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Przedsiębiorcy kupują coraz więcej ciężarówek
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Po udanym 2014 r., w którym sprzedaż ciężarówek przekroczyła 17 tys., mamy

kolejny zapowiadający się bardzo optymistycznie.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

A A A

Ciężarówka przy szłości Mercedes-Benz 2025 (f ot. Mercedes-Benz)

W ciągu siedmiu miesięcy tego roku w Polsce zarejestrowano blisko 13 tys. nowych

samochodów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony.

W tej grupie znalazło się prawie 11 948 ciężarówek i 1020 autobusów.

Oznacza to wzrost odpowiednio o 24,8 i 18,3 proc. w porównaniu z tym samym

okresem ub.r.

Dwucyfrowe tempo wzrostu utrzymuje się już szósty miesiąc z rzędu.

Liderem jest niemiecka firma MAN z wynikiem 2182 zarejestrowanych ciężarówek

(wzrost o 32 proc.). Drugie miejsce zajmuje holenderski DAF (2134 szt.), trzecie -

szwedzka Scania (1953 szt.), a czwarte - niemiecki Mercedes-Benz (1873 szt.).

Pierwszą piątkę zamyka szwedzkie Volvo (1748 szt.). Na kolejnych miejscach są

włoskie Iveco (1305 szt.) i francuskie Renault (673 szt.).

Przewoźnicy potrzebują ciężarówek

Branża transportu samochodowego w naszym kraju zatrudnia prawie milion osób i

wytwarza 10 proc. PKB. A może być jeszcze lepiej, bo kondycja firm transportowych i

rynku przewozowego się poprawia.

Najczęściej czytane

1 Rosnieft sugeruje, że Polska kupiła ropę
po dumpingowych cenach

2 BŚ: Polska potrzebuje nowej instytucji
ds. bezpieczeństwa na drogach

3 Drogę S5 na Kujawach budują z
rozmachem

4 PKP Intercity zainwestuje w tabor i
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5 164 mln zł kary za ustalanie prowizji
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Londynu do Warszawy?
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Tak przynajmniej oceniają to firmy leasingowe, główni dostarczyciele pojazdów dla

polskich przedsiębiorców. Do takich wniosków możemy dojść po przeanalizowaniu

raportu instytutu Keralla Research wykonanego na zlecenie Europejskiego Funduszu

Leasingowego.

Od ubiegłego roku wyraźnie poprawiła się m.in. sytuacja branży budowlanej, w której

oprócz maszyn potrzebne są różnego typu ciężarówki (wywrotki, betoniarki, auta do

transportu kruszyw itp.).

O rozwoju branży transportowej świadczą też dane Ministerstwa Infrastruktury i

Rozwoju. W 2014 r. wydano więcej licencji na przewóz towarów niż w 2013 r. W sumie

było ich 60 400 (rok wcześniej - 59 970). Liczba wydanych licencji na spedycję

przekroczyła 7300, co oznacza wzrost o 1600 sztuk. Podobnie wyglądają dane

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W ubiegłym roku wydał on na

przewóz towarów o 1200 licencji więcej niż rok wcześniej (w sumie 29 488).

Imponuje też wzrost liczby wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika

w zakresie przewozu rzeczy. W 2013 r. było ich zaled-wie 926, w ubiegłym roku - aż

4251.

Wraz z rosnącą liczbą przewoźników i zleceń transportowych wzrasta też

zapotrzebowanie na pojazdy. Stąd tak duże ożywienie na rynku.

Co ciekawe, rośnie też liczbie samochodów użytkowych sprowadzanych z zagranicy.

Od początku 2015 r. zarejestrowano ich 18 330, czyli o 3,3 proc. więcej niż przed

rokiem.

