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Według badania Keralla Research - wskaźnik kondycji polskiej branży transportowej poniżej granicznego progu 50  pkt.

Spada  liczba  frachtów  i  jednocześnie  wzrasta  liczba  upadłości  firm  TSL w  Polsce.  Wskaźnik  wy przedzający  kondy cji  branży  transportowej  F IT

opracowany  przez Insty tutu Keralla Research wy nosi 47,01 proc.,  co oznacza, że jest poniżej  granicznego progu - wy nika z najnowszego raportu

Insty tutu Keralla Research „F inanse Inwesty cje Trendy  (F IT) Branży  Transportowej” przeprowadzonego wśród akty wnie działający ch firm TSL w

Polsce.

Produkcja i transport w Polsce w najlepszej kondycji od ponad 2 lat

O  spadku liczby  zleceń w  pierwszy ch miesiącach tego roku w  relacji do poprzedniego informuje już blisko 40 proc. firm transportowy ch. Wśród przy czy n transportowcy  wy mieniają

przede wszy stkim: nieustanie rosnącą konkurencję wewnętrzną (63 proc.), będącą efektem m.in. wy cofy wania się już niektóry ch firm z przewozów  między narodowy ch, regularne

obniżanie marż (32 proc.) i odczuwane efekty  rosnący ch kosztów  pracowniczy ch (30 proc.).

Wskaźnik  F IT  Insty tutu Keralla Research oparty  m.in.  o planowane inwesty cje,  zadłużenia,  zatory ,  płatności przy biera wartości od 0 do 100, w  sy tuacji,  gdy  osiąga wartość

poniżej 50 oznacza, że kondy cja branży  słabnie i należy  spodziewać się też w iększy ch ry zy k dla sektorów , które współpracują z branżą transportową.

Blisko jedna trzecia transportowców  zauważa wzrost skali upadłości firm przewozowy ch w  relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku. O bserwację tę potw ierdzają również

staty sty ki o dy namice przy rostu niewy płacalny ch transportowców  po I  kwartale 2017 roku.  Jak informuje Euler Hermes,  liczba upadłości zw iększy ła się ty lko w  ciągu trzech

miesięcy  o 29 proc. r/r. Dla transportowców  obsługujący ch branżę budow laną i drogownictwo, odczuwalne by ło też w  pierwszy m kwartale wstrzy manie w iększości zaplanowany ch

inwesty cji drogowy ch i samorządowy ch finansowany ch dotacjami unijny mi.

Najważniejszy  czy nnik, który  będzie kształtował branżę w  najbliższy ch miesiącach to zmiany  przepisów  dla transportu w  krajach unijny ch – taką opinię wy raża 47 proc. badany ch

przez  Insty tut  Keralla  Research  transportowców .  Według  respondentów ,  wprowadzane  w  UE  płace  minimalne,  zredukują  liczbę  polskich  przewoźników  w  transporcie

między narodowy m.

Z analiz,  które  prowadzimy  na  ty m  ry nku od lat,  wy nika  jasno,  że  sektor transportowy  jest  naprawdę  w  przełomowy m  momencie  i  prawdopodobnie  te  podmioty ,  które

zlekceważą konieczność wprowadzenia mody fikacji w  swoich strategiach i modelach biznesowy ch, mogą mieć trudności – mów i Katarzy na Py dy ch, dy rektor generalny  Insty tutu

Keralla Research. – A ktualnie mamy  poważniejszą sy tuację niż np. zamknięcie ry nku wschodniego, na który  regularnie jeździło ok. 3 ty s. firm, podczas gdy  kursy  zagraniczne, inne

niż wschód, wy konuje średniorocznie minimum 33 ty s. z 74 ty s. działający ch firm transportowy ch. Zmianie ulega  cała bliska i znana nam geopolity ka. Brexit staje się ciałem,
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uchodźcy  i Schengen to temat rozwojowy , ograniczanie możliwości tańszego transportu zagraniczny m kontrahentom na wszelkie możliwe sposoby  – wszy stko to będzie

zmieniać polski sektor transportowy . Dodatkowo rząd mów i o wprowadzaniu nowy ch zasad rozliczania kierowców .

Z badania Keralla Research wy nika, że już teraz ponad 23 proc. firm transportowy ch, zakłada na najbliższe 3-6 miesięcy  utratę liczby  zleceń na rzecz tańszy ch przewoźników .

- Barierą  rozwoju firm  transportowy ch jest  też niedobór wy kwalifikowanej  kadry  kierowców .  Zby t mała  liczba  pracowników  nie  pozwala  przewoźnikom  przy jmować

nowy ch, często w iększy ch zleceń. Z tego powodu fakty czna liczba realizowany ch przewozów  okazuje się by ć znacznie mniejsza niż w  analogiczny m okresie ubiegłego roku -

komentuje  Katarzy na  Py dy ch,  dy rektor generalny  Insty tutu Keralla  Research.   – Dodatkowo silny  wpły w  na  sy tuację  naszej  branży  transportowej  będzie  wy w ierać

również proces akw izy cji na ry nku i przejmowanie mały ch firm transportowy ch przez duże spółki,  które starają się mieć dostęp do stabilny ch zleceń przewozu o czy m

informuje ponad 23 proc.  firm.  Dodajmy ,  że w iele firm na skutek  wprowadzenia norm Euro 6 zainwestowało w  tabór,  co oznacza duże pozy cje w  bilansie  po stronie

zobow iązań. A  trzeba pamiętać,  że transport w  najw iększy ch firmach „trzy ma się”  na finansowaniu zewnętrzny m. C ała branża leasingowa ma w  portfelu duże udziały

klientów  tego sektora.  Ty mczasem pierwsze miesiące by ły  dla firm transportowy ch naprawdę ciężkie,  a kolejne pół roku nie zapow iada się bezpiecznie.  Jakie są w ięc

perspekty wy ? Z jednej strony  obiecujące. Popraw ia się infrastruktura drogowa, ściągani są inwestorzy  lokujący  u nas zakłady  produkcy jne, rośnie  e-commerce .

F irmy  TSL informują też, że będą inwestować w  nowe pojazdy .  To wszy stko oznacza popy t na przewóz. Z drugiej jednak strony  „odjeżdżają nam” ry nki europejskie. Z

pewnością, będziemy  w ięc obserwatorami istotny ch zmian czy  to w  strukturze tego ry nku czy  to w  sposobie jego zorganizowania.

Źródło: Keralla Research; Raport  „F inanse Inwesty cje Trendy  (F IT) Branży  Transportowej”.

Kolejny  pomiar – październik 2017 rok.
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