCH NA KONKURENCYJNOŚĆ BRANŻY TRANSPORTOWEJ W POLSCE 
1. Prognoza i rozwój wynajmu pojazdów użytkowych w Polsce 2006-2020 

2. Rynek dostawców wynajmu pojazdów użytkowych według specjalizacji 

3. Poziom znajomości wynajmu długoterminowego wśród transportowców 

4. Korzyści z wynajmu według firm transportowych 

5. Bariery zniechęcające do wynajmu według firm transportowych 

6. Postrzegane korzyści i bariery wynajmu – rozwinięcie 

7. Profile zakupowe: wynajem długoterminowy a obsługiwane kierunki 

8. Profile zakupowe: wynajem długoterminowy a zatrudnienie, floty, staż na rynku 

 

V. METODOLOGIA BADANIA, CHARAKTERYSTYKA BADANYCH FIRM TRANSPORTOWYCH, 

INFORMACJE  LICENCYJNE 
1. Metodologia badania 

2. Charakterystyka badanych firm transportowych 
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1 - Liczba wykonywanego frachtu w porównaniu do roku poprzedniego 

2 - Liczba frachtu  – prognozy firm na i połowę roku 2017 

3 - Skala zatorów w firmach transportowych w porównaniu do roku poprzedniego 

4 - Skala zatorów – prognozy firm na i połowę roku 2017 

5 - Liczba obserwowanych upadłości firm w porównaniu  do roku poprzedniego 

6 - Skala upadłości– prognozy firm na i połowę roku 2017 

7 - Liczba spółek branży transportowej zgłoszonych do upadłości (2013 – 2017 

8 - Upadłości firm przewozowych w relacji do innych branż za okres 1-4.2017 

9 - Firmy przewozowe wg licencji na kursy zagraniczne 

10 - Dynamika wydawanych i aktywnych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w latach   

2014- 2016 i prognozy 

11 - Obraz rynku transportowego wg miejsca wydania pozwoleń wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w 

zakresie przewozu rzeczy 
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13 - Aktualna wartość wskaźnika finanse inwestycje trendy  

14 - Kluczowe czynniki kształtujące polski transport  

15 - Wszystkie czynniki uznane za ważne dla kształtu polskiego rynku transportowego 

16 - Czynniki uznane za mniej ważne dla rynku transportowego 

17 - Planowany zakup flot w i poł. roku  

18 - Rozważany sposób finansowania 

19 - Planowane inwestycje według kategorii pojazdów- ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, ciężarowe 

specjalistyczne, dostawcze i ciężarowe < 3,5t,ciężarowe skrzyniowe  

 20 - Czynniki analizowane przez transport podczas zakupu pojazdów ciężarowych 

21 - Floty firm transportowych ze względu na dominującą, jedną markę pojazdu 

22- Pojazdy kupowane do flot według źródła pochodzenia 

23 - Profile zakupowe: segmentacja firm uwzględniająca siłę przywiązania do źródeł finansowania 

profile zakupowe: kategorie pojazdów a rozmiar flot 

segmentacja rynku wynajmu pojazdów użytkowych 

26 - Odsetek flot wynajmowanych w relacji do całej floty klienta 

27 - Znajomość usługi wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych i dostawczych wśród tsl 

28 - Korzyści z wynajmu według firm transportowych  

29 - Bariery zniechęcające do wynajmu według firm transportowych 

30-33 Uczestnicy badania wg zatrudnienia, specjalizacji, rozmiaru floty, obsługiwanych kierunków 
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Metodyka badania 

 

 Ogólnopolskie badanie wśród 300 firm transportowych, dobranych losowo, zajmujących się krajowym  
i międzynarodowym przewozem towarów.  

 Pomiar wykonano w kwietniu-maju 2017 techniką CATI (standaryzowane wywiady telefoniczne z pełną 

kontrolą poprawności doboru respondenta).  

 

 Respondent: właściciel/ współwłaściciel (w przypadku mniejszych firm), dyrektor, główny logistyk lub 

inna osoba wskazana jako decyzyjna, współzarządzająca firmą w przypadku firm mniejszych.  

 

 Badanie prowadzono wyłącznie wśród firm transportowych prowadzących aktywną działalność 

zarobkową, z wyłączeniem podmiotów w stanie zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej 

 

 Na potrzeby opracowania raportu wykonano też analiz danych wtórnych. W tym zwłaszcza poddano 

analizom stan i zmiany w liczbie wydanych zezwoleń i licencji, danych o skali likwidacji, upadłości oraz 

rentowności biznesu transportowego.  

 

 W raporcie umieszczono też dodatkowe informacje z tzw. analiz krzyżowych. Profile wykonano dla 

wszystkich pytań przez tzw. zmienne metrykowe typu zatrudnienie czy flota. Tylko, gdy różnice w 

odpowiedziach (rozkładach częstości) były istotne statystycznie (co sprawdzono specjalistycznymi 

testami SPSS), informację umieszczono w raporcie. Wynik testu tego typu sygnalizuje, że pomiędzy 

grupami, ich opiniami lub praktykami, a cechami z metryczki,  są różnice, które warto wziąć pod uwagę 

np. podczas projektowania kampanii reklamowych, w budowaniu programów lojalnościowych czy na 

etapie budżetowania wydatków wspierających całokształt działań marketingowo-sprzedażowych 

firmy. 
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