Postęp mimo problemów

Polscy transportowcy radzą sobie z problemami, które co jakiś czas pojawiają się na

rynku. Najpoważniejszy z nich to wprowadzenie w ubiegłym roku przez Rosję

embarga na niektóre towary. Liczba przewozów do Rosji spadła aż o 30 proc., wiele

firm działających na kierunku wschodnim było zagrożonych bankructwem, a duża

rzesza kierowców bała się utraty pracy. Dzisiaj widać jednak, że rosyjski kryzys został

przez polskich przewoźników przezwyciężony i tylko na pewien czas przyhamował

branżę transportową.

Dużym zagrożeniem dla polskich transportowców była również sprawa minimalnych

stawek godzinowych dla kierowców ciężarówek w , które miały

obowiązywać również obcokrajowców jeżdżących po niemieckich drogach. Wydaje

się, że ich podniesienie było tylko po części podyktowane troską o niemieckich

szoferów. Chodziło również o wyeliminowanie polskich firm z niemieckiego rynku

transportowego. Zrównanie krajowych stawek z niemieckimi dla wielu naszych firm

oznaczałoby bowiem upadłość.

Niekorzystne dla obcokrajowców zapisy niemieckiego prawa zostały jednak

zawieszone.

W maju Komisja Europejska rozpoczęła procedurę w sprawie naruszenia przepisów

Unii Europejskiej w zakresie płacy minimalnej w sektorze transportowym.

Podobny problem jest za to w , która nowe stawki minimalne dla wszystkich

kierowców ciężarówek wprowadziła od maja bieżącego roku. To reakcja na postulaty

tamtejszych związków zawodowych walczących z tańszymi, zagranicznymi

przewoźnikami.  nie jest co prawda krajem członkowskim Unii Europejskiej,

ale działa w Europejskim Obszarze Gospodarczym i musi przestrzegać unijnych

przepisów o swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.
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Pismo w sprawie działań Norwegii wystosowała do Komisji Europejskiej minister

infrastruktury Maria Wasiak. W  przysłanej przez komisarza do spraw

transportu Violetę Bulc znalazło się zapewnienie, że Komisja Europejska chce

przeanalizowania całej sprawy pod kątem zgodności z prawem unijnym przez Urząd

Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Sprawdzone ma być

przede wszystkim to, czy nakładane przez Norwegów obowiązki, wymogi

administracyjne i kontrole są proporcjonalne do wpływu zagranicznych przewoźników

na norweską branżę transportową. Istnieją duże szanse, że sprawa zostanie

rozstrzygnięta w sposób podobny do tego, w jaki rozstrzygnięto kwestię niemieckich

stawek minimalnych.

Dostawczaki

Samochody dostawcze to odrębny segment rynku aut użytkowych powszechnie

wykorzystywanych w transporcie krajowym i zagranicznym. Sprzedają się równie

dobrze jak ciężarówki. Od stycznia do końca lipca zarejestrowano 28 637 aut

dostawczych, co oznacza wzrost sprzedaży w stosunku do tego samego okresu ub.r.

o blisko 16 proc.

Najlepszy wynik osiągnął  (6513 szt.). Jego model Ducato wciąż jest najlepiej

sprzedającym się autem dostawczym w naszym kraju. Na przykładzie tej firmy widać

wyraźnie, jak duży jest popyt na dostawczaki w Polsce. Użytkowych fiatów sprzedaje

się więcej niż osobowych. Tak było w 2014 r., podobny trend widać również w tym

roku. Drugie miejsce należy do Renault (3965 szt.), a podium zamyka Ford z

wynikiem 2858 szt. Na dalszych miejscach są: Peugeot (2755 szt.), Volkswagen

(2566 szt.), Mercedes-Benz (1984 szt.) i Citroën (1936 szt.).

Wśród dostawczaków o DMC wynoszącej do 3,5 tony największym powodzeniem

cieszą się te, które gwarantują pełny odpis podatku VAT, czyli głównie furgony. Można

też zauważyć, że coraz większe zainteresowanie budzą podwozia pod zabudowę. Na

ich bazie tworzone są specjalistyczne nadwozia przeznaczone do transportu

szczególnego rodzaju towarów.
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