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Przybywa kłopotów w polskiej branży TSL
Poleć Zarejestruj się, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.
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Więcej upadłości i zmiany, któr e tylko pogłębiają istniejące
już pr oblemy. T ak w dużym upr oszczeniu można podsumować
obecną sytuację br anży T SL. Dodatkowo spr aw nie ułatwia
nar astający deficyt pr acowników. T o niektór e wnioski, któr e
płyną z opr acowanego pr zez Instytut Ker alla Resear ch
badania „Finanse, inwestycje, tr endy br anży tr anspor towej w
2 0 1 9 r oku”.

Przybywa kłopotów w polskiej branży TSL
© carloscastilla - Fotolia.com

“

Badania Insty tutu Keralla Research potw ierdzają, że czy nnikiem silnie
kształtujący m funkcjonow anie branży TS L będą przede w szy stkim
kłopoty z pozy skaniem kierow ców . Dziś z takiego założenia w y chodzi co
druga z badany ch firm przew ozow y ch. Dla porów nania, jeszcze przed
rokiem tego rodzaju opinię formułow ało 28 proc. transportow ców .

Bieżący rok to dla branży TSL cała seria wyzwań. Wprowadzany przez UE Pakiet
Mobilności zmienia przede wszystkim strukturę kosztów tego biznesu,
usieciowienie każe stać się częścią gigantycznego systemu wymiany informacji,
zmiany legislacyjne implementowane przez rząd porządkują rynek, ale też
uszczuplają marżowość przewozów, na dodatek aktualna jest niepewność, co do
stylu i zasad według których Brytyjczycy odejdą od unijnego stołu – komentuje
wyniki Katarzyna Pydych, General Director Instytutu Keralla Research.

P rognozy zakładające trudny czas dla ry nku przew ozow ego pojaw iały się już przed rokiem, a bieżący odczy t
w skaźnika F IT jest potw ierdzeniem, że miało by ć gorzej i niestety jest. Jego w skazów ka pokazuje obecnie 48,51 pkt.,
a w ięc znajduje się praw ie 5 pkt. niżej od w skazania sprzed roku.
Zgodnie z prognozami Insty tutu Keralla Research, zarów no problemy przew oźników z rosnący mi kosztami prow adzonej
działalności, jak też szy bko w drażane efekty polity ki eliminow ania szarej strefy , doprow adziły do pogorszenia sy tuacji
branży transportow ej. C o w ażne, dziś do ty ch informacji dochodzi jeszcze rejestrow any spadek popy tu na przew ozy ,
który coraz bardziej odczuw a część przew oźników .
N a niską w artość w skaźnika w pły w mają też prognozy firm transportow y ch doty czące trudności z utrzy maniem
pły nności finansow ej w kolejny ch miesiącach. P onad 38 proc. przew oźników ocenia, że w relacji do ubiegłego roku
liczba upadłości w branży transportow ej już w zrosła (roku temu tak samo odpow iadało 18,3 proc.), a 46,7 proc.
badany ch jest zdania, że firm w y cofujący ch się z ry nku transportow ego w cały m 2019 roku będzie jeszcze w ięcej.
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Wskaźnik F IT oparty jest m.in. o informacje o
zadłużeniu firm transportow y ch.

fot. mat. prasowe

Infor macje o badaniu
Badanie w y konano na losow ej, reprezentaty w nej, ogólnopolskiej próbie n=300 firm przew ozow y ch. Wskaźnik F IT
oparty jest m.in. o informacje o zadłużeniu firm transportow y ch, skali zatorów płatniczy ch w branży , przew idy w any ch
upadłościach, a także prognozow any m frachcie i planow any ch inw esty cjach. P rzy jmuje on w artości od 0 do 100,
natomiast w y nik poniżej 50 w skazuje na słabnącą kondy cję branży TS L i w zrost ry zy k sektorów w spółpracujący ch z
transportem.
Keralla Research
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