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 Jakie drivery zmian na kolejny rok, czyli co najsilniej wpłynie na przewoźników w 2023?

 Czy inflacja już widoczna jest w biznesach przewoźników? Co będzie wyzwaniem na 

kolejny rok?

 Czy będą inwestycje we floty – kogo będzie stać na wydatki? 

 Leasing, środki własne czy wynajem – czego można oczekiwać w kolejnym roku? 

 Co wspiera dziś płynność finansową przewoźników? Faktoring, BiG-i czy windykacja?

 Jakie zmiany na rynku przewozowym po wprowadzeniu Pakietu Mobilności?

 Puste przebiegi jaka skala problemu w rzeczywistości?

 Trendy technologiczne na 2023 – cyfryzacja, elektryfikacja czy nowe paliwa?

Z raportu dowiesz się:
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CO BĘDZIE KSZTAŁTOWAĆ TRANSPORT W 2023 ROKU? W JAKI SPOSÓB 

INFLACJA, WOJNA I PAKIET MOBILNOŚCI WPŁYWAJĄ NA BRANŻĘ? 
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 Aktualna sytuacja branży TSL w zakresie frachtu, zatorów, płynności. Ile firm

odczuwa spadki, ile wzrosty? Co prognozują przewoźnicy na kolejne 12 miesięcy?

 Najnowszy wskaźnik FIT TSL, który dokładnie pokazuje aktualną kondycję firm

transportowych – po wybuchu wojny i po pierwszych efektach inflacji?

 Co jest dla przewoźników wyzwaniem? Na czym będą się skupiać w 2023?

Z raportu dowiesz się:
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Metodyka badania

 Ogólnopolskie badanie wykonane na próbie n=200 firm transportowych.

Dobór losowo-kwotowy, niski margines błędu +-2. Do badania klasyfikowane

są firmy przewozowe, których wiodącą działalnością jest krajowy i/lub

międzynarodowy przewóz drogowy towarów.

 Respondent: właściciel/współwłaściciel (w przypadku mniejszych firm),

dyrektor, główny logistyk lub inna osoba wskazana jako decyzyjna,

współzarządzająca firmą.

 Pomiar wykonany w listopadzie 2022 techniką CATI (standaryzowane
wywiady telefoniczne z pełną kontrolą poprawności doboru respondenta).

Bez outsourcingu i ankiet wysyłanych przypadkowo „na biuro do wypełniania

przez kogokolwiek”.

 Badanie prowadzone wyłącznie wśród firm transportowych prowadzących

aktywną działalność zarobkową, z wyłączeniem podmiotów w stanie

zawieszenia lub upadłości likwidacyjnej

 Badanie branży transportowej FIT TSL prowadzone jest od 2017.
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