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 Jakie są kluczowe drivery zmian kształtujące branżę transportową w 2021 roku?

 W jaki sposób Pakiet Mobilności wpłynie na biznesy polskich przewoźników? Jakie  

konsekwencje uznano za najbardziej dolegliwe?

 Czy alternatywne źródła zasilania flot są realne w branży TSL? 

 Ciężarowy transport autonomiczny – korzyść czy zagrożenie? Kiedy będzie stosowany 

w Europie?

 Z jakich rozwiązań wspierających utrzymanie płynności finansowej skorzystali

przewoźnicy w związku z pandemią? Kredyt, Tarcza, wezwania do zapłaty, faktoring?

 Które formy finansowania flot przewoźnicy uznali za najlepiej dopasowane do potrzeb

TSL w obliczu pandemii?

Z raportu dowiesz się:
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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 pandemii.

 Co aktualnie jest dla przewoźników wyzwaniem? Na czym się będą skupiać do

2022 roku?
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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 maju 2021 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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