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27%

22%

Wymiana handlowa 
w 2015r. 

 Niemcy są najważniejszym 
partnerem handlowym 
Polski, 

 W ciągu ostatnich 20 lat 
wymiana handlowa wzrosła 
6-krotnie, 

 Polska zajęła 8. miejsce 
niemieckich partnerów 
eksportowych, zaś 6. w 
zakresie importu;
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INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE

4 tys. sklepów 

6300 firm

27 mld euro Na inwestycjach w Polsce 
niemieckie firmy zarobiły w 
2014r. 13 mld euro, 

 Niemieckie inwestycje 
stanowią 17% wszystkich 
inwestycji bezpośrednich w 
Polsce, 

 Transport drogowy jest 
jedną z ważnych przyczyn 
decydujących o lokalizacji 
inwestycji; 
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Usługi Towary Osoby

Kapitał

WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ GOSPODARCZY UE

Transport pozwala 
urzeczywistnić 

3 z 4 swobód rynku 
wewnętrznego 

Unii Europejskiej. 

 Unia Europejska jest największym 
światowym jednolitym rynkiem,

 UE jest ważnym graczem na arenie 
międzynarodowej odpowiadając za 
16% światowego importu 
i eksportu,  

 Efektywny transport jest kluczowy 
dla kształtowania wzrostu 
gospodarczego oraz rywalizacji na 
rynku globalnym, 

 Koszt usług transportowych 
wpływa na konkurencyjność 
wymiany towarowej, 
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6,6 % 

Produktu 

Krajowego 

Brutto 

1 mln osób 

zatrudnionych

TRANSPORT DROGOWY W POLSCE

49 mln ton

przewieziono pomiędzy 

Polską a Niemcami, to 6% 

zleceń w Europie

obsługuje 25% 

rynku przewozów 

międzynarodowych 

w Europie 

3,3 mln 

pojazdów
220 tys. 

firm
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TRANSPORT DROGOWY W POLSCE

MAN

19%

DAF

17%

MERCEDES-

BENZ

16%

SCANIA

16%

VOLVO

15%

IVECO

11%

RENAULT

5%

Inne

1%

 Polskie firmy transportowe inwestują w 
nowoczesny, bezpieczny i ekologiczny 
tabor. 

 W 2015r. zakupiły : 
• 22 437 pojazdów pow. 3,5t w 

2015r.,
• 19 144 przyczepy i naczepy o DMC 

pow. 3,5t;

 Stale większa się udział pojazdów o 
najwyższej klasie ekologiczności –
euro 5 i euro 6.

 Zaledwie ok. 6% wypadków w Polsce
w roku 2015 było spowodowanych
przez kierowców samochodów 
ciężarowych. 

Niemieckie przedsiębiorstwa 
motoryzacyjne miały największy udział 
w sprzedaży pojazdów ciężarowych 
i naczep w ostatnich latach w Polsce.

Wyk. Sprzedaż pojazdów o DMC pow. 3,5t. w 2015r. 
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STRATEGICZNE PARTNERSTWO

 Polska i Niemcy są dla 
siebie kluczowymi krajami 
w międzynarodowym 
transporcie drogowym.

 Najistotniejsza część 
przewozów w ramach UE 
realizowanych przez 
polskie firmy odbywa się 
do, z lub przez terytorium 
Niemiec. 

 Polskie firmy są 
największym 
zagranicznym płatnikiem 
za użytkowanie 
infrastruktury drogowej w 
Niemczech.  
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TRANSPORT DROGOWY W EUROPIE

 Międzynarodowe zlecenia transportowe 
to jedynie ¼ wszystkich zleceń na 
rynkach europejskich. Pozostała część to 
ściśle reglamentowany rynek lokalny. 

 Udział rejestrowanego kabotażu* w 
przewozach jest niewielki : 1,8% mln 
tonokilometrów wszystkich operacji 
transportowych w UE i 0,8% tonażu, 

 Operacje kabotażowe pozwalają 
wyeliminować „puste przewozy”, a tym 
samym :
 zwiększają efektywność transportu, 
 ograniczają emisję spalin, 
 zwiększają bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, 
 ograniczają kongestię, 

*kabotaż – przewozy osób lub 
towarów wewnątrz jednego państwa 
wykonywane pojazdem 
zarejestrowanym w innym państwie 
lub przez firmę zarejestrowaną w 
innym kraju; 



BARIERY ROZWOJU TRANSPORTU

Regulacje dot. płacy minimalnej:

- Niemcy : MiLoG (1.01.2015r.)

- Francja: Loi Macron (1.01.2016r.)

- Norwegia (1.07.2015r.)

W trakcie wdrażania : 

- Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy 

Nieproporcjonalne sankcje oraz restrykcyjne 
kontrole za odbiór tygodniowego odpoczynku w 
kabinie kierowcy (przy braku zapewnienia 
wystraczającej liczby hoteli dla kierowców). 

Kontrowersyjne rozszerzanie 
Dyrektywy o delegowaniu 
pracowników na kierowców w 
transporcie międzynarodowym 
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BARIERY ROZWOJU TRANSPORTU

 Niedobór kierowców na rynku powoduje presję na 
wzrost wynagrodzeń oraz poprawę warunków 
socjalnych; 

 Różnica w systemach wynagradzania nie oznacza 
zróżnicowania wynagrodzeń; zarobki są 
porównywalne;  

 kierowca ≠ pracownik delegowany 

 Próby zastosowania Dyrektywy o delegowaniu do 
transportu międzynarodowego mogą doprowadzić 
do całkowitej deregulacji oraz fragmentacji rynku; 
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• zagrożenie dla podstaw rynku wewnętrznego UE, 

• pogorszenie relacji między partnerami biznesowymi, 

• charakter nieproporcjonalny i dyskryminujący,

• wzrost cen frachtów = wzrost cen dla konsumentów

• negatywny wpływ na sektor finansowy, motoryzacyjny 

• spowolnienie rozwoju gospodarczego

BARIERY ROZWOJU TRANSPORTU
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SZANSE I KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

 Pogłębiająca się współpraca gospodarcza pomiędzy 
Polską a Niemcami przynosi obu krajom wymierne 
korzyści; 

 Efektywny transport jest siłą napędową gospodarek 
narodowych oraz narzędziem skutecznej rywalizacji Unii 
Europejskiej na rynku globalnym; 

 Rozwój transportu bezpośrednio i pośrednio wpływa na 
wiele innych sektorów gospodarki, w tym sektor 
finansowy i motoryzacyjny; 

 Wspólne wysiłki powinny zmierzać do wzmacniania 
jednolitego rynku wewnętrznego, nie zaś do jego 
fragmentacji; 



Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”                                                  www.tlp.org.pl           

Dziękuję za uwagę!


